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Yr Athro Mike Gooding
Cyfarwyddwr yr Athrofa Cyflwyniad y Cyfarwyddwr

Mae’n rhoi pleser mawr i mi gyflwyno ail gyfrol Bioleg sy’n
Cyflawni. Ein bwriad yw gwella iechyd a lles pobl trwy
weithgareddau ymchwil, addysg ac ymgysylltu. Credwn yn
Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig fod cadw
bodau dynol yn iach ac yn fodlon yn dibynnu ar sicrhau
amgylchedd iach, planhigion ac anifeiliaid iach a busnesau iach
hefyd.

Ceir enghreifftiau o’r ffyrdd y cyfrannwn at holl gydrannau’r
gadwyn iechyd yn y tudalennau sydd i ddilyn. Ymhlith y
buddsoddiadau newydd yn IBERS ar gyfer 2017 mae labordai ar
gyfer patholeg filfeddygol; galluoedd arloesol i leihau effaith
amgylcheddol cynhyrchiant anifeiliaid cnoi cil a gwella ansawdd
cynhyrchion da byw; rhaglen strategol o ymchwil a ariennir gan y
Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC) i
wella gwydnwch cnydau yn wyneb newid amgylcheddol a
gwleidyddol; a lansiad ein Huned Ymchwil Asesu Lles ac Iechyd
sy’n ymgymryd â gweithgareddau ymchwil i hyrwyddo iechyd a
lles yn y gymuned.

Mae’r Athrofa yn parhau i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o
fiolegwyr proffesiynol trwy ei broses addysgu dan arweiniad
ymchwil. Ymhlith y rhaglenni newydd a addysgir sy’n gysylltiedig
â’r gadwyn iechyd ar gyfer 2017 mae BSc Cadwraeth Bywyd
Gwyllt, BSc Bioleg Ddynol ac Iechyd ac MSc Biotechnoleg.

Wrth i ni agosáu at 2019 a chanfed pen-blwydd cychwyn bridio
planhigion yn Aberystwyth, mae’n addas ein bod yn ymdrin yn
briodol yn y tudalennau canlynol â’n hymrwymiad parhaus i
wella cnydau.

Mae ein safle arweiniol o ran datblygu a defnyddio cnydau
lluosflwydd yn cyfrannu at ein cenhadaeth, a gynrychiolir fan hyn
gan laswelltau a meillion porthi, a’r glaswellt ynni Miscanthus.
Glaswelltiroedd yw sylfaen systemau cynhyrchu bwyd pwysicaf y
byd ar sail rhywogaethau lluosflwydd.
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CYFLWYNIAD y Cyfarwyddwr 3

 Yr Athro Mike Gooding, Cyfarwyddwr yr Athrofa

O gofio lle rydym ni yng ngorllewin canolbarth Cymru, mae gennym brofiad
uniongyrchol o’r ffordd y gall systemau lluosflwydd ddarparu lleoedd trawiadol i fyw a
gweithio ynddynt, gan greu lles, gwerth amwynder ac economi wledig amrywiol. Mewn
byd ar ôl Brexit, bydd hi’n fwyfwy pwysig defnyddio adnoddau mor effeithlon â phosibl,
a diogelu’r ecosystemau y mae pob un ohonom yn dibynnu arnynt. Mae sawl ffordd y
gall cynhyrchiant ein caeau helpu i fodloni gofynion y diwydiannau synthetig, tanwydd a
ffibrau, yn ogystal â’r gofynion am fwyd, heb gyfaddawdu ar ein tirwedd a’n treftadaeth. 

Y tu hwnt i’r cnydau lluosflwydd, mae gennym raglenni ymchwil arwyddocaol ar gyfer
ceirch, pys a ffa. Caiff gwelliannau eu gwneud i bob un o’n cnydau er mwyn helpu i
fodloni heriau cymdeithasol o ran bwydo poblogaeth sy’n tyfu yn wyneb newid
amgylcheddol; gan leihau’n dibyniaeth ar danwydd ffosil ac adnoddau cyfyngedig eraill
a datblygu’r bioeconomi o’r sector gwledig. Er mwyn gwneud hyn yn effeithiol, rhaid
bod y cynhyrchion yn sicrhau buddiannau i ddefnyddwyr mewn ffordd ddiogel. Ceir sawl
enghraifft yn y rhifyn hwn o Bioleg sy’n Cyflawni o’r ffordd y gall ymyrraeth yn y gadwyn
fwyd, boed trwy fridio planhigion, datblygu system da byw, neu’r gadwyn brosesu, fod o
fantais i gymdeithas.

Mae’n bwysig, yn fwy nag erioed, bod ein gwyddor yn cyfrannu at ddarpar 
gynhyrchiant ond hefyd at ddatblygiad sefydlog a gwydn.

Mae Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig, 
ynghyd â nifer fawr o’n partneriaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, 
yn croesawu dulliau amlddisgyblaethol o wella
cynaliadwyedd amgylcheddol, diogelwch bwyd,
iechyd a lles.

Mae’n hanfodol fod buddsoddiad
cyhoeddus, masnachol a
buddsoddiad mewn myfyrwyr
mewn prifysgolion yn cynnig
buddiannau sylweddol, pobl ac
atebion i fodloni’r heriau y mae
cymdeithas yn eu hwynebu. Yn yr Athrofa, rydym
yn ymroi i fodloni’r heriau hyn yn uniongyrchol gyda Bioleg
sy’n Cyflawni.
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Er bod tanwydd ffosil wedi darparu ynni a chemegau cost isel dros y ganrif ddiwethaf a mwy,
mae’n adnodd cyfyngedig ac mae ei ddefnydd yn cyfrannu at newid hinsawdd. Felly

mae angen i ni ddychwelyd at ddefnyddio planhigion fel prif ffynhonnell
tanwydd, cemegau, a deunyddiau, ac rydym ni’n defnyddio gwyddoniaeth a

thechnoleg fodern i ddatblygu dulliau newydd fydd yn hybu’r bio-
economi. Un diddordeb penodol i ymchwilwyr yw creu

bioburfeydd; systemau technoleg sy’n cymryd deunydd biolegol ac yn ei
drawsnewid yn gynhyrchion niferus, yn yr un ffordd ag y mae purfeydd olew

yn darparu tanwydd, olewau a’r hydrocarbonau a ddefnyddir i gynhyrchu plastigau.
IBERS yw’r partner arweiniol yn BEACOn, Canolfan Rhagoriaeth Bioburo, ac mae staff

