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CYFLWYNIAD 

Mae’r cleient wedi gofyn i’r Ganolfan Technoleg Bwyd am gymorth i brofi dylanwad y genyn kappa-

casein BB ar gynhyrchiant caws a sut bydd caws yn ffurfio.  Mae kappa-casein yn un o blith sawl 

math moleciwlaidd o brotein casein sy’n bresennol mewn llaeth, a dyma’r un sy’n galluogi cywair 

llaeth i geulo’r llaeth yn ystod y broses o wneud caws. Gall fodoli fel alelau gwahanol, a gall 

amrywiadau AA, AB neu BB o’r alelau fod yn bresennol. Mae technoleg fforddiadwy bellach ar gael i 

ffermwyr i’w galluogi i gael proffil o’u buchod o ran y genoteip kappa-casein, ac mae astudiaethau 

wedi cael eu cyhoeddi sy’n nodi y gellir sicrhau cynnydd sylweddol o hyd at 10% gan ddefnyddio 

llaeth BB o’i gymharu â llaeth AA, ac y gall yr amser ceulo fod hyd at 25% yn gyflymach. Byddai llaeth 

AB rhwng llaeth AA a llaeth BB o ran ei allu i geulo. 
 

Mae genoteip kappa-casein buchod sy’n rhan o fuches laeth yng ngogledd Cymru wedi cael ei 

ddadansoddi, er mwyn categoreiddio’r buchod yn ôl presenoldeb genynnau AA, AB neu BB. Fe 

wnaeth hyn ddatgelu fod 8 buwch yn AA, 15 yn AB a 27 yn BB. Cawsant eu dewis i’w godro i 

ddarparu llaeth ar gyfer arbrofion yn y Ganolfan Dechnoleg Fwyd, i weld a oes unrhyw wahaniaethau 

o ran yr amser sydd ei angen i geulo llaeth, pa mor galed yw’r ceuled a faint o gaws a gynhyrchir. 

 
 
 

ARBRAWF 1 01/10/18 – 02/10/18 
 

Fe ddaeth y cleient ag oddeutu 10 litr yr un o’r 3 gwahanol fath o laeth, yn cynnwys y genynnau 

AA, AB neu BB, i’r Ganolfan Technoleg Bwyd ar y 1af o Hydref. Roedd y samplau newydd gael eu 

godro y bore hwnnw o fuches o groesfridiau Jersey, ac roedd bob sampl yn deillio o un fuwch. 

Roedd y buchod wedi cael eu dewis oherwydd roedd lefelau protein, braster a chyfanswm solidau 

eu llaeth yn debyg, ond roedd hyn yn deillio o ddata a gasglwyd 3 wythnos cyn hynny. 
 

Cafodd y llaeth ei gludo mewn bagiau plastig 3 litr wedi’u selio, a chedwid y bagiau mewn barilau yn 

cynnwys dŵr oer iawn i gadw’r llaeth yn oer. Ar ôl ardywallt y tri math o laeth i mewn i fwcedi 10 

litr, roedd y tymheredd yn 12°C fwy neu lai. Cafodd y tri math o laeth eu troi a’u samplu mewn dau 

bot samplu 100ml a chawsant eu gadael ar dymheredd ystafell er mwyn profi eu cyfansoddiad gan 

ddefnyddio dadansoddydd FOSS Milkoscan Minor (Llun 1). 
 

 

Llun 1. FOSS Milkoscan Minor 
 

Roedd y canlyniadau fel a ganlyn (Tabl 1): 
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Tabl 1. Dadansoddiad Milkoscan o Samplau Llaeth a gafwyd ar 01/10/18 
 

Sampl Braster Protein Lactos Cyfanswm 

Solidau 

Solidau 

Heblaw 

Braster 

Llaeth 

Gostyngiad y 

Rhewbwynt 

(FPD) 

Sampl AA 1 6.79 4.67 3.42 16.05 9.33 0.49 

Sampl AA 2 6.16 4.73 3.45 15.51 9.41 0.49 

Cyfartaledd 
AA  

6.48 4.70 3.44 15.78 9.37 0.49 

Sampl AB 1 7.00 4.40 4.03 16.47 9.63 0.55 

Sampl AB 2 6.96 4.40 4.04 16.45 9.64 0.55 

Cyfartaledd 
AB 

6.98 4.40 4.04 16.46 9.64 0.55 

Sampl BB 1 5.80 4.24 4.10 15.14 9.51 0.55 

Sampl BB 2 5.62 4.22 4.11 14.97 9.50 0.55 

Cyfartaledd 
BB 

5.71 4.23 4.11 15.06 9.51 0.55 

 
Gwnaed arbrofion cychwynnol yr un diwrnod ar geulo’r llaeth AA â chywair llaeth. Ar ôl 1.5 awr, nid 

oedd y samplau wedi gelio llawer, felly gwnaed prawf ychwanegol gan ychwanegu meithriniad 

cychwynnol am 1 awr cyn ychwanegu’r cywair llaeth, fel y gwneir fel arfer yn y broses o wneud caws. 

