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Yr Athro Mike Gooding
Director of IBERS Cyflwyniad y Cyfarwyddwr

Mae’n bleser cael cyflwyno’r rhifyn hwn o Bioleg sy’n Cyflawni…. Mae’r 
teitl yn adlewyrchu ein hymrwymiad i ddefnyddio gallu ac arbenigedd sy’n 

arwain y byd ym maes biowyddoniaeth i fynd i’r afael â’r heriau mawr sy’n wynebu 
cymdeithas. Ein nod yw gwella argaeledd ac ansawdd bwyd; lliniaru ac addasu 
i newid amgylcheddol; cefnogi a datblygu’r bioeconomi; a thrwy’r cyfan, gwella 
iechyd a llesiant y ddynoliaeth.

Mae IBERS mewn sefyllfa unigryw fel sefydliad sy’n derbyn cyllid strategol gan y 
BBSRC, yn ogystal â bod yn athrofa ym Mhrifysgol Aberystwyth gyda thros 1500 o 
fyfyrwyr. Fel athrofa ymchwil yn y Brifysgol gallwn olrhain ein gwreiddiau i 1919 pan 
benodwyd George Stapledon FRS, yr Athro Botaneg Amaethyddol, yn gyfarwyddwr 
cyntaf Gorsaf Bridio Planhigion Cymru.  Un o ddyfyniadau’r athro nodedig hwn y 
byddaf yn ei ddefnyddio’n aml yw ‘Yn ddelfrydol dylai’r Orsaf ymwneud cymaint 
ag y gall ….. â menter ym myd masnach.’ Mae cyllideb weithredol IBERS tua £30M 
y flwyddyn, gyda thua £20M o hyn yn dod o ymchwil: mae tua £8M o hwn ar gyfer 
prosiectau cydweithredol sy’n cynnwys partneriaid diwydiannol. Am bob £1 o gyllid 
cyhoeddus a fuddsoddir yn IBERS rydym yn cynhyrchu dros £12 o fudd i economi’r 
DU. Mae’n amlwg nad ydyn ni ddim wedi anghofio delfryd Stapleton a’r angen i 
ddarparu ymchwil blaenllaw, sylfaenol i gefnogi’r diwydiannu y mae ein myfyrwyr 
yn dymuno gweithio ynddyn nhw ac y mae poblogaethau’n dibynnu arnyn nhw.

Mae gwaith ein bridwyr planhigion a’n gwyddonwyr anifeiliaid, a’n hymwneud 
agos â diwydiant yn cael lle teilwng yn y tudalennau canlynol. Mae bron i ganrif 
o ymchwil a buddsoddi yn golygu bod IBERS wedi datblygu gwyddorau i wella 
amrywiol systemau ac amgylcheddau cynhyrchu, ar y tir a’r môr. Mae llwyfannau 
ar gyfer genomeg, ffenomeg, metabolomeg a biowybodeg yn cyflenwi mantais 
gystadleuol amlwg ar gyfer ymchwil, arloesi ac effaith. Fel y dengys llawer o’n 
hymchwil, mae’r glaswelltiroedd amaethyddol-gynhyrchiol sy’n ein hamgylchynu 
ni’n gallu cyflenwi bioamrywiaeth; ansawdd dŵr, pridd ac aer; draenio; atafaelu 
carbon; amwynderau a thwristiaeth. Mae llawer o fuddion yn deillio o arfer 
lluosflwydd y rhywogaethau cyfansoddol mewn glastir, nodwedd rydyn ni hefyd yn 
manteisio arno yn ein rhaglen datblygu Miscanthws ar gyfer bioynni a bio-buro. Mae 
glaswelltiroedd yn estyn i ardaloedd a drowyd yn ymylol gan heriau amgylcheddol, 
topograffig ac economaidd-gymdeithasol. Mae IBERS felly’n buddsoddi mewn 
cnydau sy’n berthnasol i gynaladwyedd cynhyrchu mewn sefyllfaoedd heriol; felly yn 
ogystal â rhywogaethau glaswelltir mae’r amgaeedig yn adlewyrchu’r datblygiadau 
sylweddol rydyn ni wedi’u gwneud ym maes bridio ceirch a miled gyda phwyslais 
penodol ar y manteision i iechyd dynol. Mae ein gwaith ar gennin pedr yn un o 
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blith nifer o raglenni sy’n ceisio gwella economi ardaloedd 
ymylol-ucheldirol gyda datrysiadau’n seiliedig ar gnydau sydd 
hefyd yn mynd i’r afael â gofynion y sectorau iechyd.

Wrth sicrhau anifeiliaid iachus roedden ni’n falch i gyhoeddi 
lansio dwy raglen BSc ym maes Biowyddoniaeth Filfeddygol; 
mae’r graddau hyn yn rhan o weithgareddau parhaus y 
Brifysgol i helpu i sicrhau iechyd anifeiliaid. Mae’r nifer o 
staff academaidd IBERS sy’n gweithio ym maes gwyddorau 
anifeiliaid a milfeddygol yn cynyddu ond mae ein grwpiau 
parasitoleg a bioleg rwmen o fri rhyngwladol y ceir eu hanes 
yn y tudalennau nesaf eisoes wedi gwneud cyfraniadau 
sylweddol i wyddorau anifeiliaid ac wedi datblygu ffyrdd 
pwysig i drawsgroesi i reoli clefydau dynol.

Pa un a ydych chi’n darllen hwn fel myfyriwr, darpar 
gydweithredwr neu sylwedydd sydd â diddordeb, gobeithio 
y gwelwch dystiolaeth gref i gefnogi’r gosodiad bod bioleg 
yn lle gwych i ddechrau os ydych chi’n dymuno cael effaith 
mewn byd heriol.

CYFLWYNIAD Y  Cyfarwyddwr    3 

u Yr Athro Mike Gooding, Cyfarwyddwr yr Athrofa
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1

   Ceirch iachach i gael deiet iach
Rhaglen bridio ceirch sy’n seiliedig ar ymchwil yn 
esgor ar fanteision i iechyd ac economi’r Deyrnas 
Unedig

Mae ymchwil a wnaed yn IBERS wedi arwain at ddatblygu mathau newydd 
a gwell o geirch a all leihau clefyd y galon yn ogystal â dod â manteision i 
economi’r Deyrnas Unedig. Mae’r ymchwil yn cael ei arwain gan yr Athro 

Athole Marshall, Pennaeth y Rhaglen Bridio Ceirch yn IBERS.

Mae tua 7 miliwn o bobl yn y DU yn byw gyda chlefyd cardiofasgwlaidd, sef 3.5 miliwn o 
ddynion a 3.5 miliwn o fenywod, ac mae’r clefyd yn achosi dros chwarter yr holl farwolaethau.

Mae ceirch yn cynnwys math arbennig o ffibr a elwir yn beta glwcan sy’n helpu i atal clefyd y galon 
trwy ostwng lefelau colesterol. Mae astudiaethau hefyd yn dangos y gall beta glwcan helpu pobl sy’n 

dioddef o ddiabetes gan fod llai o gynnydd yn y lefelau siwgr yn eu gwaed. Mae’r amrywogaethau ceirch a 
ddatblygwyd gan raglen fridio ceirch IBERS yn ceisio cynnwys lefelau uwch o beta glwcan na mathau eraill 
o geirch ac felly yn cynnig manteision iechyd. Mae’r tîm hefyd yn gweithio ar elfennau eraill mewn grawn a 
fyddai o bosibl yn gallu cynnig gwelliant sylweddol mewn maeth.