BEACOn yn ymgymryd â phrosiectau gyda chwmnïau sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o’r
bio-economi. Gellir cynhyrchu llawer o’r elfennau sydd eu hangen i adeiladu deunyddiau cymhleth o

siwgrau syml. Mae cnydau amaethyddol fel corn a chansen siwgr yn ffynonellau posibl, fodd bynnag
mae angen i ni fod yn ymwybodol o’r angen i osgoi cystadlu gyda’r gadwyn gyflenwi bwyd, ac felly mae
angen i ni ddatblygu ffyrdd o gynhyrchu’r siwgrau hyn o gnydau nad ydynt yn gnydau bwyd. Gallai’r
glaswelltydd siwgr uchel a ddatblygir yn IBERS fod yn borthiant delfrydol posibl. Mae prosesu sylfaenol

y glaswelltydd ildio cacen bwyso y gellir ei silweirio i’w storio a’i bwydo i anifeiliaid, ac mae hefyd yn
cynhyrchu sudd â chyfran uchel o siwgr y gellir ei eplesu’n gemegau llwyfan, gan gynnwys asid

lactig. Rydym ni’n gweithio gydag amrywiol gwmnïau ar draws y gadwyn cynhyrchu a
chyflenwi plastigau i ddatblygu plastigau’n seiliedig ar laswellt ac rydym ni hefyd

wedi dangos bod modd cynhyrchu blychau wyau o ffibr glaswellt. Mae hyn yn
codi’r posibilrwydd o gynhyrchu deunydd pecynnu bwyd yn eang o

laswellt, gan gyfrannu at leihau’r defnydd o danwydd ffosil.

Amgylchedd IACH 5

1 Datblygu prosesau diwydiannol ar
gyfer y bio-economi sy’n datblygu
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I gael rhagor o wybodaeth,
cysylltwch â’r:
Athro Iain Donnison
isd@aber.ac.uk
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3

4

1. Pelenni Miscanthus
2. Tîm BEACON yn y labordy eplesu
3. Pelenni rhygwellt lluosflwydd
4. Cyfleuster prosesu eilaidd



Rydym yn:
• Cyfuno ein

harbenigedd mewn
glaswelltydd siwgr
uchel gyda
chyfleusterau eplesu
newydd i gynhyrchu
cemegau llwyfan i’r
diwydiant plastigau

• Datblygu prosesau
bioburo ar gyfer
cynhyrchion yn
seiliedig ar ffibr
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• Defnyddio ein
gwybodaeth o gemeg wal
celloedd mewn cnydau
lignoselwlosig fel Miscanthus i
ddatblygu prosesau rhagdriniaeth ac eplesu
a fydd yn galluogi i’r cnydau hyn gael eu
trawsnewid yn amrywiaeth o gynhyrchion defnyddiol

• Datblygu prosesau trin a thrawsnewid ar gyfer Gwastraff Soled
Trefol ac amrywiaeth o wastraff biolegol i greu gwerth ychwanegol.

• Mae gwaith yn y maes hwn wedi’i gefnogi gan Gronfa Datblygu
Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

 IBERS Gogerddan



2 Effaith newid yn yr hinsawdd ar
amaethyddiaeth anifeiliaid cnoi cil 
yn y DU

Mae gan amaethyddiaeth yn y DG ran bwysig i’w chwarae i liniaru
newid hinsawdd drwy fabwysiadu arferion ffermio carbon isel, ond mae

hefyd angen i ni ddeall sut i addasu i’r newidiadau sy’n digwydd a mynd i’r
afael â’r bygythion a’r cyfleoedd fydd yn codi. Mae ymchwilwyr yn ein grŵp

Systemau Anifeiliaid wedi canolbwyntio’n benodol ar sut fydd newid
hinsawdd yn effeithio ar amaethyddiaeth anifeiliaid cnoi cil ac yn cyfrannu drwy

roi gwybodaeth i wneuthurwyr polisi drwy’r bartneriaeth ‘Byw gyda newid
Amgylcheddol’.

Bydd newid hinsawdd yn arwain at dymheredd uwch a thymhorau tyfu hirach, yn
enwedig yng ngogledd Lloegr. Mae’n bosibl y gallai’r manteision hyn leihau gan y
byddai llai o ddŵr ar gael, a gostyngiad yn y nifer o ardaloedd sy’n addas i dyfu
porthiant a chnydau porthiant traddodiadol yn ne Lloegr. Yn y cyfamser, bydd
amledd digwyddiadau glaw eithafol yn arwain at gynnydd mewn llifogydd. Bydd
yr erydiad pridd a’r trwytholchiad nitradau sy’n cyd-fynd â hyn yn peri problemau
uniongyrchol i amaethyddiaeth anifeiliaid cnoi cil, a hefyd yn cynyddu’r angen i
ystyried swyddogaethau ehangach tir amaethyddol wrth gyflenwi
gwasanaethau ecosystem, fel dal dŵr o lifogydd yn ôl dros dro i osgoi
effeithio ar drefi a dinasoedd.

Mae’n bosibl y bydd newid hinsawdd hefyd yn
effeithio’n uniongyrchol ar anifeiliaid cnoi cil;
gallai straen gwres fod yn fwy tebygol ac
mae gwyddonwyr IBERS hefyd wedi

Amgylchedd IACH 7

I gael rhagor o wybodaeth,
cysylltwch â’r:
Athro Jamie Newbold
cjn@aber.ac.uk

 1. Dafad Gymreig
2. Defaid yn pori uwch ben IBERS Gogerddan
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Rydym yn:
• Gweithio i ddeall effaith newid hinsawdd ar

amaethyddiaeth yn y DG a throsi gwybodaeth
ymchwil yn gyngor polisi ac i ymarferwyr.

• Datblygu rhaglenni ymchwil newydd sy’n targedu
problemau sy’n ymddangos, fel y newidiadau
mewn beichiau pla a chlefyd fydd yn deillio o
newidiadau mewn patrymau tywydd.

• Ymchwilio i borthiant anifeiliaid a’i effaith ar eplesu
enterig er mwyn i ni allu lleihau cyfraniad anifeiliaid
cnoi cil at allyriadau nwyon tŷ gwydr amaethyddol.

adrodd am gynnydd mewn llyngyr yr iau a’r rwmen, a
allai fod yn ganlyniad i amodau cynhesach a gwlypach
sy’n ffafrio tyfiant y malwod sy’n cario’r parasitiaid hyn.

Mae ein cyswllt ni gyda’r bobl sy’n gwneud
penderfyniadau’n helpu i drosi canlyniadau ymchwil yn
gyngor polisi a chynlluniau cymhelliant sy’n diwallu
anghenion ffermwyr a’r amgylchedd, a hefyd yn llywio
amcanion ymchwil y dyfodol.

t

8

Buwch godro

Bwydo gwartheg



Mae gwellt y gweunydd (Molinia caerulea) yn rhywogaeth glaswellt bryn ymledol
sy’n cyfrif am 10% o orchudd tir ucheldiroedd y DG. Mae cynydd o ran Molinia yn
aml yn digwydd ar draul cynefinoedd rhosydd a gwernydd. Er ei fod yn gallu

darparu tir pori rhesymol i dda byw yn yr haf, os na chaiff ei bori’n rheolaidd
mae’r tyweirch yn cronni llawer o ddeunydd marw, ac mae anifeiliaid yn

ei osgoi, yn enwedig defaid. Mae adfer rhostir a gwella gwerth
cynefinoedd felly yn aml yn golygu torri a thynnu’r biomas, sydd yn ei dro

yn creu problem rheoli gwastraff; deunydd dwysedd isel mewn lleoliadau
anghysbell sydd ag amodau tir bregus. Gall problemau tebyg godi gyda rheoli
rhedyn a brwyn.