Fodd bynnag, ni wnaeth hyn lawer o wahaniaeth i’r amser ceulo. 

Cafodd y samplau llaeth eu storio’n oer mewn bwcedi 10 litr dros nos. Y diwrnod canlynol, 
paratowyd arbrawf i geulo’r tri math o laeth. Roedd oedi o bum munud rhwng cychwyn profi bob 
sampl a phrofwyd y gyfradd ceulo a pha mor galed oedd y ceulad trwy brofi dognau o’r llaeth oedd 
yn ceulo bob 15 munud hyd at 2.25 awr. 

 

Cafodd y rhain eu troi yn drylwyr bob ychydig funudau i wasgaru’r braster yn wastad, yna cafodd 

2.00kg o bob un eu pwyso’n fanwl gywir a’u rhoi mewn potiau bain-marie dur gwrthstaen 3 litr. 

Cedwid y rhain mewn dŵr â thymheredd o tua 45°C a chawsant eu troi yn achlysurol â llwy nes 

oeddent wedi cyrraedd tymheredd o tua 33°C. Cafodd cywair llaeth microbaidd (Marzyme, a 

brynwyd gan Orchard Valley Dairy Supplies) ei ychwanegu gan ddilyn yr un gyfradd a ddefnyddir yn y 

rhan fwyaf o brosesau gwneud caws, sef 25ml ym mhob 100 litr o laeth, oedd yn golygu 0.5ml fesul 

dau litr. Roedd 0.5ml o gywair llaeth o biped yn pwyso oddeutu 0.57g, felly i fod mor fanwl gywir ag 

y gellid, cafodd y cyfanswm hwn ei bwyso dair gwaith ar glorian i 4 lle degol mewn llestr pwyso 

plastig bychan. 
 

Ychwanegwyd y cywair llaeth at sampl o laeth AA a chychwynnwyd mesur yr amser. Cafodd ei droi 

yn dda a chafodd dognau 80g eu mesur mewn jariau gwydr 100ml, a rhoddwyd hwy yn syth mewn 

baddon dŵr ar dymheredd o 32°C, tymheredd a ddefnyddir yn gyffredin mewn prosesau gwneud 

caws (Llun 2). Ychwanegwyd cywair llaeth at y llaeth AB wedi 5 munud, ac at y llaeth BB wedi 10 

munud. Rhoddwyd y rhain mewn 8 jar yr un hefyd.  
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Llun 2. Jariau gwydr wedi’u llenwi â llaeth yn ceulo, yn cael ei feithrin mewn baddon dŵr ar 
dymheredd o 32°C 

 

Cafodd un llond jar o bob math o laeth ei brofi ymhen 30 munud ar ôl ychwanegu’r cywair llaeth, yna 

gwnaed hynny bob 15 munud. Defnyddiwyd dadansoddwr gwead TA.XT.Plus gan Stable Micro 

Systems, â mewnchwilydd P/0.5R â diamedr o hanner modfedd (Llun 3).  Fe wnaeth yr arbrawf fesur 

grym wrth gywasgu, ar gyflymder o 5mm/eiliad dros bellter o 20mm, â grym sbardun o 0/1g wrth 

gyffwrdd yr arwyneb. 

 
 
 

 

Llun 3. Profi geliau wedi’u ceulo gan ddefnyddio’r Dadansoddwr Gwead 
 

 
Mae’r Proffiliau Gwead a fesurwyd wrth i’r mewnchwilydd symud i lawr y llaeth oedd yn ceulo i’w 

gweld yn lluniau 4 - 11 isod, yn cymharu’r tri math o laeth wedi cyfyngau amser amrywiol. (Mae’r 

graffiau hyn wedi’u plotio fel Grym yn erbyn Amser. Defnyddiwyd y dadansoddwr hefyd i gofnodi 

data grym wrth i’r mewnchwilydd ddychwelyd o’r sampl, gan roi cromlin dychwelyd wrth blotio 

Grym yn erbyn Pellter nad oedd ei hangen. Wrth i’r mewnchwilydd symud i lawr ar gyflymder 

cyson, byddai’r graffiau a welir yn union yr un fath pe baent wedi cael eu plotio fel Grym yn erbyn 

Pellter). Noder: nid yw’r holl graffiau wedi cael eu plotio ar yr un raddfa grym ar yr echelin Y.  
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Llun 4. Proffiliau Gwead 0.5 awr Llun 5. Proffiliau Gwead 0.75 awr 
 