Mae manteision iechyd bwyta ceirch wedi dod yn gliriach dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae effeithiau 
buddiol beta-glwcanau ar iechyd y galon yn un o’r ychydig honiadau iechyd y mae’r UE wedi’u 

cymeradwyo ar gyfer cynhwysion bwyd.

Mae un ym mhob pedwar person yn y Deyrnas Unedig yn bwyta ceirch bob dydd, ac 
mae amrywogaethau ceirch IBERS yn cyfrif am tua 65% o’r holl geirch a werthir 

yn y DU. Gall yr amrywogaethau hyn felly gael cryn effaith ar iechyd a 
lles. Mae mwy a mwy o alw am gynnyrch ceirch, yn y wlad hon ac 

yn fyd-eang – mae sector y farchnad brecwast ceirch parod 
yn ehangu ac ynddo’i hun yn werth £160 miliwn y 

flwyddyn. Fwyfwy mae cwsmeriaid yn 
dewis bwydydd brecwast 

cyfleus i’w 

I gael rhagor o wybodaeth, 
cysylltwch â’r  
Athro Athole Marshall 
thm@aber.ac.uk
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bwyta wrth fynd, bariau grawnfwyd, 
uwd cyflym, a byrbrydau a phrydau 
ysgafn eraill sy’n seiliedig ar geirch.

Mae ymchwil IBERS ar amrywiadau 
yn y beta glwcan sydd mewn ceirch 
wedi’i ymgorffori yn rhan o’r rhaglenni 
bridio ceirch y gaeaf a’r gwanwyn, 
gan gynnig amrywogaethau addas ar 
gyfer diwydiant melino y DU. Caiff yr 
amrywogaethau ceirch eu marchnata 
drwy gynghrair strategol gyda chwmni 
Senova, a rhoddir ansawdd eu melino 
ar brawf mewn cydweithrediad â 
Chymdeithas Melinwyr Ceirch a Haidd 
Prydain, sy’n cynrychioli’r prif gwmnïau 
melino ceirch yn y Deyrnas Unedig.

"Gwneir defnydd helaeth o geirch fel bwyd i bobl 
ac anifeiliaid ac mae’r farchnad yn tyfu tua 5% y flwyddyn. 
Amcangyfrifir bod cyfraniad IBERS i farchnad ceirch y Deyrnas 
Unedig wedi cynhyrchu dros £19,000,000 GYC i economi’r DU yn 
2012/13 ac wedi cefnogi dros 800 o swyddi." 
Biggar Economics, ‘Economic Impact of IBERS’, Adroddiad i Brifysgol Aberystwyth, 2014

Rydym yn:

• Datblygu 
amrywogaethau 
newydd o geirch sydd â 
nodweddion iachach 

• Datblygu amrywogaethau newydd 
sydd wedi’u haddasu i’r newid yn yr 
amgylchedd a’r hinsawdd

• Creu amrywogaethau newydd sy’n economaidd 
hyfyw ac yn ddeniadol i ffermwyr i’w tyfu ac i’r 
gweithgynhyrchwyr eu prosesu 
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 Hybu iechyd a lles ledled y byd drwy 
wella miled perlog  

 Mae ystyried iechyd wrth ymchwilio i gnydau yn 
esgor ar fanteision i ddefnyddwyr a ffermwyr 

Her bwysig i ddiogelu’r cyflenwad bwyd yw cynhyrchu digon o galorïau 
bwyd ar gyfer poblogaeth ddynol sy’n tyfu, yn ogystal â darparu’r maeth 
cywir i gynnal iechyd a lles yn gyffredinol.

Yn y Deyrnas Unedig, mae 3.9 miliwn o bobl yn byw gyda diabetes, a disgwylir y 
bydd y nifer hwn yn codi i 5 miliwn dros y deng mlynedd nesaf. Yn India, mae diabetes 

ar hyn o bryd yn effeithio ar tua 40 miliwn o bobl, sydd hefyd yn cynyddu. Mae hyn yn golygu 
bod ansawdd bywyd yn is i nifer fawr iawn o bobl, a bod ganddynt gostau gofal iechyd sylweddol. I 

deulu yn India ar incwm isel sydd ag oedolyn diabetig, amcangyfrifir bod cymaint â 25% o incwm y teulu 
yn mynd ar ofal diabetes.

Miled perlog yw prif gnwd poblogaeth Affrica a De Asia gan ei fod yn tyfu mewn hinsawdd boeth a sych ac 
mewn pridd gwael, sef mewn llefydd na all cnydau eraill dyfu. Mae ymchwil parhaus yn IBERS, dan arweiniad 
Dr Rattan Yadav, yn archwilio amrywiaeth genetig mewn miled perlog, gyda’r nod o adnabod amrywogaethau 
sy’n fuddiol i bobl sy’n dioddef o ddiabetes math 2 a chyflyrau iechyd eraill.

Bwriad yr ymchwil newydd yw bridio amrywogaethau sydd â mwy o werth maethlon. Gellid defnyddio’r 
mathau hyn wedyn yn fyd-eang i wneud cynhyrchion bwyd a allai helpu i leihau nifer yr achosion o glefyd 
neu hyd yn oed wella iechyd cleifion presennol. Er enghraifft, mae’r tîm ymchwil yn gweithio i gynyddu 
lefelau haearn a sinc yn y grawn miled, a allai helpu pobl sy’n brin o’r maetholion hyn. Maent 
hefyd yn datblygu amrywogaethau sydd â mwy o galsiwm ynddynt, a allai helpu pobl 
ag osteoporosis. I dargedu diabetes, y syniad yw cynhyrchu grawn sydd â phroffil 
startsh cryfach a gwell mynegai glycemia.

Yr her yw bridio grawn sydd â gwell manteision iechyd, ond sy’n dal 
yn gallu tyfu dan amodau anodd a chynhyrchu digon o gnwd i 
fod yn broffidiol i ffermwyr. Mae hwn yn faes arbenigedd 
yn IBERS, gan fod yma hanes cryf o ddatblygu 
amrywogaethau miled perlog newydd sydd 

u  Dr Rattan Yadav a 
Deepmala Sehgal o IBERS gyda 
Vincent Vadez o Icrisat.

I gael rhagor o wybodaeth,  
cysylltwch â’r Dr Rattan Yadav
rsy@aber.ac.uk

Pobl IACH    7 



"Mae’r manteision 
ychwanegol i’r gymuned 

ffermio o dyfu HHB67-
Improved, mewn cymhariaeth 

a’r amrywogaethau lleol yn 
Rajasthan a HHB 67 yn Haryana, 
wedi cyrraedd $13.5 miliwn yn 

2011 yn unig."The Jewels of ICRISAT (International Crops 
Research Institute for the Semi-Arid Tropics)

â gwell cnwd ac ymwrthedd i straen, megis sychder a chlefyd.