Yn nodweddiadol caiff porthiant bioynni ei brosesu ar gyfer treulio anaerobig (lle
mae angen i’r deunydd fod â lefelau uchel o siwgrau hydawdd mewn dŵr) neu ar
gyfer llosgi (lle mae angen i’r deunydd fod yn sych a dwys). Gan ddefnyddio
technoleg a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Kassel (yr Almaen) rydym ni wedi llwyddo i
ddangos bod modd cynhyrchu tanwydd solid a bionwy yn integredig (a elwir yn
IFBB) gan ddefnyddio biomas cadwraeth a gynaeafwyd o ucheldiroedd Cymru. Mae
hyn yn golygu trin y deunydd o flaen llaw gyda dŵr poeth ac yna ei roi drwy wasg
sgriwio. Mae’r hylif a grëir yn addas ar gyfer treulio anaerobig, a gellir defnyddio’r

deunydd soled fel tanwydd soled neu i gynhyrchu carbon actifedig neu bio-
olewau. Ynghyd â rhanddeiliaid Cymreig eraill rydym ni’n gweithio i

ddatblygu’r broses ymhellach i fioburo ar raddfa fferm; nod hyn yw
dangos agwedd economaidd ac ymarferol at reoli biomas

cadwraeth sy’n creu cynhyrchion defnyddiol ac
sy’n cyfrannu at leihau allyriadau

nwyon tŷ gwydr.

3 Biomas Cadwraeth a’i botensial fel
porthiant bioynni i Gymru

Rydym yn:
• Gweithio gydag

elusennau cadwraeth a
rhanddeiliaid ucheldirol i
hyrwyddo rheolaeth weithredol
rhostiroedd diraddedig er mwyn gwella
eu bioamrywiaeth

• Dangos bod modd cynhyrchu tanwydd soled a
bionwy yn integredig o fiomas cadwraeth er mwyn
ysgogi cynnydd yn y niferoedd sy’n defnyddio’r
dechnoleg.

• Datblygu’r dechnoleg i
greu cynhyrchion gwerth
uwch gyda phartneriaid yn
Ewrop.
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I gael rhagor o wybodaeth,
cysylltwch â:
Dr Mariecia Fraser
mdf@aber.ac.uk

 1. Molinia yn tyfu yn yr ucheldir
2. Dr John Corton yn y labordy
3. Deunydd o brosesu anaerobig

1

2

3

* Yn drist bu farw Dr John Corton
yn 2017 a mae ei gydweithwyr yn
parhau â’i waith.



Anifeiliaid 
a Phlanhigion

IACH
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Mae gan IBERS hanes hir o fridio ceirch ac mae’n parhau i ddatblygu mathau
sy’n bodloni anghenion y defnyddwyr. Mae ceirch yn cyd-fynd yn dda â

systemau âr y DG. Cânt eu defnyddio fel cnwd saib i ostwng clefydau
pridd yn y cylchdro cnydau dilynol, ac maen nhw’n gnwd

gwerthfawr yn eu hawl eu hunain. Yn ogystal â datblygu
mathau sy’n uchel o ran beta-glucan (sy’n lleihau’r risg o glefyd

coronaidd y galon mewn pobl), mae gwyddonwyr IBERS hefyd yn
gweithio ar optimeiddio mathau o geirch ar gyfer porthiant anifeiliaid. Mae’r

DG yn ddibynnol iawn ar borthiant anifeiliaid sy’n cael ei fewnforio (yn
bennaf soya o Dde America) ac felly bydd datblygu mathau newydd o geirch
fel ffynhonnell porthiant cartref yn lleihau’r broblem hon. Mae’r hyn a elwir
yn ‘geirch noeth’ yn fathau lle mae modd tynnu plisgyn y ceirch yn hawdd yn
ystod y broses ddyrnu. Mae’r mathau hyn wedi’u bridio ar gyfer lefelau uchel
o brotein ac olew, ac maen nhw’n borthiant delfrydol i ddofednod oherwydd
ni all dofednod dreulio plisgyn ceirch. Mae cyfran uchel o fraster hefyd yn
fantais mewn porthiant ategol i anifeiliaid cnoi cil; caiff y lefel o fethan mewn
defaid a gwartheg ei leihau wrth i gynnwys braster eu diet gynyddu. Fodd
bynnag, yn wahanol i ddofednod, gall anifeiliaid cnoi cil dreulio plisgyn ceirch
yn rhannol, felly’r targed bridio yma yw ceirch gyda phlisgyn lignin isel ac

olew uchel. Rydym ni’n gweithio ar y cyd â Senova a AHDB ar dreialon
porthiant lle’r ydym ni’n mesur faint o fethan mae anifeiliaid cnoi cil

sy’n cael eu bwydo ar fathau newydd o geirch yn ei gynhyrchu, a
hefyd yn defnyddio eplesyddion pen desg sy’n dynwared y

rwmen i ddeall y ffisioleg sylfaenol yn well. Mae’r
datblygiadau hyn yn seiliedig ar ein

4 Gwneud y gorau o mathau o geirch
ar gyfer gofynion defnyddiwr terfynol

Anifeiliaid a Phlanhigion IACH 11

I gael rhagor o wybodaeth,
cysylltwch â’r:
Athro Athole Marshall
thm@aber.ac.uk

 1. Cynaeafu ceirch
2. Ceirch phlisgyn

1

2



gwybodaeth well o’r marcwyr moleciwlaidd sy’n
gysylltiedig â’r nodweddion porthiant dymunol mewn
ceirch fel cynnwys olew uchel. Mae sgrinio epil ar gyfer y
marcwyr moleciwlaidd hyn yn broses lawer cyflymach na
dulliau ffenoteipio confensiynol a bydd yn caniatáu i ni
gynyddu’r cyflymder y bydd y mathau newydd ar gael i
ddefnyddwyr. Mae ein gwaith ar geirch hefyd yn manteisio
ar y cyfleusterau delweddu yn y Ganolfan Ffenomeg
Planhigion Genedlaethol yn IBERS, sy’n caniatáu i ni wneud
mesuriadau cyflym anninistriol o nodweddion ffisegol
dymunol fel goddefiant sychder a chyfradd tyfu.

Rydym yn:
• Cynyddu cyflymder datblygu mathau newydd o geirch

gan ddefnyddio technolegau bridio gyda chymorth
moleciwlaidd.