 

Llun 6. Proffiliau Gwead 1 awr Llun 7. Proffiliau Gwead 1.25 awr 
 

 
Wrth gymharu Lluniau 4-7 uchod, gwelir nad oedd y llaeth AA na’r llaeth BB wedi cychwyn ceulo 

wedi 1.25 awr. Mae’n annhebygol fod unrhyw wahaniaethau bychan yng nghromliniau AA a BB yn 

arwyddocaol. Fodd bynnag, yr hyn oedd yn amlwg oedd amser ceulo llawer iawn cyflymach llaeth AB 

a pha mor galed oedd y ceuled. Wedi 0.5 awr, mae’r ceuled yn llawer caletach nag AA a BB, ac mae’n 

cychwyn dangos ychydig o dorbwynt yn y gromlin, sy’n fwy amlwg wedi 0.75 awr. Mae hyn yn 

awgrymu fod gel elastig gwan wedi ffurfio sy’n torri wrth i’r mewnchwilydd symud i lawr. Gellir 

nodi’r grym ym mhegwn cyntaf y graff fel ‘llwyth torri’ y gel, ac mae’r pellter hyd at y torri yn 

cynrychioli’r ‘derfan elastig’. Wrth rannu’r llwyth torri â’r derfan elastig (y graddiant cychwynnol), 

ceir ‘cryfder y gel’. 



6  

  
 

Llun 8. Proffiliau Gwead 1.5 awr Llun 9. Proffiliau Gwead 1.75 awr 
 

 

 
Llun 10. Proffiliau Gwead 2 awr Llun 11. Proffiliau Gwead 2.25 awr 

 

 
Wrth i’r amser symud yn ei flaen (lluniau 8-11 uchod), nid yw sampl AB yn dangos llawer o gynnydd 

ychwanegol yng nghryfder y ceuled, ac mae samplau AA a BB yn cychwyn dangos arwyddion o geulo. 

Fodd bynnag, mae’r llwythi torri yn llawer iawn gwannach a gwelir brig dwbl. Mae’n debyg fod y brig 

gyntaf yn deillio o’r mewnchwilydd yn torri trwy groen brasterog oedd yn ffurfio ar wyneb y 

samplau. Hyd yn oed wedi 2.25 awr, mae’r geliau yn weddol wan o’u cymharu ag AB. Ni ellid 

gwahaniaethu’n arwyddocaol rhwng samplau AA a BB, a chafwyd Proffiliau Gwead tebyg i’r ddau 

sampl bob tro y cawsant eu mesur.  
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Llun 12. Cymhariaeth o broffiliau gwead ceulo llaeth AA, o 0.5 awr i 2.25 awr 
 
 
 

 

Llun 13. Cymhariaeth o broffiliau gwead ceulo llaeth BB, o 0.5 awr i 2.25 awr 
 

 
Mae lluniau 12 ac 13 uchod yn cymharu’r holl broffiliau gwead ar yr un graff ar gyfer samplau AA a 

BB yn eu trefn. Mae’r proffiliau’n debyg, ac nid oes ceulo arwyddocaol yn digwydd hyd at 1.25 awr. 

Mae’r samplau AA yn rhoi geliau gwan sy’n torri gan adael tameidiau sydd ychydig yn fwy cyfan na 

rhai BB. 
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Llun 14. Cymhariaeth o broffiliau gwead ceulo llaeth AB, o 0.5 awr i 2.25 awr 
 

 
Mae llun 14 yn dangos llaeth AB yn cychwyn ceulo mor gynnar â 0.5 awr, gan ffurfio geliau llawer 

cryfach na’r llaeth AA neu BB (noder: mae graddfa grym y graff yn ddwbl yr hyn a welir yn lluniau 

12-13).  

Mae’n debyg y byddai’r geliau wedi ceulo’n well pe bai meithriniad cychwynnol wedi cael ei 

ychwanegu am awr cyn ychwanegu’r cywair llaeth, fel sy’n fwy cyffredin mewn prosesau gwneud 

caws. Gall hyn achosi gostyngiad bychan mewn pH a allai gynorthwyo ceulo, er y byddai’r pH yn dal 

yn llawer uwch na phwynt isodrydanol y protein llaeth.  

 
 

ARBRAWF 2 03/10/18 – 04/10/18 
 

Ar y trydydd o Hydref 2018, daeth y cleient ag oddeutu 10 litr ychwanegol yr un o’r 3 gwahanol 

fath o laeth, yn cynnwys y genynnau AA, AB neu BB, i’r Ganolfan Technoleg Bwyd. Roedd y 

samplau newydd gael eu godro y bore hwnnw o fuches o groesfridiau Jersey, a chafodd sawl 

buwch ei godro a chyfunwyd eu llaeth i ddarparu bob sampl. Gobeithid y byddai hyn yn sicrhau 

cyfansymiau llawer agosach o ran protein, braster a chyfanswm solidau nag yn achos arbrawf 1. 