Mae ymchwil mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor wedi 
arwain at fridio miled perlog sy’n gwrthsefyll haint, sef (HHB67-
Improved), a dyma’r cynnyrch cyntaf o fridio â chymorth marciwr 
i gyrraedd cynhyrchwyr grawn yn India. Erbyn 2011, fe’u tyfwyd 
ar dros 700,000 ha, ac erbyn hyn mae gan dair miliwn o bobl 
well diogelwch o ran cyflenwad bwyd o ganlyniad uniongyrchol 
i’r gwaith hwn.

Rydym yn:

• Datblygu mathau newydd o filed perlog
• Bridio grawn sydd â manteision iechyd, ac sy’n 

gallu tyfu mewn amgylchiadau anodd yn ogystal â 
chynhyrchu cnwd da

• Gweithio gyda’r diwydiant i ddatblygu cynnyrch bwyd ar 
gyfer pobl â diabetes

• Gweithio i wella bywydau ffermwyr a defnyddwyr miled perlog 
yn India.

t  Dr Rattan Yadav yn esbonio ei waith 
i Ddirprwy Weinidog Bwyd a 

Ffermio Llywodraeth Cymru 
Rebecca Evans.
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  Cefnogi dietau iach drwy fonitro â 
biofarciwr
Bydd ffordd newydd o fonitro’n wrthrychol faint o fwyd 
y mae unigolyn yn ei fwyta yn golygu gallu rhoi cyngor 
personol ar faeth iddynt i wella eu lles a’u hiechyd

Mae’r tîm ymchwil Deiet ac Iechyd yn IBERS, dan arweiniad yr Athro John 
Draper, yn datblygu offer newydd yn seiliedig ar dechnoleg biofarcwyr 

i gysylltu beth rydym yn ei fwyta â’n hiechyd a’n lles.

Mae deiet yn cael effaith fawr ar ein risg o ddatblygu cyflyrau iechyd cronig, gan 
gynnwys diabetes math 2, clefyd cardiofasgwlaidd, eiddilwch, clefyd cronig yn yr arennau 

a chanser. Fodd bynnag, mae’n anodd deall sut yn union y mae bwydydd neu ddeiet penodol 
yn gysylltiedig ag iechyd neu afiechyd, a hynny oherwydd bod monitro pa fwyd sy’n cael ei fwyta yn 

galetach o lawer nag y tybir. Mae pobl yn anghofio beth maen nhw wedi’i fwyta, nid ydynt yn hollol onest 
mewn arolygon, efallai fod nam gwybyddol arnynt neu eu bod yn rhy sâl i fedru cofio’n iawn, neu efallai nad 
ydynt yn gwybod beth sydd yn eu bwyd os yw wedi’i brosesu neu ei baratoi. Mae’n bosibl mai dyma pam 
fod gwahanol astudiaethau ar beth sy’n gwneud deiet iach yn dod i gasgliadau sy'n gwrthdaro, gan ein drysu.

Heb ffyrdd gwell i fesur beth mae pobl wir yn ei fwyta, bydd yn anodd iawn gwybod a yw ymgyrchoedd 
iechyd y cyhoedd neu ymyriadau dietegol yn gwneud pobl yn iachach ai peidio.

Mae technolegau newydd sy’n cael eu datblygu yn IBERS yn cynnig ffyrdd mwy 
cadarn o gynllunio maeth personol a monitro deiet pobl sâl neu fregus. Drwy 

bartneriaethau gydag IBERS, mae cwmnïau ledled Ewrop yn defnyddio’r 
technolegau hyn i ddylunio systemau newydd er mwyn i ddarparwyr 

gofal iechyd a gofal cymdeithasol fedru eu defnyddio i 
wella ansawdd bywyd pobl y mae maeth 

gwael yn effeithio arnynt.

I gael rhagor o wybodaeth, 
cysylltwch â’r  
Athro John Draper 
jhd@aber.ac.uk

Rydym yn:

• Canfod 
biofarcwyr y gellir 
eu defnyddio i weld beth 
y mae pobl wedi’i fwyta

• Gweithio gyda diwydiant i ddatblygu 
profion i fonitro deiet sy’n wrthrychol ac 
yn rhwydd 

• Datblygu ffyrdd hawdd o fonitro ansawdd deiet pobl 
fregus, megis pobl mewn cartrefi gofal

• Symud tuag at ddull personol o drin cleifion sydd â chyflyrau 
cronig y mae deiet yn effeithio ar eu clefyd, gan gynnwys sarcopenia, 
eiddilwch a chlefyd cronig yn yr arennau.

t  Yr Athro John Draper

Pobl IACH    9 



I gael rhagor o wybodaeth,  
cysylltwch â’r   
Athro Karl Hoffmann 
krh@aber.ac.uk

u Yr Athro Karl Hoffmann
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  Datblygu offer newydd i frwydro yn 
erbyn heintiau’r llyngyr lledog  
IBERS yn arwain yr ymdrech ryngwladol i  
ddeall clefydau parasitig 

Llyngyr lledog parasitig sy’n achosi rhai o’r clefydau heintus mwyaf 
dinistriol ar y blaned, gan effeithio’n ddirfawr ar iechyd a lles pobl a 
da byw ledled y byd.

Sgistosomiasis, twymyn y falwen neu bilharzias, yw un o’r clefydau heintus cronig 
creulonaf yn y byd – yn ail yn unig i malaria o ran ei effaith ar fywydau pobl. Mae wedi 

ei achosi gan ymateb y corff i wyau parasitiaid ac mae’n lladd cynifer â 300,000 o bobl bob 
blwyddyn ac yn arwain at salwch cronig ymhlith 200 miliwn arall.

Mae tîm o ymchwilwyr IBERS, dan arweiniad yr Athro Karl Hoffmann, yn 
datblygu offer ymchwil newydd a fydd yn newid yn llwyr y ffordd yr ydym 
yn astudio a manipiwleiddio rhywogaethau’r llyngyr lledog parasitig sy’n 
gyfrifol am y clefyd hwn a chlefydau dinistriol eraill.

Ynghyd â gwyddonwyr o’r Deyrnas Unedig, yr Almaen, Ffrainc a’r 
UDA, mae tîm IBERS wedi lansio’r fenter ‘Flatworm Functional 
Genomics Initiative’ (FUGI) gyda chyllid o £3.7m gan 
Ymddiriedolaeth Wellcome, sef cyllidwr preifat mwyaf y DU i 
ymchwil biofeddygol a milfeddygol.

Her fawr i ymchwilwyr y llyngyr lledog yw’r diffyg 
offerynnau addas i allu ymchwilio’n llwyddiannnus 
i swyddogaeth genynnau’r llyngyr lledog, ac mae 
hynny’n hollol hanfodol i fedru datblygu cyffuriau 
neu frechlynnau i’w defnyddio ar bobl neu’n 
filfeddygol. 

I oresgyn yr her hon, mae’r Athro Hoffmann 
a’i gydweithwyr ymchwil ym mhrosiect 
FUGI yn creu’r offerynnau cyntaf un 
i drin genomau’r llyngyr lledog 
parasitig gan ddefnyddio system 
golygu genom CRISPR/Cas. 

