
LLWYDDIANT 
GYDA HADAU

Llwyddiant  gyda Hadau: Canllaw wrth Ddechrau 
Mae hau hadau a gweld egin yn dod i fyny drwy’r pridd yn rhyfeddol o bleserus. Os dechrau mentro 
ar arddio ydych chi a ph’un a ydych yn meddwl am dyfu hadau dan do neu’r tu allan, dyma’r canllaw i 
chi. Mae hau hadau’n syml, yn gyflym ac yn effeithiol o ran cost. Bydd y canllaw hwn yn eich arwain 
drwy’r broses bob yn gam. 

DECHRAU ARNI 

Ble i brynu hadau 
Gallwch brynu hadau oddi wrth nifer o wahanol gyflenwyr, gan gynnwys  canolfannau garddio, 
archfarchnadoedd, siopau DIY a chwmnïau hadau sy’n gwerthu drwy’r post. Mae catalogau manwl yn 
cael eu cynhyrchu gan gwmnïau hadau, a’r rheiny ar gael ar-lein ac fel copi caled. 

Mae archebu drwy’r post yn ffordd gyfleus iawn i brynu hadau. Mae gan werthwyr drwy’r post fwy o 
amrywiaeth o fathau nag sydd mewn siopau. Mae costau postio’n isel a dim llawer o berygl niwed i’r 
hadau ar y ffordd. 

Bydd prisiau hadau’n amrywio’n fawr iawn ymysg adwerthwyr, felly gall dalu’r ffordd i holi o gwmpas 
os ydych yn edrych am fathau penodol. 

Cyn ichi brynu, mynnwch weld faint o hadau sydd ym mhob pecyn o’u cymharu â’r gost. Bydd rhai 
pecynnau’n cynnwys llawer mwy o hadau nag sydd eisiau mewn un flwyddyn, a dydy hadau i gyd 
ddim yn parhau’n ymarferol ar ôl blwyddyn. 

Oni bai eu bod yn hadau o frand cydnabyddedig, dydyn ni ddim yn argymell prynu hadau drwy 
adwerthwyr ar-lein fel Amazon neu eBay, oherwydd gall hadau ddod o wledydd tramor a heb 
gydymffurfio â rheoliadau hadau’r Deyrnas Gyfunol. 

Dewis mathau 
Mae yna amrywiaeth eang iawn o fathau ar gael ar gyfer nifer o blanhigion. Mae hyn yn arbennig o 
wir am lysiau. Er enghraifft, mae yna dros 10,000 o fathau o domato, o bob siâp, maint a lliw. Gyda 
chymaint â hyn o ddewis, gall fod yn anodd gwybod pa fath i’w brynu.  

Mae yna ychydig ffactorau i’w hystyried wrth ddewis mathau. Edrychwch ar y lluniau a darllenwch y 
wybodaeth ddefnyddiol; ar becynnau hadau neu restrau catalogau i’ch helpu i ddewis.  Sylwch ar 
bethau fel maint y planhigion, gofynion tyfu a’r amser blodeuo neu ffrwytho. Gallwch hefyd siarad â 
chyd-arddwyr i weld pa rai sydd orau ganddyn nhw a’r mathau sy’n tyfu’n dda o had yn eich ardal.  

Ystyriaethau personol: 
• A yw’n well gennych olwg (e.e. lliw) un math yn hytrach nag un arall? Ydych chi’n edrych am fathau 

sydd â blas, cnwd a maint rhagorol neu lle nad oes angen fawr o sylw? 
• Mae’n cost yn ffactor: mae rhai mathau’n ddrutach 
• Profiad: Bydd angen mwy o ofal ar rai na’i gilydd. Llysiau da i rai sy’n dechrau eu tyfu o had yw dail 

salad, courgettes a ffa (ffa dringo, ffa cyffredin neu ffa Ffrengig). Blodau da i rai sy’n dechrau eu tyfu 



o had yw melyn Mair calendula, cosmos, capan cornicyll, alyswm a phys pêr. Mae perlysiau hefyd 
yn syml. 

• Efallai eich bod yn ystyried tyfu cnydau mwy anarferol nad ydyn nhw ar gael neu sy’n ddrud mewn 
siopau bwyd, e.e. sgwash, perlysiau, blagur pys, ffa neu bupur tsili. 

• Pa adeg o’r flwyddyn hoffech chi eu cynaeafu? Mae gan nifer o lysiau fathau cynnar, canolig a hwyr. 

Amodau’r ardd: 
• Dewiswch blanhigion sy’n addas i’ch hinsawdd tyfu a’ch math o bridd. 
• Plâu ac afiechydon: Ydych chi neu’ch cymdogion wedi cael plâu neu afiechydon ar eich planhigion? 