• Defnyddio technegau delweddu anninistriol i sicrhau
dealltwriaeth fanwl o ymatebion planhigion i straen.

• Integreiddio gwaith ar eneteg sylfaenol planhigion,
bridio planhigion a ffisioleg rwmen i fodloni anghenion
y diwydiant porthiant anifeiliaid.
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Arbrawf ceirch yng Nghanolfan
Ffenomeg Planhigion Genedlaethol
IBERS Gogerddan





Rhai o aelodau tîm bridio 
ceirch IBERS



Mae gwyddonwyr yn IBERS mewn cydweithrediad â Sefydliad Earlham wedi
dilyniannu a chydosod genom y feillionen goch.

Mae cynnwys protein uchel y feillionen goch yn ei gwneud yn rhywogaeth
ddefnyddiol i’w chynnwys  mewn amaethyddiaeth da byw sy’n pori

glaswellt. Oherwydd eu gallu i sefydlogi nitrogen atmosfferig,
gellir defnyddio codlysiau, fel meillion coch, hefyd wrth gylchdroi

cnydau i hybu ffrwythlondeb y pridd a lleihau’r angen i ddefnyddio
gwrteithiau nitrogen a gynhyrchir yn ddiwydiannol.

Sut mae dilyniannu’r genom yn ein helpu ni? Mae’r dilyniant yn rhoi
map manwl i ni o’r holl enynnau a gallwn ddefnyddio’r
wybodaeth hon i ddeall yn well sail enetig nodweddion
fel cynnyrch, ymwrthedd i glefydau a nodweddion
maethol. Er enghraifft rydym ni wedi
adnabod clystyrau allweddol o enynnau
sy’n gysylltiedig â nodweddion
maethol pwysig fel
argaeledd asidau

5 Dilyniannu genom y feillionen goch
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I gael rhagor o wybodaeth,
cysylltwch â:
Dr Leif Skøt
lfs@aber.ac.uk
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 1. Dr David Lloyd
2. Treialon maes meillionen goch



brasterog ac ymddatod protein yn y rwmen. Yn ail, mae’r genom yn cynnig llwyfan
ar gyfer adnabod degau o filoedd o’r amrywiadau yn y dilyniant rhwng planhigion
unigol. Yr amrywiad genetig hwnnw yw’r deunydd crai sydd ei angen ar fridwyr
planhigion i’w ddefnyddio i gynhyrchu cyfuniadau newydd gyda gwell cynnyrch,
ymwrthedd i glefydau a threuliadwyedd i dda byw cnoi cil drwy raglenni sy’n
croesi. Gellir defnyddio’r cyfoeth o wybodaeth fanwl am y gwahaniaethau genetig

rhwng planhigion unigol i ragfynegi perfformiad eu hepil. Pan fydd y
rhagfynegiadau hyn yn ddigon cywir, gellir hepgor rhai o’r asesiadau

ffenoteipio sy’n cymryd cryn amser. Bydd hyn yn caniatáu i ni
gyflymu’r broses fridio a bydd yn golygu bod gwell

amrywiadau ar gael i ffermwyr y DG yn gynt na fyddai
wedi bod yn wir gyda dulliau bridio planhigion

confensiynol.

Mae gan IBERS hanes hir o ddatblygu mathau o gnydau
porthiant sy’n llwyddiannus yn fasnachol gan wella perfformiad

amgylcheddol a phroffidioldeb wrth gydweithio â’n partner
masnachol Germinal.

Rydym yn:
• Defnyddio technegau dilyniannu’r genhedlaeth nesaf i wella ein dealltwriaeth

o enomau planhigion allweddol, gan gynnwys y feillionen goch.
• Cynnwys yr wybodaeth hon yn ein rhaglenni bridio cnydau porthiant i gyflymu

cynnydd wrth ddatblygu mathau gwahanol.
• Gweithio gyda diwydiant i ddod â mathau newydd i’r farchnad.
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Tîm dilyniannu y feillionen
goch yn IBERS





Mae IBERS yn cyfuno bron i ganrif o arbenigedd bridio planhigion gyda’i rôl fel Athrofa Prifysgol
ac rydym ni’n gweithio i sicrhau bod ein cyrsiau israddedig ac uwchraddedig yn bodloni

anghenion myfyrwyr a hefyd yn gwarantu cyflenwad cyson o ddarpar gyflogeion i
gwmnïau bridio planhigion. Enghraifft o lwyddiant y dull gweithredu hwn yw

myfyriwr a raddiodd yn ddiweddar, Lucy Slatter, a fu’n ymchwilio i eneteg
hunan-ffrwythlondeb mewn Lolium perenne yn ei thraethawd hir

israddedig. Ar ôl cyflwyno’r gwaith mewn cynhadledd ryngwladol yn Zurich
(ugeinfed Gyngres Gyffredinol EUCARPIA; Cymdeithas Ymchwil Bridio Planhigion

Ewrop) mae wedi dechrau ar swydd gyda chwmni bridio planhigion o’r Almaen yng
Nghaergrawnt ac mae’n parhau â’i hastudiaethau bridio planhigion ym Mhrifysgol

Wageningen yn yr Iseldiroedd.

Mae rhygwellt lluosflwydd yn hunan-anghydnaws – ni all planhigyn unigol atgenhedlu gyda’i hun er ei fod
yn meddu ar organau atgenhedlu gwrywaidd a benywaidd. Mae bridio allan yn cynnal amrywiaeth
genetig yn y boblogaeth ac mae harneisio’r amrywiad hwn yn elfen hanfodol o wella cnydau; rydym ni’n
dethol rhiant-blanhigion sydd â nodweddion dymunol penodol ac yn ceisio cyfuno’r nodweddion hyn
drwy ddethol planhigion mewn cenedlaethau dilynol. Er ei bod yn ddefnyddiol i’r planhigyn fod yn hunan-
anghydnaws mewn ystyr genetig, byddai’r gallu i greu rhiant-boblogaethau sydd wedi’u mewnfridio (h.y.
drwy wneud y planhigyn yn hunan-ffrwythlon) yn caniatáu i ni groesi’r rhiant-boblogaethau homosygus i
greu glaswelltydd croesryw F1 a fyddai’n ymgorffori geneteg ddefnyddiol y ddwy riant-boblogaeth mewn
modd llawer mwy diffiniedig. Byddai hyn yn gwella cyflymder a sicrwydd y broses o greu amrywiaethau
newydd yn sylweddol ac ar yr un pryd byddai’n ein helpu ni i ddeall sail eneteg ymnerth croesryw
(heterosis).  