Bydd y technegau hyn 
yn galluogi cymuned y 
llyngyr lledog i gynnal 
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p Sgistosom oedolyn 
gwryw

q Aelodau’r tim o’r 
chwith i’r dde: Ms Kezia 
Whatley, Mr Tom Gasan 
a Dr Kathy Geyer.

ymchwiliadau ar lefel genynnau a hynny’n angenrheidiol 
i ddeall yn iawn sut mae pob genyn yn rhan o 
gymhlethdodau datblygiad y llyngyr lledog, a sut 
mae’n rhyngweithio â’r corff lletyol ac yn datblygu 
clefydau.

Drwy greu offer ac adnoddau trosiadol 
newydd, bydd y gwaith hwn yn rhoi systemau 
arbrofi hyblyg i’r gymuned ymchwil, rhai 
sy’n angenrheidiol i wneud camau 
breision tuag at ddatblygu cyffuriau 
a brechlynnau anthelmintig y 

genhedlaeth nesaf. Rydym yn:

• Defnyddio’r wybodaeth ddiweddaraf i ddeall 
a brwydro yn erbyn clefydau gwanychol 
mewn pobl ac anifeiliaid

• Datblygu dulliau newydd a fydd yn 
galluogi newidiadau mawr wrth ddatblygu 
brechlynnau a chyffuriau ar gyfer heintiau 
parasitig.

Pobl IACH    11 
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I gael rhagor o wybodaeth,  
cysylltwch â’r  
Athro John Clifton-Brown  
jhc@aber.ac.uk

5

  Tanwydd gwyrdd ar gyfer y dyfodol
Datblygu Miscanthus yn gnwd bio-ynni

Mae cnydau bio-ynni yn blanhigion sy’n cael eu tyfu ac yna eu llosgi i gynhyrchu trydan a 
gwres. Wrth eu defnyddio yn lle tanwydd ffosil, maent yn gallu cyfrannu at leihau 

allyriadau CO2 a chyrraedd ein targedau newid yn yr hinsawdd. Mae gan y Deyrnas 
Unedig darged uchelgeisiol i gael gostyngiad o 80% mewn allyriadau CO2 

erbyn 2050 a heb bio-ynni, amcangyfrifir y byddai’r costau o wneud hynny 
hyd at £78 biliwn yn uwch y flwyddyn.

Mae mwy na 75% o’r biomas sy’n cael ei ddefnyddio yn y Deyrnas Unedig wedi’i 
fewnforio. Byddai cnydau bio-ynni wedi’u tyfu yn y DU yn cwtogi’r cadwyni cyflenwi, 

yn cynorthwyo â chydbwyso’r masnachu o ran ynni ac yn helpu’r economi wledig. Mae’r 
tîm ymchwil yn IBERS, dan arweiniad John Clifton-Brown, yn gweithio gyda phartner diwydiannol 

Terravesta Assured Energy Crops i ddatblygu cnydau bio-ynni cartref sy’n well ac yn broffidiol.

Mae Miscanthus yn borfa barhaol sy’n tyfu i sawl metr o uchder bob blwyddyn, a gellir cynaeafu’r biomas 
hwn a’i losgi ar gyfer bio-ynni. Mae’n brif darged ar gyfer ei fabwysiadu fel cnwd bio-ynni yn y Deyrnas 
Unedig a’r UE, oherwydd gall dyfu ar dir o safon is, mae’n effeithlon iawn wrth ddefnyddio maetholion 
a gall rhai hybridiau oddef sychder yn eithriadol o dda. Mae gwyddonwyr IBERS wedi casglu rhychwant 

o amrywogaethau o Miscanthus o ystod eang o amgylcheddau yn Nwyrain Asia, ac maent yn eu 
defnyddio i fridio hybridiau newydd, gyda’r nod o gynhyrchu mathau o Miscanthus sy’n hynod 

gynhyrchiol mewn amodau amrywiol yn Ewrop.

Mae’r dull presennol o blannu Miscanthus yn defnyddio rhannau o wraidd a 
elwir yn rhisomau (gwreiddgyff) wedi eu cloddio o blanhigion Miscanthus 

eraill, ond mae hyn yn cyfyngu ar faint y gellir eu plannu yn flynyddol. 
Mae plannu miscanthus drwy ddefnyddio hadau yn caniatáu i 

ardaloedd plannu’r cnwd gynyddu 200 gwaith yn gyflymach, 
a thrwy hynny gyfrannu’n sylweddol at ofynion 

y farchnad a lleihau dibyniaeth ar 
fewnforion.

u 1. Miscanthus yn blodeuo 
 2. Mae miscanthus yn tyfu i sawl  

metr o uchder

1

2
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Mae’r tîm hefyd yn gweithio ar amrywiaeth o dechnegau 
plannu er mwyn gwella sut mae’r planhigyn yn sefydlu yn 
y camau cynnar. Mewn treialon diweddar plannwyd hadau 
plygiau a oedd wedi ymsefydlu yn gyflymach, gan roi modd i 
ffermwyr gynaeafu cnydau masnachol ar ôl 2 i 3 blynedd o’i 
gymharu â 3 i 4 blynedd gyda chnwd wedi’i blannu â rhisom.

Rydym yn:

• Datblygu systemau plannu ac agronomeg ar gyfer 
hadau Miscanthus

• Gweithio ar dechnolegau cynaeafu a phrosesu er mwyn 
cynyddu faint o ddeunydd a gynaeafir a’i ansawdd

• Bridio hybridiau Miscanthus newydd sydd wedi’u 
haddasu ar gyfer hinsawdd a mathau pridd y 
Deyrnas Unedig ac Ewrop

• Dangos yr arfer gorau mewn trafodaethau 
rhyngwladol ynghylch trwyddedu 
adnoddau genetig a manteision 
rhannu gyda’r gwledydd y 
maen nhw’n tarddu 

ohonynt.
 

" Y nod cyffredinol yw 
datblygu systemau newydd 
ar gyfer amaethyddiaeth sy’n 
seiliedig ar miscanthus er 
mwyn cynyddu proffidioldeb, 
ac felly byddai modd trosi’r 
hyn sydd yn gnwd arbenigol 
heddiw yn system gyflenwi 
biomas ar raddfa fawr." 
John Clifton-Brown 

t  Michal Mos o Terravesta yn y 
Feithrinfa Lluosogi.  

t   Cynaeafu miscanthus.
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6

  Gwella’r monitro ar furum i gael cwrw 
gwell  

 Ymchwil adfywiol gan IBERS

Mae dros 20 miliwn peint yn cael eu hyfed bob dydd yn y Deyrnas Unedig ac mae 
nifer ohonynt yn cael eu cynhyrchu gyda chymorth ymchwil gwyddonwyr IBERS.

Gan gydweithio ag Aber Instruments, sy’n gwmni deillio llwyddiannus o 
Brifysgol Aberystwyth, mae ymchwilwyr IBERS yn cyfrannu tuag at wella’r 

drefn o fonitro burum a datblygu offer bragu masnachol megis yr offeryn 
Monitor Burum gan Aber Instruments. 

Mae monitro’r bragu yn well, gan ddefnyddio’r dull a ddatblygwyd mewn 
cydweithrediad â thîm ymchwil IBERS, yn galluogi’r cwrw i gael ei brosesu’n gynt 

sydd o fantais i’r bragwr oherwydd costau is ac yn arwain at gynnyrch ac iddo safon 
fwy cyson. O ganlyniad, bydd y cwsmer yn mwynhau gwell peint.

