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Cyflwyniad
Nod y llyfryn hwn yw helpu gwenynwyr i ddeall mêl yn well ac i’w gynaeafu a’i baratoi
at ei ddefnyddio gartref neu at ei werthu, gan gadw cymaint o’i nodweddion hanfodol
ag sy’n bosibl. Beth yn union yw mêl, achos yn sicr mae’n llawer mwy na
gwahanol fathau o siwgr wedi’u toddi mewn dŵr? Er mwyn cynhyrchu mêl da mae’n
bwysig deall sut dylen ni ei drin ar bob cam rhwng y cwch a’r jar oherwydd mewn
gwirionedd mae’n gynnyrch digon bregus. Straeon yn unig yw’r sôn am ddod o hyd
i fêl pedair mil o flynyddoedd oed mewn beddrodau yn yr Aifft a’i fod “llawn cystal
â’r diwrnod y cafodd ei roi yno”. Mae mêl a gwin yn debyg iawn; mae angen bod yn
ofalus iawn wrth eu cynhyrchu, eu trin a’u storio er mwyn iddyn nhw ddatblygu a
chadw eu potensial llawn.

Yn gyffredinol mae’n cael ei dderbyn mai’n syth o’r crwybr (crwybr wedi’i dorri neu
rannau o grwybr) y daw’r mêl ‘gorau’. Mae’r holl brosesau amrywiol yr ydyn ni’n eu
defnyddio i gael mêl perffaith o’r crwybr yn gallu ei ddifrodi mewn rhyw ffordd. Ym
Mhrydain ar hyn o bryd rydyn ni’n cael pris da iawn am fêl sydd wedi’i gynhyrchu
gartref (mae gwenynwyr mewn sawl rhan arall o’r byd yn eiddigeddus am hyn) a’n
cyfrifoldeb ni yw sicrhau ein bod ni’n dod â chynnyrch o’r radd flaenaf i’r farchnad.

Beth yw Mêl?
Mae mêl blodau’n dod o flodau ar ffurf neithdar sy’n doddiant siwgr. Mae blodau
wedi esblygu neithdar er mwyn annog pryfed i ymweld â nhw ac i wneud i beillio
ddigwydd (h.y. trosglwyddo paill o flodyn i flodyn). Hefyd mae gan rai planhigion yr
hyn a elwir yn neithdarleoedd y tu allan i flodau, e.e. Llawrgeiriosen (Cherry-laurel),
lle mae toddiant siwgr yn cael ei gynhyrchu at ryw ddiben arall. Weithiau mae hyn er
mwyn annog morgrug (neu bryfyn ysglyfaethus arall) i fyw neu i hela arnyn nhw ac
i’w diogelu rhag pryfed sy’n bwyta planhigion. Mae defnydd mwy cyntefig o neithdar
oherwydd mae gan rai planhigion nad ydyn nhw’n blodeuo, fel rhedyn (esblygodd
rhedyn ymhell cyn planhigion blodeuol), neithdarleoedd y tu allan i flodau. Mae awel
fêl (honeydew) yn ffynhonnell siwgr arall (ni ellir ei alw’n neithdar mewn gwirionedd).
Mae pryfed sy’n sugno nodd yn ei gynhyrchu). Mae nodd planhigion yn llawn
carbohydradau (siwgrau) ond mae ei lefelau protein yn gymharol isel, felly er mwyn
cael deiet cytbwys, mae’n rhaid i blanhigion o’r fath ysgarthu’r hyn sydd dros ben.
Metabolion (siwgrau wedi’u newid) yn bennaf yw’r siwgrau sy’n cael eu hysgarthu fel
hyn ac, oherwydd eu bod nhw a’r ansoddau eraill mor wahanol i’r rhai sydd mewn
neithdar, mae rhai gwybodusion yn credu nad mêl go iawn yw mêl awel fêl.

Pan fydd neithdar yn cyrraedd y cwch, mae tri ensym wedi cael eu hychwanegu
ato’n barod. Cynnyrch y chwarren hypopharyngeaidd yw’r rhain i gyd. Infertas (sy’n
cael ei alw’n swcras fel arfer nawr) yw’r unig un sy’n ymwneud â phrosesu mêl fel y
cyfryw a’i ddiben yw rhannu’r swcros deusacarid yn ffrwctos monosacarid (lefwlos)
a glwcos (decstros). Dyma’r ddau brif siwgr sydd mewn mêl ac mae eu cyfrannau
fwy neu lai’n gyfartal (cyfartaledd o 38% a 31% yn y drefn honno). Mae cymhareb y
siwgrau hyn yn amrywiol iawn a bydd mêl ffrwctos uchel yn aros yn rhedegog (clir)
tra bydd mêl glwcos uchel yn gronynnu (setio). Maltos yw’r unig siwgr arall y
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mae tipyn ohono mewn mêl blodau (cyfartaledd o ryw 7%). Mae’r hyn sy’n cael ei
alw’n aeddfedu mêl yn gyfuniad o sychu (dŵr yn cael ei dynnu drwy anweddiad) a
gwrthdroad swcros. Mae rhai planhigion yn cynhyrchu neithdarau sy’n arbennig o
gyfoethog mewn swcros; tafod yr ych (borage) yw’r enghraifft fwyaf adnabyddus
ond mae neithdar lafant hyd yn oed yn uwch. Dydy faint o swcros y mae’r gwenyn
yn ei ychwanegu at y neithdar ddim yn ymddangos fel petai’n ymateb i’r mathau o
siwgr sy’n bresennol ond mae mwy o gysylltiad â chyflwr ffisiolegol y gwenyn ac
adeg y flwyddyn pan fydd y casglu’n digwydd.

Diastas a glwcos ocsidas yw’r ddau ensym arall y mae’r gwenyn yn eu hychwanegu
at fêl. Mae diastas yn torri startsh i lawr ac mae’n debyg ei fod yn cael ei ddefnyddio
i dreulio paill (dim i’w wneud â mêl). Mae glwcos ocsidas yn bwysig oherwydd ei fod
yn torri glwcos i lawr i gynhyrchu asid glwconig a hydrogen perocsid. Mae gan yr olaf
weithgarwch gwrthfacteria sy’n helpu i gadw’r mêl a hefyd mae’n rhan o
briodweddau meddyginiaethol mêl. Mae asidedd mêl (pH cyfartalog o 3.9) yn helpu
i’w gadw hefyd.

Mae gan doddiannau o ffrwctos a glwcos wedi’u cyfuno rai priodweddau rhyfedd
ac oni bai amdanyn nhw, ni fyddai mêl fel rydym yn ei adnabod i’w gael. Y brif
briodwedd yw y bydd toddiant cryf o ffrwctos yn hydoddi mwy o glwcos nag un
gwan. Hyd yn oed yn fwy rhyfedd, dros ystod gyfyngedig o dymheredd yn unig y gall
ffrwctos a glwcos gyfuno fel hyn. Ac fel mae’n digwydd, mae’r ystod yn cynnwys y
tymheredd y mae mêl yn cael ei brosesu yn y cwch. Y canlyniad yw toddiant hynod
grynodedig o siwgrau na fyddai’n gallu cael ei gynhyrchu ar dymheredd is o 10-
20°C. Mae’r toddiant gorddirlawn hwn yn rhoi ffynhonnell egni cryno i’r gytref, ac
oherwydd ei bwysau osmotig uchel (a’i briodweddau gwrthfiotig), nid yw burumau
(eplesu) neu facteria’n gallu ei ddiraddio.

Ond, fel nad oes perygl eplesu, rhaid i gynnwys dŵr mêl gael ei leihau fel ei fod o
dan 18.5%, sydd weithiau’n broblem i gytrefi sydd mewn hinsawdd gefnforol laith.
Er y dywedir ei bod hi’n sicr fod gan fêl wedi’i selio (wedi’i gapio) gynnwys dŵr isel,
nid felly mae hi bob amser. Efallai bod y cynnwys dŵr yn isel adeg y selio ond mewn
tymor gwlyb, dydy hi ddim yn anarferol i fêl godi dŵr drwy’r capiau sydd ychydig
yn athraidd (permeable), yn enwedig os yw’r crwybrau’n cael eu gadael ar y cwch
wrth  i  nifer y gwenyn ostwng yn gyflym. Gall mêl  (wedi’i  selio) â  chynnwys dŵr
uchel ddigwydd hefyd mewn cychod lle mae heidio wedi lleihau nifer y gwenyn yn
syfrdanol. Os yw ar y ffin o ran cynnwys dŵr, mae mêl sy’n gronynnu’n fwy tueddol
o eplesu. Mae hyn oherwydd bod y dŵr sy’n cael ei yrru allan yn ystod crisialu yn
gwneud i’r mêl rhwng y crisialau fod â chynnwys dŵr uwch. Gall hyn wneud i’r burum
ddechrau gweithredu. Mae mêl yn setio gyflymaf yn yr ystod dymheredd 10-18°C.