Mae dau locws genetig allweddol wedi’u dynodi hyd yma sy’n rheoli’r elfen hunan-anghydnaws mewn
rhygwellt lluosflwydd. Er bod y mwyafrif o amrywiadau’n hunan-anghydnaws, mae rhai

planhigion mewn gwirionedd yn hunan-ffrwythlon. Roedd traethawd Lucy’n
ymchwilio i eneteg yr amrywiadau hyn gan ddarganfod locws genetig

cwbl newydd sy’n peri hunan-ffrwythlondeb, a thrwy hynny
mae’n gwella ein dealltwriaeth o’r elfen hunan-

anghydnaws a’n cyfle i’w haddasu yn y
dyfodol.

6 Hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o
fridwyr planhigion mewn sgiliau
ymchwil sy’n berthnasol i ddiwydiant

Rydym yn:
• Dynodi’r loci

genetig sy’n sail i’r
elfen hunan-anghydnaws
mewn rhygwellt lluosflwydd.

• Addasu’r elfen hunan-anghydnaws i
greu amrywiadau croesryw F1

• Darparu cyfleoedd ymchwil arloesol
i fyfyrwyr israddedig

• Creu’r genhedlaeth nesaf o fridwyr
planhigion sydd â sgiliau a phrofiad
sy’n berthnasol i ddiwydiant
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I gael rhagor o wybodaeth,
cysylltwch â:
Dr Danny Thorogood
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Lucy Slatter 
wrth ei gwaith
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Mae enghreifftiau proffil uchel o halogi cynhyrchion eidion wedi’u prosesu â
deunydd o geffylau a moch wedi amlygu pwysigrwydd labelu cywir a dilysu

deunyddiau yn y gadwyn gyflenwi bwyd. Caiff hyder defnyddwyr yn y
diwydiant cig yn gyffredinol ei ddylanwadu’n fawr gan syniadau

ynghylch olrhain ‘o’r fferm i’r fforc’ ac mae cynhyrchion sy’n cael eu
labelu fel hyn yn denu premiwm sylweddol. O ganlyniad, mae angen

sicrhau gweithdrefnau profi cyflym a dibynadwy sy’n gallu profi tarddiad
cynnyrch eidion, o ran brid y gwartheg y mae’n deillio ohono, ac o bosibl
hefyd y ffarm ble cafodd ei fagu.

Mae dros 98% o’r gwartheg a leddir fel eidion preim yn y
DG yn dod o 12 brid o wartheg. Rydym ni wedi
sefydlu cronfa ddata o’r amryffurfeddau
niwcleotid sengl (SNP) sy’n digwydd yn y
bridiau hyn. Mae SNP yn
amrywiant mewn niwcleotid
sengl ar bwynt

7 Cynorthwyo i olrhain cig yn y
gadwyn gyflenwi gyda phrofion
genetig
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I gael rhagor o wybodaeth,
cysylltwch â:
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 1. Dr Matt Hegarty IBERS
2. Cig eidion Cymreig
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Rydym yn:
• Dangos defnyddioldeb profi genetig wrth olrhain

a dilysu cynhyrchion cig o’r fferm i’r fforc
• Gweithio gyda chymdeithasau bridio (gwartheg

a moch) i ganfod a yw amrywiant SNP yn ddigon
i ehangu’r dull i rywogaethau eraill a mathau
eraill o fridiau ynddynt.

penodol yn y genom. Mae amledd a lleoliadau SNPs yn
amrywio rhwng bridiau; gallwn felly gymryd sampl o gig o
archfarchnad ac ymholi’r gronfa ddata i bennu
tebygolrwydd bod sampl yn dod o un o’r bridiau a
nodweddir. Ymhellach, gan ei bod yn bosibl gwahaniaethu
rhwng gyrroedd o wahanol ffermydd gyda’r un dechneg,
gallwn ei defnyddio i olrhain cynnyrch yn ôl i’r fferm o ble
y tarddodd. Defnydd posibl arall o’r weithdrefn brofi yw
darganfod cig o rywogaethau eraill (e.e. halogi gyda chig
ceffyl) neu’r gyfran o gigoedd o rywogaethau amrywiol
mewn cynhyrchion cig cymysg.
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 1. Ffilmiau dilyniannau DNA
2. Profi ar y fferm
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8 Porthiant a dyfir gartref fel bwyd
protein cynaliadwy

Mae’r
DG yn
mewnforio sypiau
sylweddol o’r protein a
gaiff ei fwydo i anifeiliaid; mae
blawd soya a fewnforiwyd yn cyfrif am
33% o’r protein mewn porthiant i dda byw
yn y DG, gyda’r mwyafrif yn soya trawsenynnol o
Dde America. Mae pryderon y cyhoedd am olrhain ac
ansawdd y cynnyrch, ynghyd â galw cynyddol byd-eang am
borthiant anifeiliaid wedi golygu ymgyrch i gynyddu cynhyrchu
proteinau llysieuol ar ffermydd yn y DG. Mae porthiant protein uchel,
a gynhyrchir gartref, yn cynnig cyfle cynaliadwy fel ffynonellau
amgen, y gellir eu holrhain, o brotein ar gyfer anifeiliaid cnoi cil.
Dangosodd arolwg o ffermwyr anifeiliaid cnoi cil yn 2012 er bod 69%
yn tyfu’r codlys meillion gwyn, roedd defnydd o broteinau porthiant
eraill fel lucerne a sicori lluosflwydd yn is o lawer. Y rhesymau a
nodwyd amlaf am beidio â thyfu’r cnydau hyn oedd diffyg
gwybodaeth am ddulliau sefydlu ac ansicrwydd am strategaethau
rheoli. Nodwyd dealltwriaeth well o’r ffordd orau i gadw porthiannau
newydd fel silwair a sut i optimeiddio trefniadau porthi hefyd fel
modd i helpu ffermwyr i sicrhau’r budd gorau. Mae’r
rhwystrau hyn wedi’u targedu mewn prosiect
cydweithredol sy’n cynnwys IBERS, y cynhyrchwyr
hadau Germinal, a chynhyrchwyr a
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I gael rhagor o wybodaeth,
cysylltwch â:
Dr Christina Marley
cvm@aber.ac.uk

 Sicori

 Ffermwyr yn lleiniau IBERS



phroseswyr yng nghadwyni cyflenwi Waitrose ar gyfer
cig eidion, oen a llaeth drwy gyfuniad o arbrofion a
ddyblygwyd mewn lleiniau a chaeau ac astudiaethau
achos o ddysgu drwy brofiad ar ffermydd cyfranogol.
Mae ffermwyr sydd wedi dechrau tyfu eu protein
porthiant eu hunain yn hapus gyda’r canlyniadau.

“Mae gwneud y defnydd gorau o borthiant wastad
wedi bod wrth galon ein huned eidion masnachol. Mae
cylchdroi pori gwartheg a gwneud silwair o ansawdd
uchel yn rhoi sylfaen i ni ar gyfer busnes cynaliadwy ac
yn ein helpu i gyfyngu ar effeithiau costau
dwysfwydydd cyfnewidiol”. Ian Farrant, Caerwrangon

Rydym yn:
• Ymgysylltu ar draws cadwyni cyflenwi anifeiliaid

cnoi cil i ddeall anghenion y diwydiant a
defnyddwyr yn well.