Os felly, fe all fod mathau sy’n gwrthsefyll hynny, e.e. tomatos i wrthsefyll haint, neu foron i 
wrthsefyll pryfed gwraidd. 

• Ydych chi'n hau a/neu yn tyfu dan do neu dan orchudd? Mae’n well tyfu tomatos a chucumerau 
mewn tŷ gwydr, er enghraifft, ond mae yna fathau penodol sy’n tyfu’n well y tu allan. 

Gall pecynnau a rhestrau hadau gynnwys llawer iawn o jargon. Mae hyn yn aml yn ymwneud â’r 
gwahanol fathau o blanhigion, yr amrywiadau a’r hadau sydd ar gael – edrychwch ar ein rhestr o 
ddiffiniadau o jargon are ddiwedd y canllaw hwn. 

DECHRAU HAU 

Mae canllawiau hau yn amrywio’n helaeth rhwng planhigion a mathau, felly darllenwch y wybodaeth 
ar eich pecynnau hadau. Mae garddio’n golygu llwyddo a methu ac mae nifer o wahanol ffyrdd o 
lwyddo.  Canllawiau yw’r wybodaeth ar becynnau hadau, ond cadw at y canllawiau hyn fydd yn rhoi’r 
cyfle gorau ichi lwyddo. 

Mae’n bwysig hau ar yr adeg iawn o’r flwyddyn. Er enghraifft, mae hau hadau courgettes neu 
domatos ar ôl mis Gorffennaf yn annhebygol iawn o fod yn ddigon o amser tyfu i’r planhigion 
ffrwytho. 

Yr ystyriaeth bwysicaf wrth hau hadau yw a yw’n well hau eich hadau dan do ynteu’r tu allan yn 
uniongyrchol ym mhridd yr ardd – bydd hyn i’w weld ar y pecyn hadau. Bydd y math o blanhigyn 
rydych yn ei dyfu a’ch adnoddau yn dylanwadu ar hyn. I rai planhigion bydd gennych ddewis o hau 
dan do neu’r tu allan. 

Hau dan do (dan orchudd) 
Gall hadau sy'n cael eu hau mewn potiau neu hambyrddau gael eu cadw ar sil ffenestr yn eich tŷ, 
mewn fframiau prifiant, tai gwydr neu fframiau oer. Mae rhai manteision i dyfu  dan do: 
• Gallwch ddechrau hau’n gynharach yn y tymor, gan roi mantais i’ch planhigion. 
• Mae’n haws cadw llygad ar yr hadau sydd wedi’u hau a’r egin. 
• Mae llai o berygl niwed gan falwod a gwlithod a phathogenau ffwng. Gall fframiau prifiant wedi’u 

cynhesu (gyda phŵer neu hebddo) fod yn ddefnyddiol i gyflymu’r egino, yn enwedig i blanhigyn 
fel tomato, tshili a phupur sy’n gofyn am dymor tyfu hirach.



Sut i hau dan do: 

Cam 1 
Paratowch eich potiau neu’ch hambyrddau.  Os nad oes gennych botiau neu hambyrddau planhigion 
addas, gallwch ailddefnyddio pob mathau o beth gwastraff o’r tŷ (e.e. potiau yoghurt, basgedi 
ffrwythau). Gallech hefyd wneud potiau o bapur newydd neu ddefnyddio tiwbiau gwag papur tŷ 
bach. Mae potiau mwy o faint fel rheol yn well am eu bod yn sychu llai ac yn rhoi mwy o le i’r 
planhigion dyfu. 
Dylai’r potiau fod tua 5-10 cm o ddyfnder a hambyrddau tua 4-8 cm o ddyfnder. Mae’n bwysig cael 
tyllau traenio yn y gwaelod, neu bydd y compost yn dal gormod o ddŵr a bydd hadau ac egin yn 
pydru.  Gwnewch yn siŵr fod eich potiau’n lân - gall unrhyw bridd neu gompost sydd ar ôl ers yr hau 
blaenorol fod yn cynnwys sborau ffwng sy’n gallu ymosod ar egin. 

Cam 2 
Llenwch eich potiau â chompost hau gwlyb a’i wasgu’n ysgafn i waredu pocedi mawr o aer.  
Mae’n well defnyddio compost wedi’i brynu ar gyfer hau dan do. Defnyddiwch gymysgedd heb fawn 
gan fod cynhyrchu compost sy’n cynnwys mawn yn niweidiol iawn i’r amgylchedd. Mae 
cymysgeddau penodol ar gael ar gyfer hadau, fel rheol wedi’u gwneud o ronynnau compost mân a 
thywod. Ond yn aml ni fydd angen hyn - bydd cymysgedd amlbwrpas yn gwneud y tro.  Mae 
compost heb fawn gyda choir yn dda i hau hadau bach gan fod y mathau hyn o gompost yn rhai mân. 