Beth Arall sydd Mewn Mêl?
Yn ôl Eva Crane (A Book of Honey) mae 181 sylwedd gwahanol wedi’u canfod mewn
mêl, a does neb wedi bod o hyd i rai ohonyn nhw mewn unrhyw beth arall. Cafodd y
llyfr hwn ei ysgrifennu dros 30 mlynedd yn ôl ac mae technoleg dadansoddi cemegol
wedi symud ymlaen yn sylweddol ers y cyfnod hwnnw felly mae’n anodd gwybod
beth yw’r cyfanswm erbyn hyn. Does dim braster mewn mêl a dim ond ychydig
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bach iawn o brotein, mae’n debyg ar ffurf gronynnau paill. Mae hefyd yn cynnwys
amrywiaeth o fitaminau a mwynau hybrin (trace minerals) ond does dim digon o’r
rhain i wneud cyfraniad arwyddocaol i anghenion dietegol bodau dynol. Does neb
yn gwybod pa mor bwysig yw’r sylweddau hyn i’r gwenyn. Credir bod ychydig bach
o gyfansoddion sy’n wrthocsidyddion hefyd mewn mêl ond eto, mae’n ymddangos
nad yw’r rhain yn arwyddocaol yn ddietegol i ni fodau dynol.

Hefyd does dim arwyddocâd dietegol uniongyrchol i’r ensymau y mae’r gwenyn yn
eu hychwanegu a dydyn nhw ddim yn cyfrannu i’r blas chwaith. Yn aml mae sôn am
weithgarwch ensymau mewn mêl oherwydd ei bod hi’n bosibl ei ddefnyddio i asesu
ansawdd y mêl, neu’n fwy penodol, graddau’r difrod a wnaed iddo wrth ei brosesu.
Mae hyn yn rhywbeth cymharol hawdd ei fesur ac mae lefel isel o weithgarwch
ensymau’n awgrymu bod mêl wedi cael ei ordwymo.

I’r defnyddiwr, blas y mêl sy’n bwysig mewn gwirionedd a’r planhigion y casglwyd
y neithdar ohonyn nhw sy’n cynhyrchu’r rhan fwyaf o’r blasau yr ydyn ni’n eu
gwerthfawrogi cymaint. Y cyfan sydd angen i ni ei wybod am flasau mewn
gwirionedd (a dydy’r rhan fwyaf ohonyn nhw ddim wedi’u hadnabod yn gemegol) yw
eu bod nhw’n anweddol. Mae hyn yn golygu bod mêl yn colli ei flas yn raddol wrth fod
yn agored i aer, yn enwedig ar dymheredd uwch. Mae cyswllt annatod rhwng arogl a
blas wrth inni synhwyro mêl, felly mae’n ymddangos bron yn anochel, os ydych chi’n
gallu arogli mêl, ei fod yn mynd drwy’r broses o golli rhywbeth. Felly mae’n amlwg
fod angen sicrhau’r canlynol er mwyn atal y golled hon; isafswm tymheredd a
chadw’r mêl rhag aer gymaint ag sy’n bosibl. Dyna pam mai mêl crwybr sydd â’r blas
gorau.

Hydroxymethylfurfural (HMF)
Mae llawer o sôn am HMF, ond does dim llawer yn ei ddeall. Mae’n codi drwy
ddadhydradu ffrwctos. Mae cyfradd cynhyrchu HMF yn cynyddu fwyfwy wrth i’r
tymheredd godi (4-5 gwaith yn gynt ar gyfer pob cynnydd tymheredd o 10°C). Hefyd
mae’r gyfradd yn gynt o dan amodau asidig (pH isel). Er mwyn bod yn gyfreithiol i’w
werthu, rhaid i gynnwys HMF mêl fod yn llai na 40mg y kg ond mae hawl arbennig i
werthu mêl trofannol ar 80mg y kg.

Cafodd profi mêl am HMF ei gyflwyno’n gyntaf er mwyn canfod mêl ffug a oedd
fel arfer wedi’i seilio ar syryp corn wedi’i gynhyrchu’n ddiwydiannol. Tan i wrthdroi
ensymau ymddangos, roedd gan syrypau corn lefel uchel o HMF (canlyniad
gwres ac amodau asidig wrth ei gynhyrchu) a oedd yn gollwng y gath o’r cwd. Yn
ddiweddarach yn unig y daeth mesur HMF yn ffordd o asesu a oedd mêl go iawn
wedi cael ei dwymo’n ormodol wrth ei brosesu ar ôl iddo adael y cwch. Mae faint o
HMF
sydd yno’n ffon fesur dda ar gyfer ansawdd mêl ond mae’n dal i fod yn ddigon posibl
i ddifrodi mêl yn fwy nag sydd ei angen heb grwydro’r tu hwnt i’r terfyn cyfreithiol.

Ar y lefelau yr ydyn ni’n dod ar ei draws yn ein deiet, dydy HMF ddim yn wenwynig i
fodau dynol; felly’n sicr nid mater iechyd (diogelwch bwyd) yw’r gofyniad cyfreithiol
am lefel yr HMF mewn mêl. Mae gan jamiau, syrypau siwgr, molysau a llawer o
ddiodydd meddal lefelau HMF sydd 10-100 gwaith yn fwy na’r rhai sydd mewn mêl
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ac mae HMF yn cael ei gynhyrchu wrth goginio pob bwyd sy’n cynnwys siwgr (sef
popeth bron mewn gwirionedd). Mae HMF yn sgil gynnyrch carameleiddio, felly mae
pob teisen a bisged yn cynnwys lefelau uchel.

Mae HMF yn wenwynig i wenyn ac, mewn arbrofion yn Rothampstead flynyddoedd
lawer yn ôl, gwelwyd bod mêl 7 mlwydd oed wedi lladd gwenyn (doedd dim manylion
lefel yr HMF a hanes storio’r mêl). Felly’r neges yma yw, peidiwch â bwydo eich
gwenyn â’r hen dwba o fêl yr ydych chi newydd ddod o hyd iddo yng nghefn eich sied!

Fel arfer mae llai na 15mg y kg o HMF mewn mêl yn syth o’r cwch ond mae’n anochel
y bydd hyn yn cynyddu wrth ei brosesu ac wrth ei storio cyn iddo gael ei fwyta. Dylem
geisio cadw’r cynnydd hwn mor isel ag sy’n bosibl cyn ei fod yn y jar yn barod
i’w werthu. Ar ôl hynny, cyfrifoldeb y defnyddiwr (gyda chymorth y dyddiad ‘ar ei orau
cyn’ yr ydych chi wedi’i roi ar y label) yw gofalu am y mêl.

Twymo Mêl
Mewn lleoliad diwydiannol (gwaith potelu mêl) mae mêl yn aml yn cael ei dwymo’n
gyflym i 60-70°C fel ei fod yn haws ei hidlo; mae’n cael ei dwymo’n gyflym, yn
cael ei ddal ar y tymheredd uwch am ddim mwy na 5 munud ac yna’n cael ei
oeri’n gyflym. Mae’r dull hwn yn golygu bod cyn lleied o HMF â phosibl yn cael ei
gynhyrchu, ond beth mae’n ei wneud i ansawdd y mêl? Mae’n pasteureiddio’r mêl ac
yn lladd y rhan fwyaf o’r burumau a allai achosi eplesu (er bod rhai o’r rhywogaeth
Zygosaccharomyces yn eithaf gwrthiannol i wres a gallen nhw oroesi). Wrth gwrs,
does dim angen pasteureiddi o gwbl os oes gan y mêl gynnwys dŵr isel. Mae twymo
mêl ar dymheredd dros 60°C hefyd yn arafu gronynnu ac yn sicrhau bywyd silff hir
fel mêl clir (ond ar draul blas). Yr anfantais yw, pan fydd gronynnu’n digwydd, ei fod
yn aml yn ddarniog, mewn haenau a heb fod yn edrych yn dda. Drwy lwc, efallai,
mae’r offer sydd ei angen dwymo mêl yn gyflym y tu hwnt i adnoddau’r gwenynwr
cyffredin felly rhaid inni ddefnyddio dulliau llai technegol (a llai niweidiol, o bosibl).

Ar y sail nad yw mêl yn y cwch byth yn cael ei gynhesu dros 37°C, argymhellir na
ddylai’r gwenynwr dwymo mêl yn uwch na 40°C. Hyd yn oed wedyn, yr unig reswm
dros ddefnyddio’r (uchafswm) tymheredd hwn yw er mwyn hylifo mêl sydd wedi
setio yn y bwced wrth ei storio. Cyfrinach twymo mêl heb wneud difrod yw ei
chymryd hi gan bwyll bach ond mae angen cydbwyso cyfradd y twymo a’r amser
sy’n cael ei gymryd yn ofalus. Fel dŵr, dargludydd gwres gwael  iawn yw mêl ond,
yn wahanol i ddŵr, mae mêl yn ludiog (neu’n solid pan fydd wedi setio) ac ychydig
mae darfudo’n ei gyfrannu i drosglwyddo gwres. Mae trosglwyddo gwres gwael yn
golygu bod angen i’r graddiant tymheredd sy’n cael ei ddefnyddio fod yn raddol iawn
er mwyn osgoi gordwymo mewn mannau. Er enghraifft, mae twymo mêl mewn bath
dŵr gyda thymheredd y dŵr wedi’i osod ar 60°C yn swnio’n ddigon graddol, ond heb
droi’r mêl yn barhaus, bydd yr haen o fêl nesaf at waliau’r cynhwysydd yn aros yn
agos at 60°C am sawl awr cyn i’r rhan fwyaf o’r mêl gyrraedd y tymheredd, a dydy
hynny ddim yn ddymunol. Mae’n wir y bydd yr haen hon o fêl ‘wedi’i difrodi’ yn cael
ei chymysgu â gweddill y mêl yn ddiweddarach yn y broses, ac mai prin y bydd neb



7Wally Shaw

yn sylwi ar hyn, siŵr o fod, ond pam gadael i hyn ddigwydd os oes modd ei osgoi?