Wrth fragu cwrw, mae ansawdd y deunyddiau crai yn effeithio’n 
uniongyrchol ar ansawdd y cynnyrch gorffenedig. Yr agwedd 
anoddaf i’w rheoli yw’r burum – gan ei fod yn gyfrwng 
biolegol rhaid monitro hyfywedd ac egni’r organeb i 
sicrhau’r effeithlonrwydd a’r ansawdd cynnyrch 
gorau bosibl. Gan fod burum yn cael ei 
ailgylchu o un brag i’r nesaf, gall 
ei ansawdd amrywio’n fawr 
iawn.

I gael rhagor o wybodaeth,  
cysylltwch â’r  
Dr Hazel Davey,  
hlr@aber.ac.uk
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p Dr Hazel Davey
q Aber Instruments 

Mae Aber Instruments wedi cyflenwi dros 1000 o systemau monitro eplesu ledled 
y byd er mwyn mesur ar-lein grynodiad biomas dichonol, gan sicrhau gwelliannau o 
ran cyflymder a chywirdeb o’i gymharu â gweithdrefnau blaenorol. Monitor Burum 
Aber Instruments yw’r safon bellach ar gyfer mesur crynodiad burum ar-lein a dyma a 
ddefnyddir yn y bragdai mawr, yn eu plith AB Inbev, SAB Miller, Coors, Diageo, Heineken, 
Suntory, Kirin, Asia-Pacific a San Miguel. Mae offer Futura hefyd yn defnyddio technoleg 
wedi deillio o ymchwil IBERS a chaiff ei ddefnyddio gan gwmnïau biotechnoleg mawr 

gan gynnwys Genetech, Novo, Biogen Idec, GlaxoSmithKline, Centocor, Sandoz, 
Eli Lilly a Genzyme i fonitro biomas mewn amrywiaeth llawer ehangach 

o eplesiadau.

 

Rydym yn:

• Gwella monitro hyfywedd ac egni organeddau burum er mwyn sicrhau’r 
effaith a’r ansawdd gorau wrth fragu’r cwrw

• Newid y dulliau sy’n cael eu defnyddio mewn bragdai a chwmnïau 
biotechnoleg ledled y byd

• Gwella ein dealltwriaeth o brosesau cellog a throsglwyddo’r wybodaeth 
i’r farchnad

• Rhoi profiad biotechnoleg masnachol i ôl-raddedigion i ategu eu 
hyfforddiant academaidd.

"[Mae gweithio gyda thîm ymchwil 
IBERS] yn helpu Aber Instruments i 
gadw ei bresenoldeb yn y farchnad 
ac i hyrwyddo ei gynnyrch …. Mae 
arbenigedd [IBERS] ar egni cell a’r 
offerynnau sy’n ei fesur yn hynod 
ddefnyddiol i Aber Instruments er 
mwyn archwilio potensial marchnad 
newydd."
Cyfarwyddwr Peirianneg, Aber Instruments
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  Aur Melyn: cynhyrchu galanthamin yn 
gynaliadwy o gennin Pedr ar dir uchel
Ymchwil IBERS yn defnyddio amgylchedd yr ucheldiroedd i 
ddatblygu ffynhonnell fwy cystadleuol i gyffuriau uchel eu gwerth

Mae gwaith yn IBERS dan arweiniad Dr Mariecia Fraser yn helpu i ddatblygu 
ffynonellau yn deillio o blanhigion sy’n fwy cost-effeithiol ar gyfer cyffuriau 

i’r clefyd Alzheimer.

Mae nifer y bobl sy’n dioddef o ddementia yn fawr iawn, a’r nifer hwnnw’n 
tyfu’n gyflym. Yn 2010, roedd dros 35.6 miliwn o bobl yn dioddef o ddementia 

ledled y byd a chaiff 4.6 miliwn o achosion eu diagnosio bob blwyddyn. Mae 
galantamin yn gyfansoddyn fferyllol sydd wedi’i gymeradwyo i drin clefyd Alzheimer 

ers 1998. Mae’n bosibl gwneud galantamin yn gemegol, ond mae’n broses anodd a 
drud. Mae’n fwy cost-effeithiol cynhyrchu galantamin o echdynion planhigion, ond 
cyflenwadau cyfyngedig sydd ar gael ohono ledled y byd. 

Cennin Pedr yw’r unig blanhigyn sy’n ffynhonnell galanthamin y gellir ei dyfu’n ymarferol yng 
ngwledydd Prydain. Mae gwaith ymchwil cynnar yn dangos bod yr heriau amgylcheddol sy’n 
gysylltiedig â thyfu ar dir uchel yn ysbarduno cnwd uwch o galanthamin yn y cennin Pedr 
hynny a dyfir yn yr ucheldiroedd na’r rhai sy’n tyfu yn amodau’r tiroedd isel.

Mae gwerthu galantamin yn werth mwy na $500 miliwn y flwyddyn, a’r angen clinigol yn tyfu 14% y flwyddyn 
yn y Deyrnas Unedig yn unig. Ar hyn o bryd mae’r defnydd blynyddol ar galantamin yn fyd-eang wedi’i gyfyngu 
oherwydd y lefelau cynhyrchu presennol, ond mae ffigyrau a gyhoeddwyd yn rhagweld y gallai’r farchnad 
fyd-eang bosibl fod tua 40 tunnell y flwyddyn. Rhagwelir y bydd y pris am y Cynhwysyn Fferyllol Gweithredol 

ar gyfer cyffuriau galantamin yn aros rhwng £15,000-£18,000/ kg yn y tymor canolig.

Felly, mae cennin Pedr sy’n cael ei dyfu ar gyfer cynhyrchu galanthamin yn cynnig cnwd newydd, o 
bosibl â gwerth uchel, i ffermwyr ucheldiroedd Prydain a gallai gynnig ffrwd incwm newydd 

pwysig iddynt, gan gynyddu eu gwytnwch economaidd. Mewn gwaith wedi’i ariannu 
gan Innovate UK, mae’r tîm ymchwilio yn IBERS yn cydweithio gyda’r diwydiant 

i ddatblygu ffyrdd o dyfu cnydau cennin Pedr sy’n amgylcheddol 
gynaliadwy ac yn gystadleuol yn economaidd, a 

hynny’n seiliedig ar arbenigedd ym 
maes amaethyddiaeth yr 

ucheldiroedd.

I gael rhagor o wybodaeth,  
cysylltwch â’r  
Dr Mariecia Fraser,  
mdf@aber.ac.uk

 
Rydym yn:

• Canfod ffyrdd mwy cost-effeithiol o 
gynhyrchu cyfansoddion fferyllol pwysig

• Defnyddio adnoddau ucheldiroedd y Deyrnas 
Unedig er budd economaidd ac amgylcheddol

• Trosi dealltwriaeth o amaethyddiaeth yr 
ucheldiroedd yn fodd i fusnesau gystadlu.

u  Plannu cennin Pedr 
ar yr ucheldir.
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I gael rhagor o wybodaeth,  
cysylltwch â’r  
Dr Christina Marley,  
cvm@aber.ac.uk

8

  Gwella Iechyd Pridd 
Cydweithio â ffermwyr i astudio technegau gwahanol o 
reoli pridd er mwyn cael y cynhyrchiant gorau posibl

Mae pridd iach yn hanfodol i ffermio da byw yn broffidiol. Y pridd sy’n cynhyrchu 
da byw o’r tir pori, ac felly mae iddo rôl sylfaenol wrth gynhyrchu bwyd yng 

Nghymru. Mae’n allweddol wrth wella cadernid y gallu i gynhyrchu bwyd 
yn ogystal â diogelu a gwella’r amgylchedd.