Cafodd y llaeth ei gludo mewn bagiau fel y gwnaed yn flaenorol. Roedd pob math o laeth wedi cael 

ei gymysgu’n drylwyr cyn llenwi’r bagiau, felly roedd angen agor un bag yn unig i roi’r sampl mewn 

2 bot bychan i brofi cyfansoddiad y llaeth gan ddefnyddio’r Milkoscan. Mae’r canlyniadau yn Nhabl 

2.  
 

Mae’r canlyniadau yn dangos patrwm tebyg o ran braster, protein a chyfanswm solidau ag yn 

Arbrawf 1 pan ddewiswyd buchod unigol, sy’n dangos nad yw cyfuno llaeth sawl buwch wedi helpu i 

leihau’r gwahaniaethau. Mae lefel protein a chyfanswm solidau llaeth AB hyd yn oed yn uwch nag 

yn yr arbrawf blaenorol, ac er bod y gwahaniaeth yn lefel protein llaeth AA a llaeth AB ychydig yn is, 

mae’r gwahaniaeth o ran cyfanswm y solidau yn fwy. 
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Tabl 2. Dadansoddiad Milkoscan o Samplau Llaeth a gafwyd ar 03/10/18 
 

Sampl Braster Protein Lactos Cyfanswm 

Solidau 

Solidau 

Heblaw 

Braster 

Llaeth 

Gostyngiad y 

Rhewbwynt 

(FPD) 

Sampl AA 1 6.44 4.41 4.11 16.03 9.70 0.55 

Sampl AA 2 6.41 4.42 4.13 16.03 9.71 0.56 

Cyfartaledd 
AA  

6.43 4.42 4.12 16.03 9.71 0.56 

Sampl AB 1 6.98 4.88 4.01 17.04 10.05 0.55 

Sampl AB 2 6.97 4.89 4.01 17.03 10.07 0.55 

Cyfartaledd 
AB 

6.98 4.89 4.01 17.04 10.06 0.55 

Sampl BB 1 5.72 4.10 4.12 14.94 9.39 0.55 

Sampl BB 2 5.73 4.10 4.12 14.95 9.39 0.55 

Cyfartaledd 
BB 

5.73 4.10 4.12 14.95 9.39 0.55 

Penderfynwyd ar yr adeg hon na fyddai’n fuddiol iawn ailadrodd arbrofion labordy’r diwrnod 

blaenorol, ac y byddai’n fwy buddiol profi amseroedd ceulo a chynhyrchiant caws y llaeth AA a’r llaeth 

AB, gan ddefnyddio proses o wneud caws mewn cawslestri. Er bod oddeutu 0.3% o brotein ac 1% yn 

llai o ran cyfanswm solidau yn y llaeth BB, byddai’n ddiddorol gweld a fyddai gan y genynnau BB 

ddylanwad ddigon cadarnhaol (neu beidio) i sicrhau fod y llaeth hwn yn sicrhau cyfraddau cyfartal neu 

uwch hyd yn oed o ran ceulo a chynhyrchiant caws. 

Cafodd oddeutu hanner y llaeth AA a’r llaeth BB ei ddefnyddio i wneud caws ar yr un diwrnod, a 

chafodd yr hanner arall ei ddefnyddio y diwrnod canlynol i ddyblygu’r broses mor agos ag y bo 

modd i weld pa mor arwyddocaol oedd unrhyw wahaniaethau a welid.  

Y dull o wneud caws a ddewisiwyd oedd rhan gychwynnol y broses o wneud caws o fath 

Camembert, hyd at dorri a sychu’r ceuled yn y mowldiau ar y diwrnod cyntaf, a’u pwyso ar yr ail 

ddiwrnod ar ôl eu sychu dros nos, i fesur y cynhyrchiant. (I gwblhau’r broses cynhyrchu caws 

Camembert, byddai’r cawsiau hyn wedi cael eu gadael mewn hydoddiant o ddŵr ag 20% o halen 

am hyd at 1 awr, ac yna byddent wedi cael eu trochi y diwrnod canlynol mewn gwasgariad o 

Penicillum candidum, math o lwydni gwyn. Byddai’r cawsiau wedi cael eu haeddfedu ar dymheredd 

o tua 10-12°C â lleithder o 90% am o leiaf 10 diwrnod ychwanegol, ac wedi cael eu troi yn 

rheolaidd, a byddent wedi cael eu lapio ar ôl i orchudd o lwydni gwyn ffurfio, a’u haeddfedu am 4-8 

wythnos arall i alluogi i wead y caws feddalu a datblygu rhagor o flasau). 