• Manteisio ar ein hymchwil sylfaenol mewn bridio
glaswellt a meillion ac agronomeg i leihau
dibyniaeth ar brotein wedi’i fewnforio ar gyfer
porthiant anifeiliaid.

• Gweithio gyda ffermwyr i ddeall ac ymdrin â
chyfyngiadau ymarferol i ddefnydd cynyddol o
borthiannau protein mewn systemau fferm

• Hwyluso newid ymddygiad sy’n helpu i gynyddu
effeithlonrwydd economaidd ac amgylcheddol y
cynhyrchu.

t

20

Dr Christina Marley IBERS

 Samplau porthiant
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Yn ogystal â’i amrediad o gyrsiau israddedig ac uwchraddedig, mae IBERS wedi datblygu
amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi sydd wedi’u hanelu at ffermwyr a gweithwyr proffesiynol yn y

diwydiant amaethyddol. Mae rhaglen Dysgu o Bell IBERS ar y cyd gyda Phrifysgol Bangor yn
cyflenwi modiwlau ar bynciau sy’n amrywio o reoli pridd a gwasanaethau ecosystem i

wyddoniaeth silwair a maeth anifeiliaid cnoi cil. Mae’r deunyddiau’n cynnwys
deunydd darllen, fideos a phodlediadau wedi’u teilwra, ynghyd â

chyfleoedd i gyfranogwyr ryngweithio drwy fforymau ar-lein. Gall
cyfranogwyr astudio modiwlau unigol neu ddewis cronni credydau

i sicrhau cymwysterau hyd at lefel doethuriaeth broffesiynol. Rydym ni
hefyd yn cydweithio gyda Lantra, corff a gydnabyddir yn genedlaethol sy’n

cynnig hyfforddiant a chymwysterau i’r sectorau tir ac amgylcheddol. Mae’r
deunydd e-ddysgu rydym ni wedi’i ddatblygu i Lantra ar ffurf fideos rhyngweithiol byr

â’r nod o gefnogi ac atgyfnerthu’r cyngor a hyfforddiant ymarferol a geir drwy gyfnewidfa
gwybodaeth a rhaglenni hyfforddi.

Mae IBERS hefyd yn gweithredu fel Canolfan Cyfnewid Gwybodaeth i Cyswllt Ffermio – rhaglen
Llywodraeth Cymru sy’n cefnogi datblygiad sector tir mwy proffesiynol, proffidiol a gwydn. Mae
staff yn IBERS yn darparu adolygiadau o’r meddwl diweddaraf ac fe’u cyhoeddir ar wefan Cyswllt
Ffermio a’u lledaenu gan ymgynghorwyr Cyswllt Ffermio.

9 Cyflwyno cyfleoedd hyfforddiant ac
addysg arloesol i ffermwyr

Rydym yn:
• Cynyddu

effaith ein
hymchwil ein hunain
ac ymchwil pobl eraill drwy
ddatblygu addysgu dan
arweiniad ymchwil sy’n berthnasol i’r
diwydiant ffermio.

• Cynyddu’r nifer sy’n ymgymryd ag ymarfer ffermio
da drwy ddarparu llwybrau niferus ar gyfer
cyfnewid gwybodaeth.

• Galluogi amaethyddiaeth yn y 
DG i ymdrin â heriau newid 
hinsawdd a diogelwch 
bwyd. 

I gael rhagor o wybodaeth,
cysylltwch â:
Ms Martine Spittle
rjs@aber.ac.uk

Graddedigion Cyntaf Dysgu o Bell IBERS Sam Kelly a Mark Jelley

Modiwl porfa
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Mae ymchwil a gynhelir yn IBERS yn datblygu datrysiadau ar gyfer haint
Campylobacter, yr achos mwyaf cyffredin o wenwyn bwyd bacteriol i

bobl yn y DG.

Mae cyw iâr yn ffynhonnell bwysig o brotein anifeiliaid, ac mae marchnad
dofednod y DG werth tua £2.5 biliwn gyda thua 900 o gywion brwylio’n cael eu

prosesu yn y DG bob blwyddyn. Fodd bynnag, mae Campylobacter yn rhan o’r micro-
fflora naturiol ym mherfedd cywion, ac er nad yw’n effeithio ar iechyd y cyw, mae’n arwain

at gastro-enteritis difrifol mewn pobl, sy’n cynnwys poen difrifol yn yr abdomen, cramp, dolur
rhydd, cyfogi a thwymyn. Mewn 1% o achosion, mae cleifion hefyd yn datblygu arthritis adweithiol, ac
yn fwy prin fyth gallant ddatblygu Syndrom Guillain-Barre, sy’n barlys niwrolegol difrifol a all bara hyd
at flwyddyn. Yn y DG mae Campylobacter yn gyfrifol am dros 100 o farwolaethau bob blwyddyn.

Caiff Campylobacter ei ysgarthu yng ngharthion ieir, ac felly yn aml mae croen a phlu’r aderyn yn cael
eu halogi’n ddifrifol. Yn ogystal, yn aml caiff y caeca, (rhan o berfedd yr aderyn a’r man lle mae’r

bacteria’n cronni fwyaf) eu difrofi yn ystod y broses ladd. Dangosodd astudiaeth gan
Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop fod dros 80% o gig cyw amrwd a werthir i

gwsmeriaid yn y DG wedi’i halogi gyda Campylobacter. 

Firysau naturiol sy’n heintio bacteria yw bacterioffag. Mewn
cydweithrediad ag ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caergrawnt

rydym ni wedi nodweddu genomau nifer o ffagau sy’n
heintio Campylobacter er mwyn pennu eu

haddasrwydd fel asiantau rheoli, a chanfod
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10 Lleihau heintiau Campylobacter
mewn cywion i leihau’r perygl o
wenwyn bwyd

I gael rhagor o wybodaeth,
cysylltwch â:
Dr Justin Pachebat
jip@aber.ac.uk

 1. Iâr ddodwy
2. Dr Justin Pachebat IBERS
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triniaethau newydd fel lysins ffag sy’n targedu Campylobacter.
Mewn prosiectau gyda phartneriaid diwydiannol gan gynnwys
Natural Feeds and Fertilizers (a gaiff ei gyd-ariannu gan
Ysgoloriaeth Sgiliau Economi Gwybodaeth) a 2 Sisters Food
Group Ltd, Moy Park Ltd, Wynnstay Group Plc, InQpharm,
Eminate a Bwydydd Castell Howell Cyf, (a gaiff ei gyd-ariannu
gan y Bwrdd Strategaeth Technoleg) rydym ni wedi cynnal
astudiaethau bwydo gan ddefnyddio cyfansoddion
gwrthficrobal i leihau gallu Campylobacter i oroesi ym
mherfedd y cyw a thechnegau dilyniannu genomig y
genhedlaeth nesaf i gofnodi’r newidiadau sy’n digwydd yn
microfflora’r perfedd mewn ymateb i’r porthiannau hyn.