Mae prosiect PROSOIL yn arloesol yn y modd y mae’n cael ffermwyr i 
gymryd rhan ac arwain, ac mae’n gydweithrediad rhwng ffermwyr ledled 

Cymru a gwyddonwyr IBERS. Trwy gydweithio â ffermwyr datblygu masnachol 
mae’r prosiect wedi cael effaith ar arferion ffermio masnachol ledled Cymru, drwy godi 

ymwybyddiaeth ffermwyr ynghylch pwysigrwydd iechyd y pridd.

Mae’r prosiect yn cael ei arwain gan Dr Christina Marley, ar y cyd â Chanolfan Datblygu Tir Glas IBERS, 
tîm ymestynnol dan reolaeth Dr Heather McCalman, ac mae’n helpu ffermwyr datblygu masnachol, yn 
cynnwys cynhyrchwyr da godro, cig eidion a defaid, i fonitro ansawdd y pridd ar eu fferm a’r porthiant 
sydd ar gael i’r da byw yno.

Mae prosiect PROSOIL wedi helpu i ddatblygu mabwysiadu ymchwil newydd ymhlith ffermwyr. Mae 
hefyd wedi sefydlu rhwydwaith o ffermwyr a rhanddeiliaid sydd yn llysgenhadon i ganfyddiadau’r 

prosiect ac sydd wrthi’n barhaus yn hyrwyddo ymwybyddiaeth ymysg ffermwyr eraill i 
ennyn eu diddordeb, gan gyrraedd dros 900 o aelodau.

Mae digwyddiadau amaethyddol a sioeau ar draws y Deyrnas Unedig, a 
diwrnodau agored ffermydd datblygu, yn rhoi’r cyfle i gynhyrchwyr 

organig a chonfensiynol drosglwyddo gwybodaeth a chymryd rhan 
mewn dysgu gweithredol gyda’r gymuned amaethyddol 

a’r cyhoedd yn gyffredinol. Mae’r prosiect yn elfen 
ryngweithiol boblogaidd ar stondin IBERS yn 

Sioe Frenhinol Cymru a’r Ffair Aeaf. 

" Mae profiad ffermwyr wrth 
gyfranogi wedi arwain at fabwysiadu eang 

ar dechnegau newydd, ac, yn hollbwysig, 
at newid y ddealltwriaeth ynghylch 

materion sy’n ymwneud â rheoli 
pridd ac iechyd." 

Gwerthuswr Annibynnol,  
Miller Research Ltd. 

u Mesoffawna yn  
y pridd.

Amgylchedd IACH    19 



Cafodd prosiect PROSOIL 
(cyfeirnod y prosiect A AAB 

62 03 qA731606) ei ariannu 
drwy Gynllun Datblygu Gwledig 
Cymru 2007-2013, a ariannir 
gan Lywodraeth Cymru a 
Chronfa Amaethyddol Ewrop ar 

gyfer Datblygu Gwledig.

Nod y prosiect yw datblygu rhwydwaith 
ffermwyr PROSOIL er mwyn i’r aelodau 
dderbyn yn rheolaidd gylchlythyron, 

f fe i th lenn i  a  many l ion  am 
ddigwyddiadau sydd i ddod.

 

" Drwy wirfoddoli ar gynllun 
PROSOIL mi ddysgais fod cynhyrchu 
porfa yn llwyddiannus i gyd yn cychwyn 
gyda phriddoedd iach... Pan ddechreuais 
roeddwn yn credu fel y rhan fwyaf o ffermwyr ei bod 
yn ddigon cael dadansoddiad pridd yn seiliedig ar yr N ,P ,K 
,a Ph cywir. Rwy’n gwybod erbyn hyn fod gymaint o ffactorau eraill 
pwysig i’w hystyried wrth dyfu gwell porfa a gwella adeiladwaith y 
pridd. Fy nod rŵan yw gweithredu beth a ddysgais ar draws y fferm 
gyfan." 
Alwyn Phillips, Fferm Penygelli

Rydym yn:

• Datblygu ymchwil newydd ar iechyd y pridd a sut mae 
hyn yn effeithio ar amaethyddiaeth

• Cysylltu’r gwaith ymchwil â ffermydd datblygu 
masnachol

• Sefydlu rhwydwaith a chydweithredu ymhlith ffermwyr, 
cynhyrchwyr a rhanddeiliaid o ddiwydiant y gadwyn 
gyflenwi

• Codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o 
bwysigrwydd arferion rheoli da i gynnal 

iechyd y pridd.

p   Dadansoddi pridd 
gyda Huw Powell 
IBERS.
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I gael rhagor o wybodaeth,  
cysylltwch â’r  
Athro Mike Humphreys  
mkh@aber.ac.uk

9

  Gwreiddiau glaswellt yn sicrhau gwydnwch 
mewn cnydau, strwythur pridd a hydroleg gwell 
IBERS yn tyfu gwreiddiau dwfn mewn 
glaswelltiroedd er mwyn lliniaru llifogydd a sychder

Mae newid yn yr 
hinsawdd wedi arwain 
at fwyfwy o achosion o 
ddigwyddiadau tywydd eithafol, 
megis glaw isel a sychder neu law eithafol a 
llifogydd. Rhaid ymateb gyda thechnolegau newydd 
sy’n fanwl gywir er mwyn lliniaru effeithiau digwyddiadau 
tywydd eithafol megis llifogydd.

Mae glaswelltiroedd yn gorchuddio darnau mawr o dir yn y Deyrnas Unedig ac 
maent i’w cael yn fwyaf cyffredin yn yr ardaloedd sy’n cael y glaw mwyaf, ac maent yn 
aml yn nalgylchoedd ein hafonydd hefyd. Yn y rhywogaethau glaswellt newydd a ddatblygwyd 
gan wyddonwyr IBERS, mae systemau gwreiddiau mwy effeithlon yn cynyddu gallu’r glaswellt i leihau 
erydu a’r risg o lifogydd mewn glaw trwm, yn ogystal ag i ddal dŵr yn y pridd yn ystod cyfnodau sych.

Mae dyfnder y gwreiddiau yn pennu faint o bridd sydd yna i’r planhigion fedru codi dŵr ohono ac, 
dan ddylanwad priodweddau hydrolig amrywiol y pridd, mae’n diffinio cynnwys y dŵr sydd ar gael i’r 
planhigyn. Mae IBERS yn datblygu amrywogaethau glaswellt a meillion sydd â systemau gwreiddiau 
dyfnach, ac sy’n gallu ymateb i straen sychder drwy hybu’r gwreiddiau i dyfu ac felly i gael gwell 
mynediad at ddŵr a allai fod yn ddwfn yn y pridd. Gan ddefnyddio amrywiad genetig sydd mewn 
rhygwellt, meillion, a’u perthnasau gwyllt, mae IBERS hefyd yn gwella saernïaeth gwreiddiau er mwyn 
defnyddio maetholion yn effeithlon. Mae hyn yn gwella arferion amaethyddol cynaliadwy.