Yn yr arbrawf cynhyrchu caws cyntaf, cafodd 20kg o laeth AA a llaeth BB eu pwyso’n fanwl gywir 

mewn bwced ddur gwrthstaen a’u tywallt i mewn i gawslestri Labu 50 litr (Fig 15), oedd eisoes wedi 

cael eu cynhesu i dymheredd o 32°C â dŵr ynddynt. Mae siacedi olew o amgylch y cawslestri hyn a 

chaiff y tymheredd ei reoli â thermostat. Cafodd yr ystafell ei chynhesu â thermostat i dymheredd o  

22-24°C. Roedd angen tua 30 munud i gynhesu pob math o laeth hyd at dymheredd o 32°C. Pan 

oedd tymheredd y ddau fath o laeth mor agos i’w gilydd ag y bo modd, cafodd meithriniad 
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cychwynnol Danisco Probat 222 wedi’i sychrewi ei bwyso’n fanwl gywir i 4 lle degol mewn llestri 

pwyso, a chafodd ei roi yn y ddau lestr ar gyfradd o 10 DCU (Danisco Culture Units) fesul 100 litr o 

laeth. Roedd tymheredd y llaeth AA yn 32.8°C a thymheredd y llaeth BB yn 31.7°C ar yr adeg hon. 

Cafodd y llaeth yn y ddau gawslestr ei droi am ychydig funudau i wasgaru’r meithriniad, a’i droi yn 

achlysurol dros gyfnod aeddfedu o un awr, pan oedd y bacteria yn y meithriniadau yn cychwyn tyfu, 

gan droi siwgr llaeth (lactos) yn asid lactig.
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Llun 15. Llaeth wedi’i roi mewn cawslestr Labu 

Cafodd cywair llaeth (cywair llaeth llysieuol microbaidd Marzyme) ei bwyso ymlaen llaw mewn biceri 

bychain a rhoddwyd 5ml ohono ym mob 20 litr o laeth, sef yr hyn sy’n cyfateb i 25ml ym mob 100 litr 

o laeth. Gwelwyd yn flaenorol fod 5ml o’r cywair llaeth yn pwyso 5.7g, felly cafodd y cyfanswm hwn 

ei bwyso’n fanwl gywir ar gyfer pob cawslestr. Ar yr adeg hon, roedd tymheredd y llaeth yn y ddau 

gawslestr yn 32.2°C. Mae cywair llaeth yn fath o ensym, felly gall fod yn weddol ddibynnol ar 

dymheredd i weithio’n llwyddiannus, felly roedd yn bwysig sicrhau fod y tymereddau’n cyfateb ar yr 

adeg hon. Cafodd gwres y cawslestri ei ddiffodd i osgoi unrhyw gymhesu lleol ac unrhyw gerrynt 

darfudiad wrth i’r thermostat ddod ymlaen a diffodd, ac roedd y cawslestri wedi’u hynysu’n dda i 

osgoi colli llawer o wres.  

Yn ystod y ceulo, cafodd yr amser gronynnu ei gymharu ar gyfer y ddau gawslestr, a dyna pryd caiff 

miselâu’r casein eu dadsefydlogi a byddant yn cychwyn cyfuno gan ffurfio gel gwan. Defnyddiwyd 

arbrawf ble cymerir diferyn o laeth trwy drochi bys yn y ddau fath o laeth yn eu tro, a gadael y 

diferyn i ddisgyn i mewn i ddŵr sydd â thymheredd o tua 37%.  Os bydd y llaeth yn gwasgaru, ni 

fydd gronynnu wedi digwydd (Llun 16). Pan fydd y llaeth yn ffurfio tameidiau sy’n disgyn i waelod y 

cynhwysydd, bydd y pwynt gronynnu wedi’i gyrraedd (Llun 17). Cafodd hyn ei brofi drosodd a 

throsodd ar gyfer bob cawslestr.  

Erbyn 29 munud 30 eiliad ers ychwanegu’r cywair llaeth, roedd y llaeth BB yn dangos arwyddion 

cychwynnol o ronynnu. Erbyn 30 munud 20 eiliad, nid oedd y caws AA yn dangos arwyddion o 

ronynnu. Erbyn 31 munud 29 eiliad, roedd y llaeth BB yn bendant wedi gronynnu. Wedi 32 munud 

05 eiliad, roedd y llaeth AA yn dangos arwyddion o ronynnu, ac roedd yn bendant wedi gronynnu 

erbyn 32 munud 37 eiliad. Roedd hyn yn dangos fod y llaeth BB wedi gronynnu oddeutu 2.5 

munud cyn y llaeth AA. Ychydig cyn gronynnu, roedd newid amlwg yn y llaeth ar y bys, yn newid o 

hylif tenau i rywbeth oedd yn dechrau clystyru. 
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Llun 16.  Llaeth yn gwasgaru mewn dŵr cynnes Llun 17. Llaeth yn ffurfio tameidiau sy’n disgyn i’r 
gwaelod 