Y ffordd orau o gynhesu mêl yw ei gynhesu mewn cabinet cynhesu sydd wedi’i
reoli â thermostat. Mae’n bosibl prynu’r rhain gan gyflenwyr cyfarpar gwenyna ond
mae hen gorff oergell (wedi’i ddigomisiynu drwy dynnu’r oerydd) yn ddewis rhatach
(gweler yr adran Paratoi Mêl at ei Botelu i gael manylion).

Chwilota Mêl
Mae’r neithdar y mae planhigion yn ei gynnig yn amrywio’n fawr o ran ei gynnwys
siwgr, faint sy’n cael ei gynhyrchu a pha mor hawdd yw ei gasglu. Mae neithdar o
rywogaethau fel acacia (Robinia pseudoacacia) yn grynodedig iawn gyda dros 60%
o siwgr (40% o ddŵr). Mae’r rhan fwyaf o neithdarau yn yr ystod 2045% siwgr ond
yr hyn sy’n amlwg iawn yw cymaint mae hyn yn gallu amrywio dros gyfnod mewn
rhai rhywogaethau, e.e. y fwyaren 15-45%. Mae’n debyg mai amodau’r tywydd sy’n
achosi’r amrywiaeth hon (tymheredd, lleithder cymharol a’r gwynt) a pherthnasoedd
dŵr y planhigyn (lleithder y pridd a’r gyfradd drydarthu).

Fel gwenynwyr allwn ni wneud dim oll i ddylanwadu ar ba blanhigion y mae ein
gwenyn yn casglu oddi wrthyn nhw, heblaw am symud y cychod i wahanol ardaloedd
chwilota. Rydyn ni’n deall strategaeth y gytref ar gyfer casglu neithdar yn weddol
dda a does ganddi ddim i’w wneud â chasglu’r neithdarau sy’n blasu orau. Yn y bôn
mae’n fater o gyllideb egni; casglu’r ffynhonnell egni fwyaf (siwgr) gan wario cyn
lleied o egni ag sy’n bosibl. Gweithred olaf y ddawns chwilota yw i’r ddawnswraig
gynnig sampl am ddim i’w ‘chynulleidfa’ er mwyn iddyn nhw allu asesu ansawdd
y cynnyrch (y cynnwys siwgr). Hefyd mae hyn yn rhoi ychydig o wybodaeth arogli
i’r chwilotwyr i’w helpu i ddod o hyd i’r ffynhonnell. Heblaw am gynnwys siwgr,
ffactorau eraill sy’n dylanwadu ar y dewis o ffynhonnell neithdar yw’r pellter hedfan,
nifer y blodau y mae’n rhaid ymweld â nhw a’r amser y mae’n ei gymryd i gasglu
llwyth llawn o neithdar.

O ganlyniad i’r wybodaeth ddiweddaraf a ddaw gyda’r gwenyn sy’n dod i mewn wrth
berfformio ar y llawr dawnsio a’r rhyngweithio rhwng y chwilotwyr sy’n dod i mewn
a’r gwenyn sy’n derbyn (y rhai sy’n storio’r neithdar yn y celloedd), mae’r gytref yn
llwyddo i gasglu’r swm mwyaf posibl o neithdar drwy’r amser. Fel arfer mae’n well
gan wenyn neithdar sy’n gyfoethog mewn siwgr yn hytrach na neithdarau gwanedig
ond mae eithriadau. Yn y gwanwyn, pan fydd storau o hyd y mae angen eu gwanedu
er mwyn eu defnyddio, efallai y bydd hi’n well ganddyn nhw neithdar gwan yn
hytrach na rhywbeth cryfach. Eto, pan fydd hi’n dywydd poeth, efallai y bydd hi’n well
ganddyn nhw neithdar â chynnwys dŵr uchel oherwydd ei fod yn werthfawr i oeri’r
cwch (oeri drwy anweddu). Y gwenyn sy’n derbyn (sy’n gwybod beth yw’r amodau yn
y cwch) sy’n amrywio’r strategaeth chwilota drwy ddadlwytho’r gwenyn sy’n cario’r
hyn sydd ei angen fwyaf cyn y lleill. Mae gwenynen sy’n cael ei dadlwytho’n gyflym
yn ymateb drwy fynd yn syth allan i gael rhagor o’r un neithdar, tra mae gwenynen
sy’n gorfod aros cyn dadlwytho yn llai brwdfrydig a gall newid yr hyn y mae’n ei
gasglu. System reoli ryfeddol sy’n syml ond yn effeithiol.
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Cynaeafu Mêl

Manteisio ar Wahanol Fathau o Fêl
Gall mêl sy’n cael ei gynhyrchu mewn mannau gwahanol ac ar adegau gwahanol o’r
flwyddyn amrywio’n fawr iawn, gan gynnig amrywiaeth o flasau. Mae rhai sy’n dweud
bod y farchnad yn dymuno cael cynnyrch unffurf – ‘meddylfryd yr archfarchnad’.
Ond, mae profiad llawer o wenynwyr yn hollol wahanol ac mae’r sawl sy’n prynu mêl
lleol yn llawer mwy dethol ac yn mwynhau blas gwahanol fathau o fêl.

Ydy, mae tynnu mêl ar wahanol adegau o’r tymor yn boendod, wrth i’r cyfle godi,
ac mae’n well gan y rhan fwyaf o wenynwyr ei wneud ar ddiwedd y tymor mewn
un sesiwn fawr (anniben). Os mai dim ond unwaith rydych chi eisiau tynnu mêl,
ateb arall yw rhifo’r llofftydd mêl wrth iddyn nhw fynd ar y cwch ac yna dynnu’r
rhifau 1 i gyd gyda’i gilydd, y rhifau 2 i gyd ac ati. Gall cadw’r llifoedd gwahanol a’r
gwenynfeydd gwahanol ar wahân wneud i’ch mêl fod yn fwy gwerthadwy. Dydy hyn
ddim yn rhywbeth y gall gwenynwyr masnachol ei wneud ond gall gwenynwyr hobi
ddewis ei wneud, os ydych chi’n barod i fynd i’r drafferth.

Mantais arall o dynnu cnydau o fêl bob hyn a hyn yn ystod y tymor yw eich bod chi’n

Ffigur 1: Ffrâm o fêl yn barod i’w thynnu
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defnyddio cyfarpar yn gynnil – gallwch chi dynnu mêl o lofftydd mêl a dychwelyd y
blychau a’r crwybrau i’r cwch i’r gwenyn gael eu llenwi eto. Hefyd mae’n lleihau faint
o waith codi sydd ei angen er mwyn archwilio’r ardal fagu’n rheolaidd am weddill y
tymor. Ond, byddwch yn ofalus nad ydych chi’n mynd yn eithafol wrth dynnu mêl yn
gynnar gan y gallai tywydd gwael wedyn achosi i’r gytref newynu. Os mai mêl olew
had rêp sydd o dan sylw, does gennych chi ddim dewis ond cynaeafu ynghanol y
tymor cyn gynted ag y mae’r blodeuo wedi dod i ben. Os yw’r gwenyn yn gallu mynd
at olew had rêp sydd wedi’i hau yn yr hydref, yna mae hi bron yn sicr y bydd angen
cynaeafu’r mêl hwn ym mis Ebrill neu’n gynnar ym mis Mai. Hefyd rhaid tynnu’r mêl
heb oedi neu bydd y mêl yn setio yn y crwybrau.

Pa grwybrau y gallaf eu cymryd?
Mewn byd delfrydol, byddai mêl yn dod mewn blychau cyfan o grwybrau wedi’u
selio’n llwyr ac, yn wir, efallai mai dyna sut bydd hi ar ddiwedd y tymor mewn haf da.
Ond yn y byd go iawn, ac yn enwedig pan fydd cynhaeaf ynghanol y tymor, mae’r
gwenynwr yn wynebu blychau heb eu cwblhau o grwybrau gydag amrywiaeth o ran
faint sydd wedi’u selio. Wrth fynd ati’n egnïol i ysgwyd crwybrau â chynnwys heb ei
selio, cewch weld a oes yno neithdar sydd newydd gael ei gasglu (bydd diferion yn
tasgu allan o’r crwybr sy’n cael ei ysgwyd). Bydd hyn, gyda gwybodaeth o’r llif
neithdar lleol, gweithgarwch diweddar y gytref (ydy hi wedi bod yn chwilota’n brysur)
a’r tywydd yn eich helpu hefyd i benderfynu pa fêl y mae’n ddiogel ichi ei gymryd.
Y prawf olaf yw defnyddio reffractomedr i fesur cynnwys dŵr y mêl mewn celloedd

Ffigur 2: Dadleithydd a stand llofftydd mêl
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sydd heb eu selio; bydd gwthio matsien i sawl cell yn rhoi sampl digon mawr i
gymryd mesuriad. Peidiwch â samplu crwybrau yng nghanol blwch yn unig gan y
byddan nhw bron yn anochel yn dangos cynnwys dŵr is na’r rhai sy’n nes at y tu
allan. Mae hyn oherwydd y ffordd y mae aer yn cylchredeg yn y cwch; i fyny’r canol
ac i lawr yr ochrau. Mae bob amser yn well cymryd mêl sydd â chynnwys dŵr isel
achos ar ôl tynnu’r mêl, mae bron yn amhosibl tynnu unrhyw ormodedd o ddŵr – ei
gyfuno â mêl â chynnwys dŵr isel yw’r unig ddewis.