Cam 3 
Heuwch yr had yn denau ar yr wyneb, neu yn ôl y cyfarwyddyd ar y pecyn. Ar gyfer hadau llai, tarwch 
ychydig yn ysgafn o gledr eich llaw. 
Gwall cyffredin, hyd yn oed gan arddwyr profiadol yw hau hadau’n rhy drwchus. Gwnewch eich 
gorau i adael bwlch rhwng yr hadau er mwyn i’r planhigion dyfu. Gall hyn fod yn anodd gyda hadau 
bach iawn. Os bydd gennych ormod o hadau, gall fod yn werth cadw rhai tan y flwyddyn nesaf. 

Cam 4 
Gorchuddiwch yr hadau â chompost (neu vermiculite, sy’n fwyn naturiol) tua’r un dyfnder â thrwch yr 
hadau, neu fel y dywed ar y pecyn hadau.  Ar gyfer hadau mân, gall rhoi’r compost hwn drwy ridyll 
helpu gwaredu lympiau. Pwyswch y compost i lawr yn ysgafn. 

Cam 5 
Rhowch ddŵr tap drosto â chwistrell fân (e.e. gan ddefnyddio chwistrellwr, can dŵr â blaen rhwyllog 
neu biben ddŵr yn ysgafn). Neu rhowch y potyn mewn hambwrdd o ddŵr iddo gael sugno dŵr oddi 
tano; pan fydd wyneb y compost  yn wlyb, codwch y potyn allan a gadael iddo draenio. 
Gall fod yn werth cael chwistrell bwysedd ichi allu rhoi ychydig ddŵr yn aml – tasg mae plant yn ei 
mwynhau. 

Cam 6 
Rhowch fag plastig dros y compost, haenen lynu neu wydr (e.e. o hen ffrâm) i greu amgylchedd 
gynnes, wlyb ar gyfer egino. Dydy hyn ddim yn hanfodol, ond mae’n helpu. 

Cam 7 
Cofiwch labelu eich potiau a’ch hambyrddau. Gall fod yn syniad da i baratoi labeli ymlaen llaw, 
Gallwch brynu labeli plastig a phriciau pren, neu gallwch arbed prennau loli, neu dorri hen 
gynwysyddion llaeth i fyny, neu ddefnyddiau eraill.  Dewis arall yw defnyddio’r pecyn hadau ei hun – 
ond cofiwch y gall hwnnw fod wedi mynd yn ddarnau erbyn ichi drawsblannu’r planhigion ifanc. 

Cam 8 
Rhowch hwn mewn lle cynnes, golau (sil ffenestr, ffrâm brifiant, tŷ gwydr) a’i archwilio’n rheolaidd. 

Cam 9 
Cadwch lygad ar y potiau neu’r hambyrddau i weld a oes egin yn ymddangos. Ychwanegwch ddŵr 
os bydd y compost yn sychu.



Ar ôl egino 
Mae hadau’n amrywio o ran faint o amser sydd eisiau i egino. Bydd y rhan fwyaf o lysiau a blodau’n 
egino o 7 i 14 diwrnod, ond gall rhai planhigion, fel blodau gwylltion, gymryd mwy o amser. 

Pan fydd yr hadau wedi egino, tynnwch y bagiau plastig neu’r gorchuddion i ffwrdd. Cofiwch osod yr 
egin mewn man lle mae mwyaf o olau. Mae symud y potiau neu’r hambyrddau o gwmpas ychydig 
weithiau bob wythnos yn help i atal y planhigion rhag tynnu at y golau a mynd yn goesiog.  

Efallai y bydd angen ichi deneuo’r egin os byddant yn dod i fyny’n rhy drwchus. Os felly, tynnwch yr 
egin gwannach i wneud lle i’r lleill dyfu’n gryfach. Mae hyn hefyd yn help i atal ‘tampio’, lle bydd egin 
yn gwywo ac yn marw am fod ffwng yn ymosod arnyn nhw. 

Rhoi mewn potiau 
Pan fydd yr egin yn ddigon o faint i’w trin ac yn mynd yn brin o le neu’n mynd yn goesiog neu’n welw, 
rhowch nhw mewn potiau unigol o faint addas a’u tyfu o dan do. Weithiau ni fydd angen gwneud hyn 
os bydd gan yr egin ddigon o le i dyfu. 

Trawsblannu i’w lle 
Before transplanting into final planting position, young plants must be ‘hardened off’, where plants are 
gradually acclimatised to the outdoors. Do this by placing them outside during the daytime and back 
inside at night, for seven days. 