 

 
Yn dilyn gronynnu, yn ail gam y clystyru, daw’r gel yn gynyddol galetach oherwydd bydd y miselâu 

casein yn trawsgysylltu. 60 munud ar ôl ychwanegu’r cywair llaeth, profwyd y ceulo yn y ddau 

gawslestr am y tro olaf. Gwnaed hynny trwy wthio’r ceulion yn ofalus oddi wrth ochr y cawslestr 

gan ddefnyddio bys, a rhoi bys yn y ceulion, a’u troi’n llorweddol, yna defnyddiwyd bawd i wahanu’r 

caul i weld a fyddai’n gwahanu’n ddarnau cyfan.  Roedd y caul o’r ddau fath o laeth yn barod i’w 

torri erbyn hyn, ac roedd ceulion y llaeth BB yn teimlo’n galetach na cheulion y llaeth AA. Torrwyd y 

ceulion yn giwbiau gan ddefnyddio tair cyllell torri ceulion, a gwnaed y torri mewn tri cham fel y 

gwelir yn Llun 18 isod.  
 

 

Llun 18. Torri’r ceulion yn giwbiau 
 

 
Gadawyd y caul a dorrwyd i galedu am 10 munud, yna cafodd y ddau eu troi gan ddefnyddio’r un 

dull am 2 funud, yna gadawyd hwy i galedu am 10 munud, ac yna cawsant eu troi am 2 funud arall. 

Parhawyd â’r patrwm hwn am awr. Bydd y ceulion yn caledu’n raddol ac yn allyrru mwy o faidd yn 

ystod yr amser hwn (Llun 19). Roedd y cawslestr oedd yn cynnwys llaeth AA oddeutu 0.5°C yn 

gynhesach na’r llaeth BB yn ystod yr awr hon, ac fe wnaeth tymheredd y ddau ostwng i tua 29°C. 
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Llun 19. Ceuliau yn cael eu troi Llun 20. Mowldiau yn barod i’w llenwi.  

Cafodd y ceuliau eu rhoi mewn mowldiau basged plastig (lluniau 20 a 21), a llenwyd y mowldiau 

ychydig yn uwch na’r ymyl. Yna, fe wnaeth y caul gychwyn caledu wrth i’r maidd ddraenio ohonynt. 

Cafodd y cawsiau eu troi 3 gwaith â llaw yn ystod gweddill y diwrnod, wedi 15 munud (Llun 22), 

wedi 30 munud ychwanegol, ac yn olaf, wedi 40 munud ychwanegol (Llun 23). Ar yr adeg hon, 

cawsant eu gorchuddio â lliain a’u gadael yn yr ystafell gynnes dros nos. 
 

Llun 21. Mowldiau wedi’u llenwi â cheuliau Llun 22. Y caws ar ôl ei droi am y tro cyntaf 

Y diwrnod canlynol, cafodd pob caws ei bwyso (Llun 240).  
 

Llun 23. Caws wedi’i adael dros nos i ddraenio Llun 24. Caws yn barod i’w bwyso 
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Nodir pwysau bob caws isod yn Nhabl  3. Yn gyffredinol, roedd y cawsiau AA yn drymach na’r cawsiau 

BB, ac fe wnaeth y llaeth AA gynhyrchu 1.3% yn fwy o gaws na’r llaeth BB.  

Tabl 3. Pwysau’r Caws AA a BB 
 

Math o 
Laeth 

Pwysau’r Cawsiau (g) Ystadega
u 

AA 240.7, 238.1, 234.3, 238.5, 238.5, 228.4, 
237.1, 225.2, 234.3, 228.0, 231.4, 235.6, 
214.2, 219.3, 224.9, 228.0, 219.9, 214.4, 
224.7, 247.6, 232.8, 228.0 

22 o gawsiau 
Cyfanswm pwysau 
5063.9g  

Pwysau 
cyfartalog 230g 

Cynhyrchiant 25.3% 
BB 201.8, 217.5, 219.4, 222.5, 206.7, 223.9, 

230.5, 212.2, 227.4, 202.5, 221.9, 213.4, 
206.2, 216.1, 211.1, 207.9, 214.5, 202.6, 
202.2, 211.7, 208.1, 206.3, 110.4 

22. 5 gawsiau 
Cyfanswm pwysau 
4796.8g  

Pwysau 
cyfartalog 213g* 

Cynhyrchiant 24.0% 
*nid oedd y pwysau cyfartalog yn cynnwys yr hanner caws 

Cafodd y broses o wneud caws ei hailadrodd y diwrnod y cafodd y cawsiau blaenorol eu pwyso. 