Ond, mae’n eithaf hawdd sychu rhagor ar ôl i’r mêl adael y cwch os yw’n dal i fod
yn y crwybrau oherwydd mae gan y rhain arwynebedd arwyneb mawr (fertigol) ar
gyfer cyfnewid nwyol – dyma sut mae camau olaf y sychu’n digwydd yn y cwch.
Os ydych chi’n gwenyna ar raddfa fawr mae hynny’n cyfiawnhau bod â chyfleuster
storio llofftydd mêl wedi’i selio’n dda a dadleithydd (dehumidifier), ac mae’n hawdd
datrys y broblem. Mae dadleithyddion bach, capasiti isel sy’n defnyddio tua 200W ar
gael i’w prynu am ychydig o dan £100 a byddan nhw’n sychu mêl sydd â chynnwys
dŵr  uchel  yn  gyflym.  Bydd  hi’n  hawdd  i  ddadleithydd  gynnal  lleithder  cymharol
(LlC) o dan 50% mewn ystafell wedi’i selio. Mae’n bwysig selio’r ystafell yn dda
oherwydd rydych chi eisiau cael cyn lleied o aer yn dod i mewn y bydd rhaid tynnu’r
dŵr ohono. 15.9% yw cydbwysedd cynnwys dŵr mêl ar  leithder cymharol o 50%,
sydd, mae’n debygol, yn is na’r hyn y gellir ei gael yn uniongyrchol o’r cwch hyd
yn oed yn rhannau sychaf Prydain. Yn ymarferol byddai’n cymryd sawl wythnos i
gyrraedd y cydbwysedd ond mae 5-7 diwrnod o sychu gyda chylchrediad aer da o
gwmpas y blychau o grwybrau’n ddigon i leihau’r cynnwys dŵr o 1922% i lawr i 17.0
17.5%. Mae’r tymheredd yn dylanwadu’n fawr ar y gyfradd sychu ac mae tua 25%
yn ddelfrydol. Mae faint o ddŵr sydd yn y dadleithydd yn ganllaw da o ran cynnydd
oherwydd mae’n syrthio wrth i’r broses sychu dynnu at ei therfyn. Yn ariannol, tua
30 pwys o fêl yn unig y bydd angen ei sychu er mwyn i’r dadleithydd dalu amdano’i
hun, darn o gyfarpar a ddylai bara am flynyddoedd.

Cael y Mêl o’r Cwch
Mae sawl ffordd o dynnu mêl o gwch; mae rhai’n eithaf caredig a thyner ac mae eraill
bron yn farbaraidd a gallen nhw ddifrodi’r gytref a/neu’r mêl. Dyma’r prif ddulliau yn
y drefn o chwith o ran pa mor ddymunol ydyn nhw.

• Gwrthyrwyr (repellents) cemegol – Yn wreiddiol roedd clwt wedi’i drochi mewn
asid carbolig yn cael ei ddefnyddio ond mae hyn wedi’i wahardd ers tro am nifer
o resymau da. Yn fwy diweddar mae benzaldhyde wedi cael ei ddefnyddio
ar fwrdd neu glwt a dydw i ddim yn siŵr a yw’r cemegyn hwn yn gyfreithiol ar
hyn o bryd. Mae cynnyrch eraill ar y farchnad sy’n cynnwys gwrthyrwyr y maen
nhw’n honni eu bod yn naturiol neu’n ddiogel ond does gen i ddim syniad beth
yw’r cynhwysion actif. Mae rhai gwenynwyr sydd wedi’u defnyddio’n dweud na
wnân nhw fyth mo hynny eto!

• Chwythu gwenyn o’r llofftydd mêl - Gwneir hyn drwy ddefnyddio chwythwr
mecanyddol (chwythwr dail yn aml). Dydy hwn ddim yn ddull i’r gwenynwr hobi
ond mae rhai ffermwyr gwenyn yn ei ddefnyddio. Oherwydd y bydd gwenyn y
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cwch (y rhai nad ydyn nhw erioed wedi bod y tu allan i’r cwch o’r blaen) yn cael
eu chwythu i’r awyr neu ar y llawr, fyddai hi byth yn bosibl disgrifio’r dull hwn fel
un caredig

• Ysgwyd (neu frwsio) gwenyn o grwybrau unigol – Os yw’r gwenyn yn cael eu
hysgwyd yn ôl i mewn i’r cwch, yn hytrach nag i’r awyr neu ar y llawr, dydy hwn
ddim yn ddull gwael ar gyfer cael tynnu nifer bach o grwybrau. Mae’n
ddefnyddiol ar gyfer cymryd cnwd o fêl yn ystod y tymor lle mae ychydig yn
unig o’r crwybrau mewn blwch yn cael eu tynnu; gellir ysgwyd (neu frwsio) y
crwybrau sydd eu hangen yn lân o wenyn a rhoi fframiau neu lenni cwyr gwag
wedi’u tynnu yn eu lle heb lawer o drafferth. Mae’n bwysig fod blwch gwag ar
gael i dderbyn y crwybrau a chlawr i gadw’r gwenyn allan. Oni chaiff hyn ei
wneud yn ddisylw ac yn weddol gyflyn o dan yr amodau cywir (pan fydd rhyw
fath o lif neithdar), gall ysgwyd fframiau annog dwyn.

• Defnyddio byrddau clirio – Dyma’r dull mwyaf cyffredin o bell ffordd o gael
gwenyn o’r llofftydd mêl er mwyn cynaeafu’r mêl mewn ffordd fwy caredig ac
sy’n aflonyddu llai (ar y gwenyn). Mae defnyddio byrddau clirio’n arbennig o
addas i gymryd y prif gnwd mêl ar ddiwedd yr haf. Mae’n bosibl defnyddio’r
rhan fwyaf o fyrddau gorchuddio fel byrddau clirio ac mae dau dwll ynddyn
nhw sy’n ffitio’r ddihangfa Porter safonol. Mae diangfeydd Porter yn gweithio’n
dda iawn, ond i’r gwenynwr roi sylw i’r manylion. Rhaid i’r sbringiau yn y
ddihangfa fod wedi’u haddasu’n gywir a heb unrhyw bropolis arnyn nhw. Dylai’r
diangfeydd gael eu pinio neu eu tapio wrth y bwrdd fel na allan nhw symud wrth
ddefnyddio’r bwrdd. Mae’n resyn fod gwenynwyr yn storio diangfeydd Porter yn
y bwrdd gorchuddio pan na fyddan nhw’n cael eu defnyddio; mae’n sicrhau na
fydd y ddihangfa’n gweithio’n iawn pan fydd angen a hefyd mae’n golygu nad yw
rhan uchaf y cwch yn cael ei hawyru. Mae sawl math arall o fwrdd clirio
ar y farchnad; does gen i ddim profiad o’u defnyddio ond os ydyn nhw wedi dal
prawf amser mae’n siŵr eu bod nhw’n gweithio’n ddigon da. Pan fyddwch
chi’n defnyddio diangfeydd Porter mae’n gymorth os oes lle gwag ychwanegol
rhwng barrau gwaelod y ff ramiau a’r bwrdd. Mae’r bylchwr bach (mini-eke) y
mae llawer o wenynwyr yn ei ddefnyddio wrth reoli Varroa yn ddelfrydol at y
diben hwn. Dylid nodi bod llawer o’r byrddau clirio ‘amgen’ yn cynnwys bwlch o’r
fath yn eu cynllun. Hefyd mae noson oer pan fydd y gwenyn eisiau symud i lawr
i gynhesrwydd yr ardal fagu’n golygu eich bod yn gallu clirio’n dda.

Rhybudd am ddefnyddio byrddau clirio
Mae’n hanfodol nad oes tyllau neu graciau y gall y gwenyn fynd drwyddyn nhw yn y

rhan o’r cwch uwchben y byrddau clirio (y llofftydd mêl a’r to). Cyn gynted ag y
bydd

y llofftydd mêl yn wag fydd neb i warchod tyllau fel hyn a bydd gwenynwyr lladrata’n
darganfod yn ddigon sydyn fod ‘rhywbeth da’ y tu mewn i’w gymryd. Mae sicrhau
nad oes mynediad heb ei awdurdodi i’ch llofftydd mêl hyd yn oed yn bwysicach os
ydych chi’n mynd i adael y byrddau clirio yn eu lle’n hirach na dros nos. Y ffordd
ddelfrydol o ddefnyddio byrddau clirio yw eu gosod nhw gyda’r nos (pan fydd llai

o gyfle ichi ddechrau sbri ladrata wrth ryddhau arogl mêl) ac yna tynnu’r mêl
yn
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weddol gynnar y diwrnod wedyn cyn i’r gwenyn weithio allan sut mae mynd i fyny eto.