Mae gwell systemau gwreiddiau yn amrywogaethau IBERS yn helpu i liniaru yn erbyn 
gollwng gormod o ddŵr, sef drwy wella strwythur a mandylledd y pridd a 
sefydlogi pridd i atal erydu. Yn ogystal, mae gwell sefydlogrwydd pridd yn 
lleihau gollyngiadau nwyon tŷ gwydr a llygryddion dŵr niweidiol. 
Mae’r gwreiddiau yn cynnig ffyrdd eraill o ddiogelu’r 
amgylchedd drwy eu gallu helaeth i ddal a storio 
carbon ac maent yn adnodd pwysig i gael carbon  
 i mewn i’r pridd.

Rydym yn:

•   Gwella 
potensial 

glaswelltiroedd i fod ar 
y rheng flaen wrth amddiffyn 

rhag llifogydd
• Gwella effeithlonrwydd wrth gynhyrchu 

cnydau a lliniaru colledion costus o ran 
adnoddau’r pridd

• Cynyddu gwydnwch glaswelltiroedd i sicrhau dyfodol 
cynaliadwy i amaethyddiaeth glaswelltir a gwrthsefyll newid yn 

yr hinsawdd 

p Yr Athro Mike Humphreys IBERS.
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I gael rhagor o wybodaeth,  
cysylltwch â’r  
Dr Pippa Moore,  
pim2@aber.ac.uk

10

  Gwella amddiffynfeydd arfordirol i 
annog bioamrywiaeth forol
Ymchwil IBERS yn ysbrydoli arferion gorau ym 
maes peirianneg arfordirol

Mae tua 40% o arfordir Cymru a Lloegr yn cael eu gwarchod rhag erydu a 
llifogydd gan amddiffynfeydd arfordirol artiffisial. Mae mwyfwy o’r 

strwythurau hyn yn cael eu codi mewn ymateb i’r môr yn codi a 
mynd yn fwy stormus, ac mae’r cynnydd mawr ynddynt 

yn cael effeithiau negyddol mawr ar seilwaith yr 
arfordir a’r economi.

u Dr Ally Evans 
Ymchwilydd Ôl-ddoethurol.

u Drilio pyllau 
artiffisial yn 

Nhywyn, Gwynedd.

u Dr Pippa Moore 
IBERS
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Tuedda amddiffynfeydd arfordirol i fod yn gynefinoedd o ansawdd gwael, gan 
gynnal bioamrywiaeth isel a chymunedau annaturiol o blanhigion ac anifeiliaid. Mae 
bioamrywiaeth yn eithriadol o bwysig ar gyfer iechyd a chadernid yr amgylchedd, a 
gall hefyd gael effaith fawr ar ansawdd ein bywyd a’n rhyngweithio â’r byd naturiol.

Mae ymchwil yn IBERS dan arweiniad Dr Pippa Moore wedi datblygu ffordd arloesol o 
gynyddu bioamrywiaeth ar amddiffynfeydd wedi’u gosod. Cydweithiodd y tîm ag eraill 
i ddrilio 40 o dyllau i unedau morglawdd ithfaen yn Nhywyn, Gwynedd, a’r rheiny’n 
gweithredu fel pyllau glan-môr artiffisial. Mae’r pyllau artiffisial hyn yn cynnal mwy 
o fioamrywiaeth forol nag arwynebau plaen craig y morglawdd, ac maent yr un mor 
amrywiol a chynhyrchiol â phyllau naturiol (er eu bod yn cynnal cymunedau gwahanol).

Mae creu pyllau glan-môr artiffisial yn ddull syml, cost-effeithiol o wella 
bioamrywiaeth yr arfordir. Mae’r gwaith wedi ennill y wobr “Dyluniad Mwyaf 
Arloesol” yng nghystadleuaeth gwobrau peirianneg ecolegol blynyddol 
y CIRIA (y gymdeithas genedlaethol ymchwil a gwybodaeth 
i’r diwydiant adeiladu), ac mae wedi’i gynnwys mewn 
canllawiau ar arferion gorau peirianneg arfordirol 
(Coastal and Marine Environmental Site 
Guide, ail argraffiad).

Rydym yn:

•  Gweithio gyda rheoleiddwyr a 
phartneriaid cyhoeddus a phreifat i 

gynyddu gwydnwch ein harfordir
• Defnyddio ymchwil bioamrywiaeth i ddylunio gwell 

seilwaith i amddiffyn yr arfordir 
• Nodi manteision gwelliannau ecolegol i 

amddiffynfeydd arfordirol er mwyn llywio arferion 
gorau a pholisi cyhoeddus
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  Gwartheg yn allwedd i wrthfiotigau’r 
dyfodol  
Ymchwilwyr IBERS yn troi at y rwmen i chwilio am 
gyfansoddion newydd i drin heintiau 

Mae timau ymchwil IBERS yn defnyddio eu gwybodaeth arbenigol am 
y system microbau yn y rwmen i ganfod cyfansoddion gwrthficrobaidd 
newydd, ac yn gweithio gyda chwmnïau biotechnoleg i brofi pa mor 

effeithiol ydynt ac i’w cyflwyno i’r farchnad yn y dyfodol.

Mae ymwrthedd i wrthfiotigau yn datblygu’n broblem fyd-eang. Cynyddu y mae nifer yr 
achosion o heintiau sy’n gallu gwrthsefyll nifer o wrthfiotigau, ac yn y dyfodol, gallai ymwrthedd 

o’r fath olygu na fydd modd trin clefydau cyffredin. Yn y Deyrnas Unedig yn 2011, bu 2,704 o 
farwolaethau mewn ysbytai oherwydd heintiau bacterol, llawer yn gysylltiedig â MRSA a’r Clostridium 

difficile sydd ag ymwrthedd i gyffuriau.

I waethygu’r broblem, ychydig iawn o wrthfiotigau newydd sydd wrthi’n cael eu datblygu, yn rhannol 
oherwydd diffyg buddsoddi. Dim ond tri dosbarth newydd o gyfansoddion sydd wedi dod i’r farchnad yn y 
30 mlynedd diwethaf.

Mewn ffynonellau naturiol y ceir y cyfansoddion mwyaf amrywiol ar gyfer darganfod a datblygu cyffuriau a 
dyma’r prif ddewisiadau amgen i gyffuriau sydd eisoes yn cael eu defnyddio. Mae’r rhan fwyaf o wrthfiotigau 
sy’n bodoli eisoes yn seiliedig ar gyfansoddion y mae micro-organebau yn eu cynhyrchu a’r rheiny yn lladd 
neu’n atal twf micro-organebau eraill.