Dilynwyd yr un broses yn union, a chyfnewidiwyd y cawslestri ar gyfer pob math o laeth. 

Defnyddiwyd 17kg o bob math o laeth yn unig, yn lle 20kg. Pan ychwanegwyd y meithriniad 

cychwynnol, roedd tymheredd y llaeth AA yn 33.3°C a thymheredd y llaeth BB yn 34.2°C. Pan 

ychwanegwyd y cywair llaeth, roedd tymheredd y llaeth AA yn 32.3°C a thymheredd y llaeth BB yn 

32.8°C.  I gadarnhau'r ceulo caletach posibl a welwyd wrth brofi’r llaeth BB y diwrnod blaenorol, 

penderfynwyd rhoi 3 mesur 80g o laeth yn cynnwys cywair llaeth mewn jariau gwydr i brofi’r gelio 

ymhellach gan ddefnyddio’r Dadansoddwr Gwead, a rhoddwyd y geliau yn y labordy mewn baddon 

dŵr ar dymheredd o 32°C. 

Unwaith yn rhagor, mesurwyd amser gronynnu’r llaeth oedd yn ceulo yn y cawslestri. Erbyn 27 

munud 40 eiliad, roedd rhywfaint o dameidiau yn y llaeth BB, ac erbyn 28 munud 40 eiliad, roedd yn 

bendant wedi gronynnu. Roedd tameidiau yn cychwyn ffurfio yn y llaeth AA erbyn 30 munud, ac 

roedd yn bendant wedi gronynnu erbyn 35 munud, tua 5 munud wedi’r llaeth BB. 

Wedi tua 40 munud a 70 munud ar ôl ychwanegu’r cywair llaeth, defnyddiwyd y Dadansoddwr 

Gwead i brofi pa mor galed oedd y geliau yn y labordy. Oherwydd yr amser oedd ei angen i wneud 

pob prawf, cafodd y geliau BB eu profi 2 funud ar ôl y geliau AA bob tro.  
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Llun 25. Cymhariaeth o broffiliau gweadau wedi ~40 munud Llun 26. Cymhariaeth o broffiliau gweadau 
wedi ~50 munud 
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Llun 27. Cymhariaeth o broffiliau gweadau wedi ~70 munud 
 

 

Llun 28. Cymhariaeth o broffiliau gweadau ar gyfer y geliau AA a BB 
 

 
Roedd y profion o’r geliau (lluniau 25-28) yn cadarnhau fod y llaeth BB wedi ceulo gan ffurfio gel 

caletach na’r llaeth AA wedi’r un faint o amser. Roedd y geliau hefyd yn galetach na’r rhai a gafwyd 

mewn arbrofion yn y labordy yn Arbrawf 1, o bosibl oherwydd yr amser aeddfedu â’r meithriniad 

cychwynnol cyn ychwanegu’r cywair llaeth. 
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Cafodd y llaeth wedi ceulo yn y cawslestri ei dorri wedi 65 munud, ac roedd y caul yn y ddau 

gawslestr yn teimlo ychydig yn wannach na’r hyn a gafwyd yn yr arbrawf y diwrnod blaenorol. Tua 

diwedd y cyfnod 1 awr o droi'r ceuliau a gadael iddynt galedu, roedd y tymheredd yn y cawslestr 

AA yn 28.5°C ac yn 28.9°C yn y cawslestr BB. 

Cafodd y cawsiau eu pwyso y bore canlynol, a gwelir y canlyniadau yn Nhabl 4 isod. Roedd pwysau’r 

caws fymryn yn uwch yn achos y llaeth BB, sef cynhyrchiant o 24.4%, o’i gymharu â chynhyrchiant o 

24.1% yn achos y llaeth AA. (Cyfrifwyd y cynhyrchiant yn deillio o 16.76kg o laeth, sef y cyfanswm ar 

ôl tynnu’r llaeth a ddefnyddiwyd i wneud y profion gelio). Roedd y pwysau cyfartalog yn debycach y 

tro hwn, sef 219g yn achos y llaeth AA  a 221g yn achos y llaeth BB.  

