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Rheoli Haid Artiffisial 
 

Trwy gynnal gweithdrefn haid artiffisial, gallwch elwa ar nythfa arall a gobeithio, atal eich gwenyn 
rhag heidio. Mae sawl dull o wneud hyn ond mae’n debygol mai’r dull canlynol yw’r un hawsaf a 
symlaf. Gall y dull hwn greu nythfa arall hefyd. 
 
Mae sawl rheswm pam mae gwenyn yn heidio; gall hyn fod oherwydd diffyg lle yn y deoraid, hen 
famwenynen sy’n methu creu digon o sylwedd y famwenynen i’r holl wenyn, brîd o wenyn sy’n 
heidiog yn ôl eu natur ac, wrth gwrs, y prif reswm, sef bod gwenyn yn heidio er mwyn amlhau’r 
nythfeydd h.y. cenhedlu. 
 
Mwy na thebyg mai’r haid artiffisial neu “ffug” hwn yw’r dull mwyaf cyffredin o reoli heidiau. 
Synnwyr y fawd yw meistroli un dull cyn rhoi cynnig ar rai eraill. Peidiwch â cheisio rhoi cynnig ar 
amryw ddulliau oherwydd gallech ddrysu’ch hun, neu’n waeth na hynny, colli’ch gwenyn. 
 
Y gobaith yw y bydd y dull a ddisgrifir yn cynnal yr uchafswm gwenyn chwilota gyda’r 
famwenynen a all barhau i ddodwy wyau heb ymyrryd ar lif y mêl. Yr allwedd i lwyddiant yw 
cynnal archwiliadau gofalus a sicrhau nad ydych chi’n colli gweld unrhyw un o gelloedd y 
famwenynen. 
 
Os gwelwch fod cell mamwenynen (heb ei selio) yn cynnwys larfa yn ystod archwiliad, mae’n bryd 
cynnal gweithdrefn haid artiffisial. Os darganfyddwch gelloedd mamwenynen wedi’u selio, mae’n 
bosibl bod eich gwenyn eisoes wedi heidio! Pan ddewch o hyd i gell mamwenynen, peidiwch ag 
ysgwyd unrhyw wenyn oddi ar y dil, oherwydd mae hyn yn debygol o niweidio neu anafu’r 
famwenynen sy’n datblygu. Gwthiwch y gwenyn i’r naill ochr yn ysgafn gyda’ch bys neu 
defnyddiwch frws gwenyn (brws gyda gwrych meddal iawn) er mwyn ichi allu gweld y dil cyfan ac 
edrych i weld a oes rhagor o gelloedd mamwenynen. 
 
Ar ôl archwilio pob dil yn y blwch deori, sylwch pa ffrâm sydd â chell neu gelloedd mamwenynen. 
Gellir gwneud hyn gyda phen marcio, gan wneud marc ar dop y ffrâm yn uniongyrchol uwchlaw’r 
gell neu trwy ddefnyddio pinnau bawd lliw. 
 
Bydd y to, y llofftydd mêl a’r wahanlen eisoes wedi’u tynnu, felly er mwyn cynnal y weithdrefn 
haid artiffisial, bydd angen blwch a llawr deori arnoch, set lawn o fframiau gyda dil wedi’u tynnu 
os yn bosibl, ond os na, gyda llen, caead a tho. 
 

1. Symudwch y cwch gwenyn gwreiddiol gyda’r deoraid, y gwenyn a’r famwenynen rhyw un 
metr i un ochr o’i leoliad gwreiddiol gyda’r fynedfa’n wynebu i’r un cyfeiriad. 

 
2. Rhowch y cwch gwenyn gwag newydd yn y fan lle roedd y cwch gwenyn gwreiddiol. 

Tynnwch dair ffrâm o ganol y cwch gwenyn newydd a rhowch nhw i un ochr am y tro. 
 