Rhagofalon Hanfodol wrth Gynaeafu Mêl
Mae dau gwestiwn pwysig y mae angen i’r gwenynwr eu holi wrth gymryd cnwd
mawr o fêl o gychod (yn enwedig hwnnw ar ddiwedd y tymor):-

1. Pan fydd y llofftydd mêl wedi’u tynnu, oes digon o le ar ôl i’r gwenyn i gyd?
Weithiau mae angen ychwanegu blwch o grwybrau gwag fel bod digon o le cyn
i’r gytref fynd yn lleihau, yn barod at y gaeaf. Fel arfer gallwch chi dynnu’r blwch
2-3 wythnos yn ddiweddarach

2. Oes digon o storau ar ôl i atal y gytref rhag newynu cyn y gallwch chi ei bwydo?
Fel arfer mae mêl yn cael ei gynaeafu pan nad oes llif neithdar arwyddocaol ac
os yw hi wedi bod yn ddiwedd haf gwael, efallai nad yw’r gwenyn wedi gallu
storio mêl o gwmpas yr ardal fagu sy’n lleihau, h.y. efallai nad oes braidd dim
storau gyda nhw ar ôl ichi dynnu’r lloftydd mêl. Y ffordd o ddatrys y sefyllfa hon
yw dechrau bwydo’n syth – efallai bydd angen gwneud cyn pen yr ychydig
ddiwrnodau nesaf!

Awgrymiadau eraill am Gynaeafu Mêl

• Dylid gosod blociau mynedfa ar bob cwch yr ydych chi’n tynnu mêl ohono
(mewn gwirionedd pob cytref yn y wenynfa) cyn y digwyddiad mawr. Bydd hyn
yn golygu bod llai o lawer o siawns y bydd lladrata’n digwydd.

• Os nad yw’r llofftydd mêl wedi clirio’n iawn, dylech chi holi’r cwestiwn, pam?
Gallai fod oherwydd nad yw’r bwrdd clirio’n gweithio’n iawn ond hefyd gallai
fod oherwydd bod rhywun brenhinol wedi dod o hyd i’w ffordd i’ch llofftydd
mêl. Gwiriwch hyn cyn dechrau ysgwyd gwenyn oddi ar eich ff ramiau yn eich
gwylltineb.

• O wahanu’r blychau i gyd ar yr un pryd â gosod y bwrdd clirio, fydd y broses o
gludo’r llofftydd mêl ddim mor ludiog. Bydd hyn yn torri’r crwybr angori rhwng y
blychau, a bydd y gwenyn, sy’n greaduriaid bach taclus, yn clirio unrhyw fêl sydd
wedi’i ollwng cyn gadael y blwch.

• Mae defnyddio castelliadau mewn llofftydd mêl hefyd yn helpu i’w cludo’n lân;
mae’r fframiau’n cael eu dal yn gadarn a dydyn nhw ddim yn ysgwyd neu’n
rhwbio wrth ei gilydd ac felly’n difrodi’r capiau.

• Dylai’r llofftydd mêl sydd wedi’u tynnu gael eu storio’n ddiogel lle nad yw’r
gwenyn a’r gwenyn meirch yn gallu cael mynediad atyn nhw. Os nad ydych chi’n
mynd i dynnu’r mêl yn syth, dylai’r lle storio fod yn sych (lleithder isel) ac yn
gynnes os oes modd (gweler y drafodaeth uchod yn Pa grwybrau y gallaf eu
cymryd?)
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Rhybudd Olaf cyn Tynnu Mêl

Peidiwch â thynnu mêl o fframiau oni bai eich bod chi’n siŵr fod y cynnwys dŵr yn
ddigon isel. Mae’n bosibl sychu mêl ymhellach tra mae’n dal i fod yn y crwybr ond
mae bron â bod yn amhosibl gwneud dim ar ôl iddo gael ei dynnu. Fel arfer mae’n
ddiogel tynnu mêl wedi’i selio ond mae angen archwilio mêl heb ei selio bob amser,
â reffractomedr os oes modd

Os bydd llif neithdar diweddar sylweddol yn unig y llwydda’r arfer o adael (neu
ddychwelyd) mêl heb ei selio neu wedi’i selio’n rhannol i’r cwch er mwyn iddo gael ei
selio. Os nad oes llif sylweddol bydd y gytref yn defnyddio’r hyn sy’n cael ei ystyried
yn ‘dreuliau’. Bydd mêl mewn llofftydd mêl yn cael ei symud yn raddol i lawr i’r ardal
fagu lle bydd yn darparu storau gaeaf hawdd ei gyrraedd. Mêl heb ei selio fydd yn
cael ei dynnu gyntaf ond os yw’r gytref yn brin o storau yn yr ardal fagu ac os nad
oes llif, wedyn byddan nhw’n defnyddio’r mêl wedi’i selio. Dyma sut mae’r gytref yn
ymddwyn yn naturiol er mwyn paratoi at y gaeaf sydd ar y gorwel. Gall arbed arian
ichi ar fwydo dros y gaeaf ond, gan fod mêl yn llawer mwy gwerthfawr na syryp
siwgr, dydy hon ddim yn fargen dda i’r gwenynwr fel arfer. Hefyd, os ydych chi’n
gadael mêl heb ei selio ar y cwch i mewn i ganol mis Medi, efallai bydd llif neithdar
o iorwg yn cael ei ychwanegu ato a fydd hynny ddim yn gwella blas y mêl (ym marn
y rhan fwyaf o bobl).

Ffigur 3: Diferwr capiau wedi’i wneud gartref
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Cyfarpar ar gyfer Prosesu Mêl
Rhaid i’r holl gyfarpar sy’n cael ei ddefnyddio i brosesu mêl (tynnwr, aeddfedwr,
bwcedi storio, rhidyllau ac ati) fod wedi’u gwneud o ddur gwrthstaen neu blastig at
ddefnydd bwyd. Os yw’r mêl yn mynd i gael ei werthu, mae’n anghyfreithiol iddo ddod
i gysylltiad ag unrhyw ddefnydd arall (heblaw am bren, wrth gwrs). Yn arbennig,
dylech chi osgoi unrhyw gyfarpar sydd ag uniadau wedi’u soldro (er eich diogelwch
eich hun yn ogystal â chyfreithlondeb) oherwydd, fel y nodwyd yn barod, mae mêl yn
eithaf asidig. Dydy parhau i ddefnyddio rhai o’r echdynwyr a’r aeddfedwyr
galfanedig hŷn ddim yn dderbyniol bellach – ac mae wedi bod yn anghyfreithiol ers
blynyddoedd lawer.

Tynnu Capiau’r Crwybrau

Does dim angen unrhyw beth mwy cymhleth (na chostus) na chyllell ham neu eog gyda
hyd y llafn yn 10-12 modfedd (25-31mm) er mwyn tynnu’r capiau oddi ar y mêl. Mae
cyllell finiog yn gweithio’n berffaith yn oer a does dim angen ei dipio mewn jwg o ddŵr
poeth drwy’r amser – fel sy’n cael ei awgrymu weithiau. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn
defnyddio ymylon pren y fframiau’n ganllaw i’r gyllell ond os yw’r crwybrau’n dew mae’n
bosibl torri’n uwch a thynnu’r capiau’n unig. Gallwch ddefnyddio fforch tynnu capiau
neu fforc arferol i dynnu capiau unrhyw arwynebedd sydd o dan lefel toriad y gyllell.

Ffigur 4: Hambwrdd tynnu oer
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Hambwrdd Tynnu Capiau
Mae hambwrdd tynnu capiau’n hollol hanfodol er mwyn cadw’r busnes gludiog o
dynnu mêl o dan reolaeth. Y cyfan sydd ei angen yw hambwrdd tynnu capiau plastig,
syml, heb ei wresogi, o’r math sy’n cael ei ddangos. Bydd haen o gapiau wedi’u
gadael ar yr hambwrdd uchaf tyllog am ychydig oriau’n rhyddhau’r rhan fwyaf
o’i fêl i’r gronfa islaw. Yna rydyn ni’n symud y capiau i flychau hufen iâ (maint 2 litr)
sydd â chylch o dyllau wedi’i ddrilio yn y gwaelod. Mae’r rhain yn cael eu rhoi dros
dybiau margarîn a’u gosod mewn lle cynnes ac mae hyd yn oed mwy o fêl yn diferu
i lawr. Yn olaf gallwch dwymo’r capiau a’u troelli mewn basged dyllog sy’n cael ei rhoi
yn lle’r caets ar echel y corddwr. Mae angen troelli am amser hir (tua 30 munud)
er mwyn cael y mêl hwn sy’n 1% o’r cnwd cyfan yn unig. Dydw i ddim yn siŵr a yw’r
cam olaf hwn yn werth yr ymdrech mewn gwirionedd ac efallai y byddai’n well ichi
drwytholchi’r capiau i wneud medd.

Un peth na ddylech chi ei wneud â’r capiau (rwy’n gwybod achos rwy’ wedi rhoi
cynnig arni) yw eu rhoi nhw mewn hambwrdd ar ben y cwch i’r gwenyn eu glanhau
nhw. Mae’n swnio’n syniad da, ond yw e? Ydyn, maen nhw’n tynnu’r mêl sydd ar ôl
ond mae’r ‘trueiniaid bach’ wedyn yn meddwl mai crwybr wedi’i ddifrodi’n wael yw’r
cwyr ac maen nhw’n mynd ati i geisio ei gywiro. Y canlyniad yw drysfa enfawr o
gŵyr sy’n sownd wrth yr hambwrdd a’r gwenyn wrthi’n gweithio’r tu mewn iddo. Mae
datrys hyn heb ladd gwenyn yn dasg a hanner!