Caiff Campylobacter ei ladd drwy goginio, ac mae hylendid yn y
gegin yn talu ar ei ganfed i atal traws-halogi drwy gyfarpar
paratoi bwyd a lleihau’r risgiau i ddefnyddwyr, ond yn y tymor
hirach mae angen lleihau lefelau cyffredinol o Campylobacter
ym mherfedd y cyw ei hun, ynghyd â gwelliannau yng
ngweithdrefnau prosesu’r lladd-dai i osgoi’r
salwch hwn sy’n annymunol ac a all fod yn
beryglus.

Mae’r Labordy Genomeg 
Microbal yn:
• Nodweddu genomau’r firysau

sy’n heintio Campylobacter
• Canfod lysins ffag newydd sy’n

lysu Campylobacter
• Ymchwilio i botensial

cyfansoddion gwrthficrobal
mewn porthiant ieir

• Astudio’r fflora microbiolegol ym
mherfedd y cywion i ddeall yn
well y newidiadau mewn lefelau
Campylobacter yn ystod
datblygiad cywion ac ymyrraeth
ddietegol
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Mae diet yn chwarae rôl bwysig ar gychwyn sawl afiechyd cronig ac wrth
iddynt ddatblygu mewn bodau dynol. Ymhlith yr enghreifftiau

amlwg mae canser, afiechyd cardiofasgwlaidd, ymwrthedd rhag
inswlin a gordewdra. Ceir cyswllt cryf rhwng afiechyd

cardiofasgwlaidd a’r dognau o fraster dirlawn ac o ganlyniad, mae
sefydliadau iechyd yn argymell gostwng y dognau braster yn gyffredinol, a
lleihau’r asidau brasterog dirlawn sy’n cael eu bwyta gan gynyddu’r
asidau brasterog amlannirlawn n-3 cadwyn hir sy’n cael eu bwyta.

Mae cig a llaeth anifeiliaid cnoi cil yn ffynhonnell braster
arwyddocaol yn y diet dynol a, chyda’i gilydd,
dyma’r brif ffynhonnell brasterau dirlawn yn y
diet dynol. Fodd bynnag, caiff y bwydydd
hyn eu mwynhau gan nifer fawr,
felly mae’r mecanweithiau i
addasu’r mathau o

11 Cig a llaeth iachach – cysylltu
microbioleg y rwmen a bridio
planhigion
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Gwartheg godro



fraster sy’n bresennol yn y bwydydd hyn er mwyn gostwng y risg o
afiechyd heb yr angen am newidiadau sylweddol mewn arferion bwyta
defnyddwyr yn nod allweddol i’r diwydiant.

Er bod diet anifeiliaid cnoi cil yn gyfoethog mewn asidau brasterog
amlannirlawn, mae cig a llaeth yn cynnwys lefelau uchel o fraster dirlawn.
Mae’r gymuned ficrobaidd yn y rwmen yn troi asidau brasterog
amlannirlawn dietegol yn gynhyrchion terfynol dirlawn. Felly, rydym yn
gweithio i gynyddu’n dealltwriaeth o drawsnewidiad lipidau dietegol a
gyflawnir gan y boblogaeth ficrobaidd yn y rwmen gyda’r nod o’i
ailsaernïo’r rwmen i gynhyrchu asidau brasterog llai dirlawn ac, felly, mwy
o fwydydd anifeiliaid cnoi cil cyfoethog mewn asid brasterog
amlannirlawn.

Yn y cyfamser, mae bridwyr glaswellt yn Athrofa’r y Gwyddorau Biolegol,
Amgylcheddol a Gwledig yn gweithio i gynhyrchu mathau newydd o
laswellt i godi statws asid brasterog hanfodol anifeiliaid cnoi cil ac
addasu cyfansoddiad asid brasterog a chynnwys fitaminau braster
hydawdd cig a llaeth anifeiliaid cnoi cil er mwyn gwella iechyd
dynol. Trwy ddewis glaswelltau sy’n well am wrthsefyll lipolysis
a biohydrogeniad yn y rwmen, gallem o bosibl gynyddu’r
cyflenwad asidau brasterog hanfodol i’r anifail cynhaliol a
gwella ansawdd llaeth a chig.

Rydym yn:
• Yn astudio poblogaethau microbaidd y rwmen a’r

graddau y gellir eu trin a thrafod.
• Yn gweithio gyda gwyddonwyr cig i ddeall y berthynas

rhwng y diet y mae’r anifail yn ei fwyta a phroffil braster y
cynhyrchion terfynol.

• Yn creu cydweithrediadau rhyngddisgyblaethol rhwng
gwyddonwyr y rwmen a bridwyr glaswellt i yrru’r gwaith o greu
mathau newydd o laswellt a fydd yn gwella ansawdd cig a llaeth.
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Yn drist bu farw Dr Kevin
Shingfield a oedd yn
arwain y gwaith
ymchwil arloesol yma yn
2016. Ei gydweithwraig
Dr Eva Ramos Morales
sydd yn parhau â’r
gwaith.

 Llaeth



Mae darlithwyr ym maes Bioleg ac Iechyd yn Athrofa’r y Gwyddorau Biolegol,
Amgylcheddol a Gwledig wedi datblygu Cwrs Ar-lein Enfawr Agored (MOOC) sy’n

ymwneud ag adnabod ac atal bregusrwydd ymhlith oedolion hŷn. 

Mae Dr Marco Arkesteijn, sydd wedi cydysgrifennu adolygiad
systematig o astudiaethau ynglŷn ag effeithiolrwydd ymyraethau

ymarfer corff i wella cydbwysedd ymhlith oedolion hŷn, wedi cael cyllid
Ewropeaidd i ddatblygu’r cwrs ar-lein am ddim. 

“Mae nifer o bobl hŷn yn sylwi bod eu cydbwysedd yn dirywio ac maent yn poeni
am syrthio. Gall syrthio gael effaith fawr ar unigolion, e.e. gallant dorri clun a
gorfod mynd i’r ysbyty. Amcangyfrifwyd bod syrthiadau’n costio dros £2.3 biliwn y
flwyddyn i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Mae poeni am syrthio hefyd yn gallu
cael effaith seicolegol andwyol, gan wneud i bobl fod yn llai parod i gadw’n heini.
Gall arwain at effeithiau eraill hefyd o ran lles corfforol ac emosiynol pobl. Gall
hyn, yn ei dro, arwain at fregusrwydd, sy’n cael ei gydnabod yn gynyddol fel
agwedd bwysig i’w hystyried wrth reoli gofal iechyd claf”, esbonia Marco. “Fodd
bynnag, dyw’r darlun ddim yn ddrwg i gyd. Ceir tystiolaeth glir mewn sawl
astudiaeth bod ymarferion cydbwysedd syml yn gallu helpu oedolion i fod yn fwy
diogel ar eu traed. Nid yw colli cydbwysedd yn anorfod wrth dyfu’n hŷn. Gellir atal
bregusrwydd hefyd drwy ddiet iach a thrwy gadw’n heini. Nod y cwrs hwn yw

adnabod bregusrwydd ymhlith pobl hŷn a rhoi cyngor ymarferol ynghylch sut
i’w atal.” 