3. Archwiliwch y nythfa yn y cwch gwenyn gwreiddiol. Cymerwch ffrâm gyda’r famwenynen  
a’r deoraid mewn amryw gamau, sicrhewch nad oes celloedd mamwenynen arni a rhowch hi 
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yng nghanol y cwch newydd. Rhowch ffrâm o ddil wedi’i dynnu bob ochr i’r ffrâm hon er 
mwyn i’r famwenynen allu dechrau dodwy’n syth. Cofiwch fod y cwch gwenyn newydd ym 
man gwreiddiol y cwch gwenyn gwreiddiol. 

 
4. Sicrhewch fod storfa fwyd wrth gefn ar ddiliau’r cwch gwenyn gwreiddiol a disodlwch y 

fframiau a dynnwyd gyda’r tair a dynnwyd ymaith yn gynharach. Mae gan y cwch gwenyn 
gwreiddiol hwn bellach wenyn meithrin, celloedd mamwenynen a rhai gwenyn chwilota. 
Rhowch y caead a’r to yn ôl yn eu lle. Peidiwch â’u bwydo’n syth, arhoswch rai dyddiau. 
Gallai bwydo surop siwgr yn syth achosi dwyn. Defnyddiwch gymysgedd 50/50 i hybu’r 
deoraid. 

 
5. Bydd yr holl wenyn hedfan yn dychwelyd i’r cwch gwenyn newydd ar y safle gwreiddiol. 

Bydd y gwenyn meithrin yn dod â chelloedd y famwenynen ymlaen yn y cwch gwreiddiol 
hyd nes i un ddeor neu gael ei dewis. 
	  

6. Rhowch y wahanlen, y llofftydd mêl, y caead a’r to yn ôl ar y cwch gwenyn newydd. Mae’r 
weithdrefn hon bellach wedi cynhyrchu haid artiffisial, gan roi ichi nythfa arall a heb golli’r 
cynhyrchiant mêl. 
 
Ar	  ôl	  saith	  diwrnod,	  fel	  rheol	  un	  diwrnod	  cyn	  bod	  disgwyl	  i’r	  forwyn	  famwenynen	  newydd	  
ymddangos	  o’r	  gell,	  dilynwch	  y	  canllawiau	  hyn:	  

7. Symudwch y cwch gwenyn gwreiddiol un metr i’r ochr gyferbyn â’r cwch newydd. Bydd y 
gwenyn hedfan o’r cwch gwreiddiol hwn yn dychwelyd i weld bod eu cartref ar goll a 
byddant yn mynd i’r cwch gwenyn agosaf, sef y cwch newydd. Bydd hyn yn helpu adeiladu 
colled y gwenyn yn y cwch newydd a bydd yn annog twf y nythfa. Mae’r weithdrefn hon yn 
lleihau’r risg o’r gwenyn hedfan yn gadael y cwch gwreiddiol gyda mamwenynen newydd, 
a adwaenir fel ail haid, oherwydd ei fod yn gadael llai o wenyn hedfan yn y cwch gwenyn 
gwreiddiol. 
 

8. Archwiliwch y cwch gwenyn newydd i weld ydy’r hen famwenynen wedi parhau i ddodwy 
ac nad oes celloedd mamwenynen yno. 
	  

9. Ar ôl rhyw ddau ddeg un diwrnod, archwiliwch y cwch gwenyn gwreiddiol i weld ydy’r 
famwenynen newydd wedi’i pharu ac yn dodwy. 
	  

10. Os ydy’r tywydd wedi bod yn wael neu os nad oes arwydd o wyau neu larfâu, byddwch yn 
barod i ailuno’r ddau gwch. Gall hyn ddigwydd weithiau os na all y famwenynen hedfan i 
baru. Pan fyddwch chi’n gwybod fod y famwenynen yn dodwy yn y cwch gwreiddiol, 
gallwch naill ai uno’r ddau gwch a thynnu’r hen famwenynen allan neu gynyddu nifer eich 
nythfeydd. 
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