Ffigur 5: Tynnwr tangiadol
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Tynwyr
I’r rhai sydd â thynwyr yn barod, allaf i ddim dweud llawer o werth. Mae’n debyg
y bydd gan y rhan fwyaf o ddechreuwyr, a rhai sydd â llond dwrn (hyd at 6) cwch
yn unig dynnwr tangiadol (lle mae’r fframiau’n troi, wedi’u cynnal â sgrin o rwyllau,
gydag un ochr yn wynebu tuag allan a’r llall yn wynebu tuag i mewn). Fel arfer,
tynnwr rheiddiol fydd gan y rhai sydd â rhagor o gychod, lle mae’r fframiau’n cael
eu trefnu fel breichiau olwyn feic gyda’r barrau uchaf yn wynebu tuag allan. Lle
i
fframiau bas yn unig sydd yn y tynwyr rheiddiol llai, ond fel arfer mae ganddyn nhw
sgriniau (dewisol) fel bod modd eu defnyddio fel tynnwr tangiadol ar gyfer fframiau
mwy. Fel arfer mae tynwyr tangiadol yn rhatach ac yn llai o faint (haws eu storio pan
na fyddan nhw’n cael eu defnyddio) ond maen nhw’n tynnu llai o fframiau (2, 3 neu
4) ar y tro. Hefyd rhai’r troi’r fframiau’r ffordd arall o leiaf ddwywaith wrth dynnu’r
mêl, felly mae’r holl broses dynnu’n arafach. Mae tynwyr rheiddiol yn ddrutach ac
mae ganddyn nhw ddiamedr o tua 20 modfedd (508mm) o leiaf felly maen nhw’n
cymryd mwy o le i’w storio pan na fyddan nhw’n cael eu defnyddio. Maen nhw’n
gallu tynnu mêl o 9-12 ffrâm ar y tro (24-48 yn y rhai masnachol) a does dim angen
troi’r fframiau. Fel arfer mae tynwyr tangiadol yn cael eu rhedeg â llaw (rydych chi’n
troi’r ddolen) ac mae’n bosibl rhedeg tynwyr rheiddiol â llaw neu gyda motor.

Mae’n rhaid ichi ddod i adnabod eich tynnwr eich hun; y ffordd orau o’i lwytho, pa
mor gyflym mae angen ichi droi’r ddolen neu reoli cyflymdra’r motor ond dyma rai
awgrymiadau ynglŷn â thynnu mêl.

• Dylai’r ystafell lle rydych chi’n tynnu mêl a’r holl arwynebeddau gweithio gael eu
glanhau a dylai dŵr cynnes a chlytiau glân fod ar gael i sychu unrhyw fêl sy’n
sarnu. Rydyn ni’n rhoi cynfas bolythen lân (500 o drwch) dros yr arwynebeddau
gweithio. Yn amlwg ddylai hi ddim bod yn bosibl i wenyn meirch a gwenyn ddod
i mewn i’r ystafell. Ddylai dim anifeiliaid anwes fod o gwmpas a ddylech chi
ddim ysmygu.

•  Dylai  dŵr  cynnes  a  chlytiau  glân  fod  ar  gael  i  sychu  eich  dwylo  a  glanhau
unrhyw fêl sy’n sarnu.

•  Gwnewch yn siŵr fod y tynnwr wedi’i lanhau’n drylwyr cyn ei ddefnyddio a bod
y berynnau wedi’u hiro’n iawn (ond yn gynnil). Jeli petrolewm (‘Vaseline’) yw’r
gorau ond efallai bydd angen ychydig ddiferion o olew ysgafn ar ferynnau efydd
wedi’i sintro (‘Oilite’) gydag unrhyw beth sydd dros ben wedi’i sychu i ffwrdd.

• Mae tymheredd ffrâm o 20-25°C yn ddelfrydol ar gyfer tynnu. Os yw’r tymheredd
yn is, bydd angen troelli am gyfnod hirach a gallai tymheredd uwch achosi difrod
i’r crwybrau.

• Ceisiwch gydbwyso’r llwyth a pheidiwch â dal ati os yw’r tynnwr yn neidio dros
bob man.

• Mae sgriwio coesau’r tynnwr (os oes ganddo goesau) wrth sylfaen trwm yn
ymddangos yn syniad da ond mae’n eich annog i gam-drin y tynnwr yn fwy nag
y dylech chi.
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• Troellwch y tynnwr yn araf i ddechrau a chynyddu’r cyflym dra’n raddol wrth i’r
crwybrau ysgafnhau.

•  Cadwch  lygad ar y  tynnwr  tan eich bod chi’n siŵr ei  fod yn cydbwyso’n dda
(peidiwch â cherdded i ffwrdd a’i adael!).

• Cofiwch y bydd y fframiau o fêl sy’n rhedeg yn rhydd yn cydbwyso’n awtomatig
wrth i gyflymdra’r troi gael ei gynyddu’n raddol. Os nad ydyn nhw, mae rhywbeth
mewn ffrâm (neu fframiau) sy’n atal hyn rhag digwydd (fel arfer darn wedi’i
ronynnu neu baill).

• Rhowch fframiau fel hyn i’r naill ochr i’w tynnu fel llwyth ar wahân y mae modd
eu troelli’n arafach am fwy o amser. Efallai bydd angen stopio’r tynnwr a
chydbwyso’r llwyth o’r newydd wrth i’r fframiau ollwng eu cynnwys.

• Yn fwy na dim byddwch yn ofalus oherwydd gall tynnwr sy’n troelli’n gyflym
wneud llawer o niwed i fysedd sydd yn ei ffordd.

Mêl Grug
Mae tynnu mêl grug yn bwnc eithaf arbenigol nad yw hi’n bosibl rhoi sylw manwl
iddo yn y llyfryn hwn. Mae mêl grug (Ling heather) yn thicsotropig. Hynny yw, math
o ‘gel’ yw e, sydd ond yn rhedegog pan fydd wedi’i gynhyrfu. Mae cyfarpar tynnu
cymhleth (a drud) sy’n gwneud hyn ond mae ychydig y tu hwnt i fodd y gwenynwr
hobi. Fel arfer, wrth dynnu ychydig o fêl grug, mae crwybr wedi’i falu yn cael ei wasgu
mewn bag gan ddefnyddio gwasgwr mêl. Os yw’r llofftydd mêl sy’n cael eu rhoi ar y
cwch pan fyddan nhw’n mynd i’r grug yn cynnwys fframiau gyda llenni cwyr heb eu
weiro (neu stribedi cychwyn yn unig) y cyfan sydd angen ei wneud yw torri’r crwybr
allan o’r fframiau a’i falu. Ffordd arall o farchnata mêl grug yw fel crwybr wedi’i dorri
ond mae’n anochel y bydd crwybr gwastraff (toriadau) sy’n cynnwys mêl, a’r unig

Ffigur 6:
Bylchwr hidlo
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ffordd i’w dynnu yw ei roi mewn gwasgwr.

Dydy’r mêl o rug clochog (Bell Heather), sy’n cael ei alw’n fêl gwin port oherwydd ei
liw) ddim yn thicsotropig ac felly gallwch ei dynnu yn y ffordd arferol. Mae grug
clochog yn ei flodau cyn grug arferol (Ling) (canol i ddiwedd mis Gorffennaf) ac
mae’r mêl yn aml yn cael ei gymysgu â’r mêl o rug arferol.

Hidlo’r Mêl i Ddechrau
Yn y rhan fwyaf o’r tynwyr mêl modern, dim ond cronfa fach o dan y caets sydd ar
gyfer mêl felly mae’n rhaid naill ai gadael y tap ar y gwaelod yn agored neu mae’n
rhaid ei agor yn strategol fel nad yw’r beryn gwaelod yn gorlifo â mêl (sydd ddim yn
ei helpu i droi’n rhydd!). Rydyn ni’n hidlo ein mêl drwy hidlen ddwbl gonfensiynol i
fwcedi plastig 30 pwys ac mae hyn yn tynnu popeth ond y mân frychau o’r mêl. Wrth
drin mêl, cofiwch mai mêl sy’n gorlifo yw’r peth tawelaf yn y byd! Pan fydd y tap ar y
tynnwr yn agored rhaid gosod y cynhwysydd sy’n derbyn y mêl yn ddiogel oddi tano
a rhaid bod digon o le ynddo i’r mêl sy’n mynd i ddod o’r tynnwr. Does dim byd yn
waeth na chael pwll o’ch mêl gwerthfawr ar y llawr!

Beth i’w wneud â Llofftydd Mêl Gwlyb
Dylech ddychwelyd y rhain i’r cychod i gael eu glanhau a dylech eu gosod uwchben y
bwrdd clawr (gyda’r tyllau awyru ar agor, wrth gwrs). Arfer dda yw glanhau’r blychau
yn yr un wenynfa ag y daethon nhw ohoni gan fod hyn yn lleihau’r posibilrwydd o
ledaenu clefydau. Os yw clefyd mag yn broblem neu wedi bod yn broblem yn
ddiweddar, yna dylech ddychwelyd y blychau hyn i’r union gwch y daethon nhw
ohono. Wrth iddi nosi’n unig, ar noson oer os yw’n bosibl y dylech osod y blychau
‘glanhau’ ar y cychod. Er nad yw bwydo syryp siwgr yn broblem fawr, mae arogl mêl
agored yn cynhyrfu gwenyn i ladrata os nad ydych chi’n ofalus. Mae dau ddiwrnod
yn ddigon hir ac os yw’r blychau ‘glanhau’ yn cael eu tynnu’n gynnar yn y bore (cyn
i’r gwenyn ddechrau hedfan) fel arfer byddan nhw’n hollol rydd o wenyn.

