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I wneud eich bin  
 compost eich hun
  Bydd angen cynhwysydd petryal o bren, briciau wedi’u pentyrru un 

ar ben y llall, neu byst pren â gwifren cwt ieir wedi’i hoelio wrthynt ac 
wedi’i leinio â phlastig neu gardbord trwchus.  

  Bydd angen “clawr” arnoch hefyd i gadw’r gwres i mewn a’r plâu 
allan. Bydd y clawr yn cadw’r domen rhag y glaw hefyd. Gallai’r clawr 
fod yn ddarn o hen garped neu blastig.  

  Rhaid bod y dw^r yn rhydd i adael y bin compost fel y gall unrhyw 
ddw^r sydd dros ben lifo i ffwrdd. 

  Dylai fod rhai tyllau bach yn y bin hefyd i adael yr aer i mewn.

  Rhowch y bin compost ar bridd. Gall unrhyw hylif sy’n dod ohono 
fynd i mewn i’r pridd. Bydd hyn yn caniatáu i ficro-organebau a 
chreaduriaid bach eraill “symud i mewn” a helpu’r broses gompostio 
ac atal dadelfennu anaerobig. 

Mae’r compost gorau wedi’i wneud o gymysgedd o fwyd “gwyrdd”  
a “brown”. Os mai’r bwyd “gwyrdd” fydd yr unig fwyd fydd yn cael  
ei ddefnyddio, bydd yn troi i edrych yn leidiog ac yn annymunol!  
Dylai tua dwy ran o dair o’r compost fod yn fwyd “gwyrdd” a thraean  
yn fwyd “brown”. 
• Bwyd “gwyrdd”: gwastraff o’r ardd a gwastraff o’r gegin
•  Bwyd “brown”: defnyddiau prennaidd e.e. glaswellt wedi sychu,  

dail marw, blawd llif, gwair (bydd y rhain yn helpu i amsugno hylif  
sydd dros ben)

Weithiau mae’n syndod pa eitemau y gellir eu compostio: 
• Rholyn papur cegin 
• Plu 
• Gwallt 
• Ffwr  
• Gwlân cotwm  
• Defnydd gwely cwningen/gerbil/bochdew 

Eitemau na allwn eu compostio: 
• Sborion cig a physgod, gan gynnwys esgyrn 
• Planhigion afiach 
• Bwydydd wedi’u coginio  
• Papur lliw / sgleiniog  
• Huddygl a lludw glo 
• Cewynnau babanod  
• Papur sydd wedi’i ddefnyddio  
• Hancesi papur (perygl y gellir lledu heintiau)

Gallwch brynu bin compost (o ganolfan arddio, siop DIY neu eich Cyngor Lleol) 
neu gallwch wneud eich bin eich hun. 
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Gofalu am eich bin compost:
  Trowch y defnyddiau’n rheolaidd i gadw’r aer i lifo. Heb ddigon o ocsigen, bydd y micro-organebau’n 

marw, ni fydd y defnyddiau gwastraff yn gallu pydru’n iawn a bydd arogl gwael yn dechrau dod o’r bin.

  Os yw’r compost yn sych, ychwanegwch ddw^r. Os yw’n rhy wlyb, ychwanegwch fwy o ddefnyddiau 
“brown”. 

  Efallai bydd angen torri defnyddiau prennaidd (e.e. canghennau) yn fwy mân cyn cael eu compostio.

  Bydd pethau’n pydru’n gynt ar dymereddau uwch. Felly, yn ystod misoedd yr haf caiff y compost ei 
gynhyrchu mewn llai o amser.

  Dylech fod â chyflenwad o gompost sy’n llawn maetholion ymhen tua chwe mis. Gallwch ei wasgaru ar 
draws wyneb y pridd neu ei balu i mewn i’r centimetrau uchaf. 
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