Mae’r rwmen yn rhan arbenigol o’r perfedd a thrwyddo mae gwartheg yn gallu codi maetholion o fwyd sydd 
wedi deillio o blanhigion drwy eu heplesu cyn eu treulio yn y stumog, yn bennaf drwy weithredu bacteriol. 
Mae’r rwmen yn cynnwys amrywiaeth gyfoethog o ficro-organebau, a gwyddys eisoes fod gan rai ohonynt 
briodweddau gwrthficrobaidd. Mae Grant Rhaglen Strategol Sefydliadol y BBSRC ym mioleg systemau rwmen 
yn IBERS wedi cynhyrchu data helaeth iawn ar amrywiaeth a gweithgaredd microbau yn y rwmen, a hynny’n 
cael eu defnyddio i ddeall yr ecosystem microbau hon yn well.

Mae gwaith parhaus dan arweiniad Dr Sharon Huws wedi adnabod dros 100 o ymgeiswyr gwrthficrobaidd 
newydd sydd wedi’u cynhyrchu’n naturiol gan ficro-organebau yn y rwmen. Mae’r tîm wedi cwblhau profion 
cyn-glinigol, ac mae’r ymgeiswyr mwyaf addawol wrthi’n destun treialon pellach. Mae’r tîm hefyd yn edrych ar 
sut y mae cyfansoddion newydd yn gallu lladd bacteria, a pha mor debygol yw hi y bydd bacteria yn datblygu 
ymwrthedd i’r cyfansoddion newydd. Ar y cyfan, bwriad y gwaith yw darganfod ymgeiswyr gwrthfiotig addas 
y byddai partneriaid diwydiannol yn eu datblygu ymhellach drwy waith clinigol.

Mae problem ymwrthedd i wrthfiotigau yn arbennig o bwysig i wledydd sy’n datblygu lle gellir prynu 
cyffuriau gwrthficrobaidd yn aml dros y cownter heb ymgynghori meddygol. Mae Dr Huws a’i 

grŵp wedi bod yn gweithio ar y prosiect hwn gan gydweithredu ag eraill ym Mrasil ac â 
llywodraeth Nigeria, gyda chefnogaeth y BBSRC, Cronfa Newton, a’r Rhwydwaith 

Ymchwil Cenedlaethol ym maes gwyddorau bywyd.

I gael rhagor o wybodaeth,  
cysylltwch â’r  
Dr Sharon Huws 
hnh@aber.ac.uk
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p  Gwartheg godro.

Rydym yn:

• Trosi ymchwil ar ficrobioleg y rwmen yn 
gymwysiadau clinigol

• Mynd ati mewn ffordd unigryw a 
chyffrous i adnabod gwrthfiotigau 
newydd

• Cael effaith fyd-eang ar ymchwil iechyd a 
darganfod cyffuriau.

" Rydym yn gwybod ers blynyddoedd bod rhai o 
ficrobau’r rwmen yn cynhyrchu’r elfen wrthficrobaidd 
bacteriosin, sy’n eu helpu i fod yn fwy cystadleuol yn y 
rwmen. Roedd yn ymddangos yn debygol felly eu bod 
hefyd yn cynhyrchu elfennau gwrthficrobaidd eraill 
y gellid eu defnyddio, o bosib, i drin heintiadau 
mewn pobl."Sharon Huws

u Bacteria o’r rwmen.
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I gael rhagor o wybodaeth,  
cysylltwch â  
Mr Alan Lovatt,  
jol@aber.ac.uk

12 

  Glaswelltau sydd â siwgr uchel yn 
gwella’r cynhyrchu ar dda byw ac yn 
lliniaru nwyon tŷ gwydr 
Amrywogaethau arobryn yn hybu cynhyrchiant 

ac yn lleihau effaith amaethyddiaeth ar yr 
amgylchedd

Un ffordd o wella pa mor gystadleuol yw cynhyrchiant glaswelltiroedd y Deyrnas 
Unedig, ar yr un pryd â lleihau eu heffaith ar yr amgylchedd, yw datblygu a defnyddio 

amrywogaethau glaswellt newydd sydd angen llai o wrtaith, yn gwella cynhyrchiant fesul 
anifail, ac yn gwella pa mor effeithlon y mae anifeiliaid cnoi cil yn defnyddio’r nitrogen 
yn eu deiet.

Canlyniad gwella’r cynnwys siwgr mewn glaswelltau yw gwell effeithlonrwydd wrth 
drosi protein planhigion, budd economaidd i ffermwyr drwy drosi porthiant yn 

well a budd amgylcheddol drwy lai o lygredd nitrogen.

Mae dros ddeg o amrywogaethau rhygwellt sydd â siwgr uchel 
wedi’u cynhyrchu gan IBERS, gan gynnwys AberGreen, 

AberZeus, AberBite, AberChoice, AberSweet, 
AberMagic, AberStar, AberDart, AberAvon 

ac AberZest a rhygwellt hybrid o’r enw 
AberEcho, ac mae’r rhain oll wedi’u 

hychwanegu’n llwyddiannus 

u Cynaeafu glaswellt siwgr 
uchel yng Ngogerddan.
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at y rhestrau a argymhellir yn y Deyrnas Unedig ac mewn mannau eraill 
yn y byd. Yn 2015, AberGreen oedd enillydd cwpan amrywogaeth yr 
NIAB. Yn ogystal, mae pum amrywogaeth arall wedi’u cynnwys ar dreialon 
rhestr genedlaethol y DU. Mae IBERS yn gweithio mewn partneriaeth â 
Germinal Holdings, sef cwmni sy’n marchnata, dosbarthu, cyfanwerthu 
a chynhyrchu porthiant a hadau glaswellt. Mae’r bartneriaeth hon wedi 
golygu bod yr amrywogaethau hyn ar gael yn ehangach i holl ffermwyr 
gwledydd Prydain.

Mae effaith glaswellt sy’n uchel mewn siwgr ar y sector da byw wedi 
bod yn sylweddol. Dangoswyd bod amrywogaethau rhygwellt sydd â 
siwgr uchel wedi’u bridio yn IBERS yn cynyddu llaeth buwch hyd at 6% 
yn fwy yn ystod y tymor pori, ac i gig eidion, mae’n cyfrannu at ennill 
pwysau byw dyddiol uwch o 18-35%. Yn y sector cig oen, mae glaswellt 
sy’n uchel mewn siwgr wedi arwain at enillion pwysau byw dyddiol o 
10-15% yn uwch, gyda gallu cario 20% yn uwch ar borfa sy’n cynnwys 
amrywogaethau glaswellt sydd â siwgr uwch.

Mae effaith economaidd y gwaith hwn yn sylweddol: ar 
hyn o bryd mae rhywogaethau glaswellt sy’n uchel 
eu siwgr yn cyfrif am dros 28% o’r hadau 
rhygwellt parhaol sy’n cael eu gwerthu 
yn y DU, a thros 150,000 hectar 
wedi’u hau yn y DU yn unig 
ers 2008.

Rydym yn:

• Datblygu rhywogaethau glaswellt newydd sydd â 
manteision o ran cynhyrchu da byw a’r amgylchedd

• Cydweithio â diwydiant i ddod ag amrywogaethau 
newydd i’r farchnad

• Lleihau effaith amaethyddiaeth y Deyrnas Unedig ar 
yr amgylchedd a chynyddu cynaliadwyedd.

p  Glaswellt Aber HSG a Gogerddan  
yn y cefndir. 

t Adam Henson o’r BBC yn cyfweld  
Alan Lovatt, Uwch Fridiwr Glaswellt yn 
IBERS.
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