Mae rhai gwenynwyr yn dweud y dylai crwybrau gael eu storio’n wlyb er mwyn osgoi
difrod gan wyfynod cwyr ond does gen i ddim profiad o’r arfer hwn. Byddai angen i’r
blychau gael eu selio’n ddiogel iawn er mwyn osgoi sylw gwenyn a gwenyn meirch.
Mae tipyn o olwg yn gallu bod ar y crwybrau pan fyddan nhw’n dod allan y gwanwyn
nesaf ond fydd y gwenyn ddim yn hir yn eu glanhau nhw i’w defnyddio eto.

Paratoi Mêl at ei Botelu
Efallai y bydd gwenynwr sydd ag ychydig o gychod a digon o fêl ar gyfer ffrindiau a’r
teulu’n unig yn dymuno symud ymlaen yn syth o dynnu’r mêl i’w botelu. Os felly, mae
hi’n bosibl trosglwyddo’r mêl yn uniongyrchol o’r corddwr i aeddfedwr (glân). Dylai
gael ei adael i sefyll am rai diwrnodau er mwyn i swigod aer a darnau mân o gwyr
godi i’r wyneb ac yna dylai gael ei botelu.

Y ffordd orau o storio llawer o fêl yw mewn cynwysyddion mawr, wedi’u selio’n dda
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(mae’r bwced 30 pwys yn faint cyfleus) tan iddo gael ei botelu. Dylai’r bwcedi hyn
gael eu storio mewn man oer lle nad yw’r tymheredd yn amrywio llawer. Os ydych
chi’n gwerthu mêl, yn enwedig drwy adwerthwr, rhaid paratoi i safon uwch nag ar
gyfer ei fwyta gartref. Cyn ei botelu mae angen ei hidlo’n fân. Dydyn ni ddim eisiau
tynnu paill o’n mêl gan fod hwn yn gyfansoddyn naturiol ac mae’r rhan fwyaf o’r
cwsmeriaid sy’n prynu mêl wedi’i gynhyrchu’n lleol yn ei werthfawrogi. Felly wrth
hidlo’n fân, rwy’n golygu tua 400 micron (200 micron os ydych chi wir yn ffyslyd).

Gallwch ddefnyddio bag neu glwt hidlo wrth hidlo ychydig bach o fêl. Mae rhai
aeddfedwyr yn cynnwys hidlydd/gogr sy’n eistedd ar eu pennau. Fel arfer mae’r
rhain yn weddol fras ond gallwch eu defnyddio gyda chlwt hidlo hefyd. Gwaetha’r
modd, dydy’r cyfarpar gorau ar gyfer hidlo mêl, y ‘Strainaway’, ddim ar y farchnad
mwyach. Roedd yn gweithio drwy ddefnyddio’r sugnad o lanhawr llwch i gyflymu’r
broses. Roedd yn gweithio’n dda iawn a defnyddion ni un am ryw 15 mlynedd ond
gwaetha’r modd, roedd wedi’i wneud o blastig a aeth yn fregus dros amser a chracio
yn y pen draw (a dyna’i ddiwedd). Nawr mae gennym fersiwn dur gwrthstaen wedi’i
wneud gartref allan o aeddfedwr 50kg.

Mae’r rhan fwyaf o fêl Prydain yn gronynnu wrth ei storio felly er mwyn ei hidlo’n
derfynol cyn ei botelu, rhaid ei hylifo (h.y. ei dwymo tan y bydd yn glir eto). Mae hyn
yn gofyn am dymheredd o 35-40°C ond, fel y soniais uchod, mae angen gwneud hyn
yn hynod ofalus er mwyn osgoi difrodi’r mêl. Dylai pob gwenynwr sy’n prosesu tipyn
go lew o fêl fod yn berchen ar gabinet cynhesu wedi’i dwymo â thermostat sydd â lle
i o leiaf un a gorau oll os oes lle i ddau dwba 30 pwys o fêl. Mae hen gabinet oergell
(math ‘pantri’ sydd orau) yn gwneud cabinet cynhesu wedi’i ynysu rhagorol. Fel arfer
gallwch gael un am ddim gan adwerthwr cyfarpar trydan neu ganolfan ailgylchu. Yn
gyntaf mae angen ichi dynnu’r panel oeri, y peipiau a’r motor allan

Ffigur 7: Gwresogydd cabinet a thermos tat
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a’r unig broblem yw nwy’r rhewydd. Dylai system oeri oergell gael ei digomisiynu a
dylai’r rhewydd gael ei ailgylchu (ni ddylech ei ryddhau i’r amgylchedd oherwydd
mae’n nwy tŷ gwydr pwerus). Felly mewn gwirionedd mae’n rhaid ichi gael gafael ar
oergell sydd wedi bod drwy’r broses hon neu un sydd wedi methu wrth golli ei nwy
rhewydd (sy’n rheswm cyffredin pam mae oergelloedd yn methu). Os yw’r motor ar
yr oergell yn gweithio ond does dim effaith oeri, y tebygrwydd yw bod y rhewydd wedi
gollwng yn barod.

Ar ôl cael cabinet addas, y cyfan sydd ei angen nawr yw gwresogydd a thermostat.
Mae gwresogyddion tiwb (neu far) ar gael yn hawdd a’r un maint 60W sydd ei angen
arnoch (mae’n costio £15£18). Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael model sydd â
dau glip fel y gallwch ei roi’n sownd wrth ddarn o bren y bydd yn sefyll arno yng
ngwaelod y cabinet. Dydy arwynebedd metel y gwresogyddion bar hyn ddim yn
mynd yn ddigon poeth i fod yn berygl tân, i doddi plastig neu i’ch llosgi (mae bwlb
golau ffilament twngsten yn gallu gwneud hyn i gyd!). Mae’n fwy anodd dod o hyd i
thermostatau rhad sy’n cwmpasu’r ystod tymheredd sydd ei hangen (25-40°C) gan
fod gan y rhan fwyaf o thermostatau gwres canolog uchafswm tymheredd o 35°C.
Mae’r un yr ydym ni wedi’i ddefnyddio (a brynwyd tua 12 mlynedd yn ôl) yn dal i
fod ar gael gan RS (Radiospares) am ychydig dros £20 (Rhif Stoc RS 375-0168) ac
mae’n cwmpasu’r ystod 10-60oC. Mae diagram cylched wedi’i brintio’r tu mewn i’r
cas ond os oes gennych chi unrhyw amheuon ynghylch sut dylech ei weiro’n gywir,
gofynnwch am help gan rywun sy’n deall y pethau hyn.

Wedi’i osod ar dymheredd o 40°C rydym yn gweld ei fod yn cymryd 2½-3 diwrnod
(yn y gaeaf) i hylifo mêl wedi’i setio. Bydd tymheredd o 30-35°C yn cynhesu mêl
rhedegog ddigon i’w hidlo mewn tua 24 awr. Yn yr oes ddiamynedd hon, gall hyn
ymddangos yn broses braidd yn araf ond mae’n golygu nad yw unrhyw ran o’r mêl
yn cael ei dwymo i dymheredd uwch na’r hyn sydd wedi’i osod ar y thermostat ar
unrhyw adeg. Hefyd mae aer twym yn ffynhonnell gwers fwy caredig na dŵr (gwres
penodol is) ac mae amser i drosglwyddo gwres drwy ddargludiad ddigwydd.

Mêl hufennog neu wedi’i setio’n feddal
Mêl wedi’i setio’n fân yw mêl hufennog sydd i fod i allu cael ei daenu ar dymheredd
ystafell gydol ei oes ar y silff. Oherwydd bod y mêl yr ydym yn ei gynaeafu mor
amrywiol, mae cynhyrchu mêl hufennog i gael canlyniad cyson yn dipyn o gelfyddyd
ddu. Yr egwyddor sylfaenol yw eich bod chi’n cymysgu ychydig bach (5-10%) o fêl
‘had’ wedi’i ronynnu’n fân gyda mêl clir wedi’i dwymo (tua 250C) mewn aeddfedwr
ac yna eich bod chi’n ei droi’n ddyddiol (neu ddwywaith y dydd) am sawl diwrnod
– neu hyd nes ichi ddiflasu. Mae’n well troi ar y tymheredd is o 14-160C pan fydd y
broses o ronynnu’n digwydd gyflymaf. Pan fyddwch chi’n fodlon fod y cymysgedd
wedi’i droi’n ddigonol dylech ei botelu cyn iddo fynd yn rhy galed i redeg. Efallai y
bydd angen ei aildwymo fymryn ar yr adeg hon er mwyn cyflymu’r broses.

Y brif broblem wrth wneud mêl hufennog yw o ble mae’r mêl ‘had’ yn dod? Weithiau
mae mêl wedi’i ronynnu’n fân yn digwydd yn naturiol ond yn anaml mae hyn yn
digwydd pan fydd ei angen. Y peth call i’w wneud yw cadw ychydig o fêl hufennog
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o’ch cynhaeaf blaenorol er mwyn darparu’r ‘had’ ar gyfer yr un nesaf (os gallwch chi
gofio). Ateb arall yw gwneud peth eich hun; twymwch ychydig o fêl wedi’i ronynnu’n
fân i tua 250C a thorri (pylori) y grisialau mewn prosesydd bwyd (neu gymysgydd)
cegin – bydd yn cymryd 2 funud neu ragor i gael yr ansawdd cywir.