Tabl 4. Pwysau Cawsiau AA a BB  
 

Math o 
Laeth 

Pwysau Cawsiau (g) Ystadega
u 

AA 219.9, 223.2, 224.1, 219.1, 217.7, 228.3, 
214.2, 213.3, 223.8, 215.0, 219.8, 212.5, 
212.8, 226.7, 232.7, 209.8, 202.3, 219.8, 
104.8 

18.5 o gawsiau 
Cyfanswm y pwysau 

4039.8g 
Pwysau 

cyfartalog 219g 
Cynhyrchiant 24.1% 

BB 221.2, 246.2, 237.2, 217.0, 232.4, 209.7, 
225.6, 209.9, 209.9, 213.5, 219.9, 213.9, 
213.9, 224.8, 220.9, 223.4, 213.7, 221.0, 
110.0 

18.5 o gawsiau 
Cyfanswm y pwysau 
4084.1g  

Pwysau 
cyfartalog 221g 

Cynhyrchiant 24.4% 
 

CASGLIADAU 

Nid oedd lefelau protein, braster a chyfanswm solidau’r tri amrywiad kappa-casein o laeth (AA, AB a 

BB) yn ddigon tebyg i allu diystyru effeithiau ceulo oherwydd y gwahaniaethau hyn yn unig. Roedd 

cynnwys protein y tri math o laeth a gafodd eu cludo i’r ganolfan y ddau dro yn amrywio o 4.10% i 

4.89%, roedd y braster yn amrywio o 5.71% i 6.98%, ac roedd cyfanswm y solidau yn amrywio o 

14.95% i 17.04%. 

Roedd yr arbrofion yn y labordy gan ddefnyddio’r samplau cyntaf o lefrith yn awgrymu fod cyfradd 

y ceulo a chaledrwydd y ceulad yn cyd-fynd â lefelau cyfanswm solidau’r llaeth, ac fe wnaeth llaeth 

AB geulo yn gyflymach ac roedd y ceulad yn galetach o lawer. I gyd-fynd â’r theori ynghylch 

genynnau kappa-casein, byddai BB wedi ceulo'n gyflymaf ac yn galetaf, wedi’i ddilyn gan AB, ac AA 

fyddai’r arafaf i geulo ac yn rhoi’r ceulad gwannaf. 

 

Er bod gan y llaeth AA lefelau uwch o brotein a chyfanswm solidau na llaeth BB, dylid nodi fod y 

llaeth BB wedi llwyddo i gyflawni cyfradd ceulo a chryfder gelio oedd yn cymharu’n ffafriol â’r llaeth 

AA. Efallai fod hyn yn awgrymu dylanwad buddiol presenoldeb y genyn BB; fodd bynnag, byddai 

angen rhagor o arbrofion i gadarnhau arwyddocâd hyn. 

Yn achos yr ail sampl o laeth, roedd lefelau protein a chyfanswm solidau’r llaeth BB yn dal i fod 

ychydig yn is (7% yn is) na lefelau’r llaeth AA. Fodd bynnag, wrth ddefnyddio’r samplau hyn o laeth i 

gynnal arbrawf gwneud caws (gan ddefnyddio’r llaeth AA a BB yn unig), fe wnaeth y llaeth BB geulo 

ychydig yn gyflymach y ddau dro (oddeutu 2.5 munud y tro cyntaf a 5 munud yr ail dro) ac roedd y 
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ceuliau yn galetach hefyd. Fodd bynnag, nid oedd hyn o reidrwydd yn golygu cynhyrchu mwy o gaws; 

fe wnaeth y caws AA gynhyrchu 1.3% yn fwy o gaws y tro cyntaf, ac fe wnaeth y llaeth BB gynhyrchu 

0.3% yn fwy yr ail dro. Wrth gynnal ychydig o arbrofion ar y raddfa fechan hon, ni wyddys pa mor 

arwyddocaol yw’r gwahaniaethau hyn. 

Mae’r canlyniadau hyn yn golygu fod angen rhagorol o ymchwil ynghylch effaith fuddiol bosibl y 

genyn kappa-casein BB. Efallai fod defnyddio llaeth a gynhyrchir tua diwedd y cyfnod llaetha 

blynyddol wedi achosi anawsterau o ran y lefelau braster a chyfanswm y solidau oedd yn uwch na’r 

arfer. Efallai fod effeithiau’r genyn kappa-casein yn amlycach mewn bridiau penodol o wartheg, 

neu wrth gynhyrchu gwahanol fathau o gaws. I sicrhau cymhariaeth ddilys, byddid wedi gorfod 

dadansoddi samplau llaeth oedd â’r un lefelau o brotein, braster a chyfanswm solidau, neu dylai’r 

arbrawf fod wedi cael ei safoni gan ddefnyddio dulliau’r diwydiant, i ddileu effeithiau yn deillio o’r 

gwahaniaeth yn y lefelau hyn. 

Ychydig iawn o astudiaethau sydd wedi cael eu cynnal yn y Deyrnas Unedig ar effaith y genoteip 

kappa-casein ar gynhyrchu llaeth, felly mae potensial sylweddol i gynnal rhagor o ymchwil ynghylch 

effaith posibl hyn o ran bridio gwartheg yn ddewisol er mwyn lleihau amser ceulo caws a chynyddu 

cyfanswm y caws a gynhyrchir.
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