Mae’r cwrs, sydd wedi’i anelu at bobl broffesiynol ym maes
gofal iechyd a’r cyhoedd, yn para pum wythnos ac mae’n

rhoi sylw i faterion megis y gwahaniaeth rhwng
heneiddio arferol ac bregusrwydd, asesu

bregusrwydd a sut y gellir ei atal drwy
ddiet ac ymarfer corff. 

12 Cynyddu dealltwriaeth y cyhoedd
ynghylch bregusrwydd ymhlith
oedolion hŷn a sut i’w atal
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Rydym yn:
• Gweithio â phobl broffesiynol ym maes iechyd i

gyflymu’r broses o droi canfyddiadau ymchwil
yn arferion clinigol. 

• Cynyddu ein hystod o gyrsiau ar-lein a dysgu o
bell er mwyn darparu cyfleoedd datblygu
proffesiynol parhaus mewn amryw sectorau. 

• Mynd i’r afael â chamdybiaethau cyffredin bod
syrthio a bregusrwydd yn rhan arferol o dyfu’n
hŷn, a hynny drwy ddangos bod modd atal
syrthiadau a bregusrwydd.
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Aelodau’r tîm yn darparu profion a
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dros 60 oed



Mae pryfaid tsetse i’w cael yn Affrica Is-Sahara ac mae eu brathiadau’n
trosglwyddo’r parasitiaid sy’n achosi clefyd cysgu ymhlith pobl a nagana

ymhlith gwartheg. Wedi i rywun gael ei gnoi gan bryfyn tsetse
heintiedig, mae’n dechrau dioddef o wres uchel, pen tost a phoen

yn y cymalau. Os nad yw’r cyflwr yn cael ei drin, mae’r sawl sydd
wedi’i heintio’n dechrau dioddef o symptomau niwrolegol ac mae’r cyflwr

yn angheuol. Mae cwrs yr haint yn amrywio, o wythnosau mewn rhai achosion i
fisoedd yn yr achosion acíwt a gall bara sawl blwyddyn ar ei ffurf gronig. 

Nid oes dim brechlynnau na chyffuriau proffylactig ar gael i atal clefyd cwsg,
mae’n anodd cael diagnosis i’r clefyd ac mae’n anodd ei drin. Oherwydd hynny,

dal y pryfaid tsetse a’u lladd yw’r unig ffordd o atal heintiau a gall hyn fod yn
elfen bwysig o reoli clefydau. Un o’r dyfeisiau sydd wedi’u datblygu’n
ddiweddar i reoli pryfaid tsetse yw panel sydd wedi’i wneud o
ddefnydd glas. Mae’r panel yn denu’r pryfaid ac mae wedi’i
drwytho â phryfleiddiaid sy’n eu lladd wrth iddynt lanio
arno. Rydym yn ymchwilio yn Aberystwyth i’r
mecanweithiau ffisiolegol sydd wrth wraidd
yr hyn sy’n denu pryfaid tsetse, a hynny
er mwyn cynhyrchu defnyddiau
mwy deniadol a fydd yn
gwneud dyfeisiau
rheoli’n fwy
effeithiol. 

13 Golwg lliw ac atyniad ymhlith pryfaid
tsetse: peirianneg lliwiau i greu’r
dyfeisiau rheoli gorau posib
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 Pryfyn tsetse



Yn hanesyddol, gwelwyd bod cotwm lliw ‘glas phthalogen’ yn abwyd gweledol
hynod effeithiol ond nid oes modd defnyddio’r lliw hwn ar ddefnyddiau modern
synthetig sy’n rhatach ac sy’n para’n hirach yn y maes. Fodd bynnag, mae wedi
dod i’r amlwg nad yw dewis defnydd glas sy’n ymddangos, i bobl, yn union yr un
fath â glas phthalogen yn effeithiol iawn wrth ddenu pryfaid tsetse. Y rheswm dros
hyn yw bod canfyddiad pryfaid o liwiau’n wahanol. Mae gan bryfaid bum math o
oleudderbynyddion yn eu llygaid ac rydym wedi modelu’n fathemategol
ymatebion y goleudderbynyddion hyn i ddefnyddiau o wahanol liwiau. Rydym
hefyd wedi defnyddio ymatebion amcangyfrifedig y goleudderbynyddion hyn i
ragweld yn ystadegol sut mae pryfaid tsetse yn cael eu denu i wahanol
ddeunyddiau mewn profion maes. Rydym i bob pwrpas wedi edrych ar y byd
drwy lygaid pryfyn i werthuso lliw. Mae ein modelau’n dangos bod
goleudderbynyddion y pryfyn tsetse yn cyfrannu mewn gwahanol ffyrdd i
atyniad: pan fo golau sy’n pelydru o ddefnydd yn cyffroi rhai
goleudderbynyddion, mae’n gwneud y defnydd hwnnw’n fwy deniadol.
Fodd bynnag, pan fo’n cyffroi goleudderbynyddion eraill, mae’n gwneud
y defnydd yn llai deniadol. Felly, yr hyn sy’n allweddol wrth greu
defnyddiau mwy deniadol yw sicrhau eu bod yn pelydru golau mewn
ffordd sy’n cyffroi i’r eithaf y goleudderbynyddion sy’n cyfrannu’n
gadarnhaol, ac yn cyffroi’r goleudderbynyddion sy’n cyfrannu’n
negyddol leiaf. Gellir gwneud hyn drwy addasu’r technegau a
ddefnyddir eisoes i greu lliwiau fel bod lliwiau paent a
defnyddiau’n ymddangos yr un fath i lygaid pobl. Credwn
fod gan hyn botensial mawr wrth inni geisio gwella
dyfeisiau rheoli pryfaid tsetse. 

Rydym yn:
• Datblygu modelau ystadegol sy’n dweud wrthym yn

gywir iawn sut mae pryfaid tsetse’n cael eu denu i
abwydydd gweledol. 

• Defnyddio ein dealltwriaeth fecanistig ynghylch ymddygiad
pryfaid tsetse i lunio argymhellion sy’n ymwneud â pheirianneg
lliwiau ar gyfer dyfeisiau rheoli pryfaid.
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