Marchnata Mêl Clir

Mae rhai defnyddwyr yn dweud ei bod hi’n llawer gwell ganddyn nhw fêl clir. Fel
arfer bydd y rhan fwyaf o fêl Prydain (heblaw am y mêl sy’n dod o dafod yr ych
yn setio yn y jar ar ryw adeg yn ystod ei fywyd ar y silff; gall gymryd cyn lleied â
phythefnos neu gall gymryd sawl mis. Efallai y bydd yn gronynnu’n anwastad, gyda
chrisialau mawr ar waelod y jariau. Mae hyn yn effeithio ar olwg y mêl yn hytrach na’i
ansawdd, a gallwch gywiro hyn drwy ei aildwymo. Weithiau mae’n cael ei argymell
y dylai mêl clir hir oes gael ei gynhyrchu drwy ei gynhesu i 60-650C. Bydd hyn yn
rhoi cynnyrch na fydd yn gronynnu am gyfnod hir, ond mae cynhesu cymaint â hyn
yn cynhyrchu mêl wedi’i basteureiddio, sef yr hyn a gewch chi gyda’r rhan fwyaf
o fêl archfarchnad. A bod yn fanwl gywir,
dylai gael ei werthu fel mêl pobi’n unig. Yn
fy marn i, ddylai mêl gwenynwr byth gael
ei gam-drin mewn unrhyw ffordd. Wedi’r
cyfan, os ydyn nhw eisiau gwneud hynny,
gall y cwsmer ail-hylifo’r mêl drwy osod y
jar mewn dŵr poeth neu drwy ei dwymo
mewn ffwrn microdon gan ddefnyddio’r
gosodiad dadrewi.

Yr Aeddfedwr Mêl a Photelu
Erbyn i’r mêl gyrraedd yr aeddfedwr, mae’r
holl waith o brosesu’r mêl a’r potensial i’w
ddifrodi drosodd a’r cyfan sydd i’w wneud
yw ei botelu. Mae profiad wedi dangos inni
mai tua 25°C yw’r tymheredd gorau ar gyfer
llenwi jariau. Ar dymheredd is mae’r mêl
yn ludiog iawn ac mae’n cludo swigod aer
wrth iddo arllwys ac ar dymheredd uwch
mae’r un peth yn tueddu i ddigwydd.

Ffigur 8: Potelu mê l
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Fel arfer mae’r jariau mêl yr ydych yn eu prynu wedi cael eu hailbacio ers iddyn nhw
ddod o’r ffatri. Os ydych chi’n amau o gwbl pa mor lân ydyn nhw, dylech chi eu golchi
nhw cyn eu defnyddio, a dyma lle mae peiriant golchi llestri’n ddefnyddiol.
Hefyd arfer dda yw cynhesu jariau mewn ffwrn cyn eu llenwi ac mae tymheredd o
tua 50°C yn addas. Mae cloriau’n gallu bod yn broblem hefyd. Ddylech chi ddim
ailddefnyddio cloriau metel (ar gyfer mêl sydd ar werth) oherwydd ar ôl i’r lacr ar yr
edau gael ei ddifrodi mae asidedd y mêl yn cyrydu’r dur yn gyflym ac mae dyddodyn
du hyll yn dod. Wrth ffitio cloriau ar jariau, mae’n hawdd colli darnau bach o faw ac
mae angen edrych drostyn nhw’n ofalus cyn eu defnyddio. Efallai fod hyn yn torri
traddodiad mewn ffordd ofnadwy, ond rydym ni’n gweld bod y cloriau plastig ar gyfer
y jariau mêl 1 pwys yn llawer gwell na’r rhai metel; dim cyrydu, dim gludio ac fel arfer
gallwch eu hailddefnyddio.

Rhifau Sypiau a Dyddiadau Ar ei Orau Cyn
Yn y byd modern hwn mae’n rhaid bod modd olrhain pob cynnyrch bwyd i’w
ffynhonnell ac os ydych chi’n gwerthu mêl (yn enwedig drwy adwerthwr) efallai y
bydd Safonau Bwyd yn gofyn ichi ddangos eich bod yn cadw cofnodion cywir ac
yn  cydymffurfio  â’r  rheoliadau  labelu.  Dydy  hyn  ddim  yn  anodd;  dylai  pob  llond
aeddfedwr o fêl yr ydych chi’n ei botelu gael rhif Sypyn unigol. Dylech gadw cofnod
o ble daeth a phryd cafodd ei botelu ac, os yw’n bosibl, y cynnwys dŵr. Hefyd dylai’r
rhif Sypyn gael ei ysgrifennu yn rhywle ar labeli’r jar a dylid cofnodi pwy y gwerthoch
chi’r holl sypiau iddyn nhw. Does dim angen dim byd mawr a does dim angen cofnodi
ychydig jariau a werthwyd yn uniongyrchol i’r cwsmer fel hyn. Mae rhagor o gyngor ar
faterion cyfreithiol ynghylch trin a labelu mêl ar ffurf pdf ar www.beekeeping.org.uk/
food_safety.pdf neu edrychwch ar www.food.gov.uk/wales/labelwales/labelwales

Cynnwys dŵr yw’r prif beth sy’n pennu Dyddiad Ar ei Orau Cyn ac rydym yn cadw
ein dyddiad ni yn yr ystod 9-24 mis. Mae’r dyddiad yn cael ei ysgrifennu â phen
marcio ar label sy’n dangos os cafodd ei newid. Dydy gwerthu mêl sydd â chynnwys
dŵr dros 20% (21% ar gyfer mêl grug) ddim yn gyfreithlon. Mae gofynion cyfreithiol
eraill ar gyfer y geiriad sy’n ymddangos ar y labelu. Dydw i ddim yn arbenigwr ar y
pwnc hwnnw ond mae erthyglau wedi bod mewn cylchgronau gwenyna’n nodi beth
yw’r gyfraith. Fel arfer gallwch ddibynnu ar brif gyflenwyr labeli i ddarparu cynnyrch
cyfreithlon.

Sut mae bod yn Garedig wrth Eich Mêl

Er mwyn cadw ansawdd y mêl yr ydych wedi’i dynnu o’r cwch a’i gael i’r jar yn y
cyflwr gorau posibl, dyma rai o’r pethau allweddol y dylech eu gwneud ac na ddylech
eu gwneud (y mae’r rhan fwyaf ohonyn nhw wedi’u trafod yn fanylach uchod).

• Peidiwch â gadael blychau o grwybrau yn sefyll mewn amgylchedd lle gallan
nhw godi dŵr – tynnwch y mêl yn syth neu’i storio lle mae’r lleithder cymharol
yn 60% neu’n llai.
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• Peidiwch â gordwymo’r mêl yn y crwybrau. Mae tymheredd o 25°C yn ddelfrydol
ar gyfer tynnu – mae’r mêl yn llifo’n rhwydd a dydy’r crwybr ddim wedi’i wanhau’n
sylweddol ac yn debygol o gwympo.

• Peidiwch â defnyddio cyllell wedi’i thwymo i dynnu’r capiau gan y bydd hyn yn
carameleiddio’r mêl y mae hi’n cyffwrdd ag ef a bydd hynny’n arwain at
ddifwyno’r mêl.

• Peidiwch â defnyddio hambwrdd tynnu capiau wedi’i dwymo oni bai ei fod ar
wres isel iawn – 40°C ddylai’r uchafswm tymheredd fod.

• Peidiwch ar unrhyw gyfrif â defnyddio’r hen dric o wahanu’r mêl o’r capiau drwy
doddi’r crwybr gan fod hyn yn gofyn am dymheredd o 64°C+. Dylai mêl sydd
wedi’i ordwymo fel hyn gael ei werthu fel mêl ‘coginio’ neu ‘bobi’ yn unig a dylai
gael ei labelu’n glir felly.

• Mae’n amhosibl osgoi colli peth anweddolrwydd wrth dynnu’r mêl, pan fydd y
mêl yn tasgu allan o’r celloedd ar ffurf diferion, ond gall clawr ar y tynnwr helpu
ychydig (a hefyd gall arbed niwed posibl i fysedd sydd yn y ffordd).

Ffigur 9: Crwybr wedi’i dorri
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• Oni bai mai dim ond ychydig o fêl sydd gennych a fydd yn cael ei botelu bron yn
syth, storiwch fêl mewn tybiau neu fwcedi wedi’u selio’n dda – mae 30 pwys
(13.6kg) yn faint cyfleus.

• Storiwch fêl mewn lle oer gyda thymheredd cymharol sefydlog, mewn lle tywyll
os oes modd.

• Wrth aildwymo llawer o fêl i’w botelu, gwnewch hynny’n araf ac mewn cabinet
wedi’i reoli â thermostat – gall y gwresogydd mêl traddodiadol sydd wedi’i
bweru â bwlb golau arwain at ordwymo.

• Mae tua 25°C yn dymheredd delfrydol ar gyfer aeddfedu a photelu mêl – dydy
hyn ddim yn difrodi’r mêl ac mae fel petai’n rhoi llif heb swigod wrth ei arllwys.

I Gloi
Mae mêl yn gynnyrch gwych a chymhleth y mae’n hawdd ei ddifrodi yn ystod ei daith
o’r cwch i’r jar. Ein cyfrifoldeb ni yw dod â mêl i’r farchnad yn y cyflwr gorau posibl
er mwyn cadw enw da a statws arbennig mêl gwenynwyr wedi’i gynhyrchu’n lleol.
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Clawr blaen: Jariau o fêl Cymreig


