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Academwyr a phartneriaid diwydiannol o Gymru ar fin 
mentro i’r farchnad gwymon fyd-eang gwerth £4 biliwn 
ar ôl darganfod gwerth economaidd anferth gwymon yn 
y diwydiannau cosmetig a bwyd. 

Drwy’r prosiect, a chyda 
chefnogaeth arian arloesedd 
Llywodraeth Cymru a’r Undeb 
Ewropeaidd, llwyddodd Prifysgol 
Bangor a nifer o bartneriaid 
diwydiannol i ddod â chadwyn 
gyflenwi ynghyd o arbenigwyr 
diwydiannol ac ymchwil i asesu 
manteision masnachol tyfu 
gwymon oddi ar y lan. Mae’r 
partneriaid yn cynnwys Leslie 
Parsons & Sons Ltd, Deepdock 
Ltd, BioCatalyst Ltd, Beaumaris 
Technology Ltd, Marlow Foods, 
Nandi Protein Ltd a New Food 
Innovation. Diben y prosiect 
yw ymchwilio i ddefnyddio 
gwymon o Gymru yn y 
diwydiannau cosmetig a bwyd, 
gan gynnwys ychwanegion ar 
gyfer eli wyneb a phroteinau 
yn lle cig mewn bwydydd. 

Roedd cyfnod cynnar y prosiect, 
gyda’r partner Deepdock Ltd, yn 
golygu dylunio a gweithredu’r 
system gyntaf ar gyfer tyfu 
gwymon oddi ar y lan yng 
ngwledydd Prydain. System 
arloesol o gyfres o raffau 
oedd hyn yn ei hanfod, wedi’i 
dylunio’n benodol i efelychu 
amodau tyfu gwymon. 

Yna, defnyddiodd y partneriaid 
diwydiannol gefnogaeth 
Llywodraeth Cymru i ymchwilio i 
fanteision cyfansoddion gwymon 
wedi’i dyfu ar y rig oddi ar 
y lan. Ymchwiliodd Prifysgol 

Bangor i sut y gellid defnyddio 
darnau o wymon, yn gyntaf 
fel gwrth ocsidyddion mewn 
cosmetig i ymestyn eu hoes ar 
y silff ac, yn ail, mewn bwyd. Er 
enghraifft, bu’r academyddion yn 
cynnal treialon gan ddefnyddio 
gwymon fel proteinau yn lle 
cig ac mewn bwydydd wedi’i 
gwneud o blanhigion. Roedd 
Prifysgol Bangor yn gweithio’n 
agos ag arweinydd y diwydiant, 
Quorn, ar hyn. Ar ôl ei gwblhau, 
rhagwelir y bydd y technolegau 
amgylcheddol gyfeillgar yn cael 
eu trosglwyddo i bob un o’r 
wyth partner ar gyfer y cysyniad 
allweddol o dynnu CO2 a 
defnyddio proses o fio-buro. 

Llwyddodd y prosiect i fod y 
cyntaf mewn dau faes allweddol 
yng ngwledydd Prydain, yn 
gyntaf, dangos bod ffermio 
gwymon ar y môr agored 
yn hyfyw ac, yn ail, bod yna 
bosibilrwydd defnyddio gwymon 
yn y diwydiannau bwyd a 
chosmetig. Dangoswyd y gallai 
fod yna lawer iawn o ffyrdd 
o ddefnyddio gwymon; mae 

Prifysgol Bangor a’r partneriaid 
diwydiannol yn ymateb i’r gofyn 
anferth sydd amdano ac yn 
dal i drafod gyda phartneriaid 
masnachol. Mae’r prosiect hefyd 
wedi agor cyfleoedd marchnata 
newydd yn y diwydiannau 
garddwriaethol ac, felly, ymestyn 
y cyfleoedd masnachol. 

Meddai Dr Rob Elias, 
Cyfarwyddwr y Ganolfan 
Biogyfansoddion, Prifysgol 
Bangor: “Roedden ni’n 
edrych yn y prosiect hwn ar 
ddichonolrwydd datblygu proses 
o dyfu gwymon ar gyfer cyflenwi 
cyfansoddion gwymon ar gyfer 
y marchnadoedd cosmetig a 
bwyd. Roedd ein cydweithwyr 
o’r Ganolfan Gwyddorau Môr 
Cymhwysol wedi llwyddo i dyfu 
gwymon brodorol yn y system 
dyfu gyntaf oddi ar y lan ym 
Môr Iwerddon. Dros gyfnod 
o ddwy flynedd, roedden ni’n 
edrych ar gyfansoddiad cemegol 
y gwymon ac, erbyn hyn, mae 
gennym ni ddealltwriaeth 
gynhwysfawr o sut y mae hyn 
yn newid gyda’r tymhorau.”
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