Sut i hau y tu allan: 

Mae hau’n uniongyrchol ym mhridd yr ardd yn gallu bod yn fanteisiol: 
• Mae angen llai o gyfarpar a does dim angen lle dan doi. 
• Gall nifer o hadau gael eu hau’n gyflym. 
• Yn gyffredinol mae angen llai o ofal: mae angen llai o ddyfrhau a does dim angen caledu. 
• Mae llai o darfu ar y gwreiddiau - mae hau’n uniongyrchol lawer yn well i blanhigion  sy’n tyfu’n 

gyflym ac sy’n casáu cael eu trawsblannu, fel rhuddygl, ysbigoglys a roced. Bydd y rhain yn aml yn 
dechrau blodeuo a hadu os byddwch yn tarfu ar eu gwreiddiau, yn lle cynhyrchu cnwd. 

Dyma’r anfanteision: 
• Mae hadau’n cymryd mwy o amser i egino ac ymsefydlu ar adegau oerach y flwyddyn. 
• Mae egin yn fwy agored i’r elfennau (llwydrew, gwynt a glaw trwm /cesair). 
• Mae egin yn fwy agored i bla a phathogenau. 
• Mae angen chwynnu. 

Fel rheol mae hau y tu allan yn golygu hau’n uniongyrchol lle bydd y planhigion yn tyfu i’w llawn dwf.  
Fodd bynnag, mae yna rai planhigion y gallwch eu hau mewn llinellau y tu allan gan godi’r planhigion 
ifanc a’u trawsblannu mewn mannau gwahanol yn ddiweddarach yn y flwyddyn – mae blodau’r 
fagwyr a bresych yn enghreifftiau.  Eithriad yw hyn yn hytrach na’r arfer. 



Cam 1 
Paratowch y pridd. Mae angen i’r pridd  fod yn glir a heb ddim chwyn, talpiau mawr o bridd a cherrig 
mawr.  Gweithiwch y pridd a’i droi’n bridd mân (sef haen ysgafn sy’n edrych fel briwsion bara’n 
ddelfrydol) drwy ddefnyddio fforch, rhaca/cribin neu eich dwylo. 
Ddechrau’r gwanwyn gall gorchuddio’r pridd â closhiau neu sitennau am ychydig ddiwrnodau neu 
wythnosau helpu cynhesu’r pridd a gwella’r egino. Holwch i weld a all eich planhigion neu’r mathau 
ddioddef rhew – os na, mae’n well aros nes i berygl rhew fynd heibio cyn hau. 

Cam 2 
Ar gyfer hadau llysiau bach (e.e. dail salad, moron, rhuddygl): Gwnewch ddril (llinell) tua 2 cm o 
ddyfnder gan ddefnyddio ffon/hof a marciwch ddau ben y ddril â ffon. Fel rheol mae’n well hau 
hadau mewn llinell er mwyn ichi wybod ble i ddisgwyl i’r egin ymddangos a helpu chwynnu yn y 
dyfodol. Ond gall hyn fod yn llinell 10cm o led os bydd angen mwy o le ar y planhigion.  Gallwch 
hefyd greu llinellau cam neu gylchoedd os byddwch am gael patrwm llai rheolaidd.  Rhowch ddŵr ar 
waelod y ddril os yw’n sych. Heuwch yr hadau fel y dywed y pecyn, gyda digon o le rhwng pob rhes, 
Heuwch yr hadau bob yn un drwy wasgaru pinsiad ar y tro, neu gyda hadau llai drwy eu taro oddi ar 
gledr eich llaw. 
Ar gyfer hadau llysiau mawr (e.e. ffa, pys, courgettes): Defnyddiwch ‘hau safle’ ac 1-3 o hadau i bob 
safle. Gwnewch dwll bach 2-3 cm o ddyfnder fel safle a hau’r hadau yn ôl y cyfarwyddyd. Gadewch 
ddigon o le rhwng pob safle ar gyfer eich planhigion. 
Ar gyfer hadau blodau: Mae’r ffordd i hau blodau’n amrywio, felly darllenwch y pecyn. Ond mae 
blodau fel y pabi, glas yr ŷd neu gyfuniadau o hadau ar gyfer peillwyr yn addas i’w hau’n uniongyrchol 
y tu allan lle byddant yn tyfu i’w llawn dwf. Gwasgarwch yr hadau’n denau dros ardal eang. 

Cam 3 
Gorchuddiwch yr hadau â haen wastad o bridd yn ôl y dyfnder ar y pecyn a’i bwys i lawr yn ysgafn, 
gan sicrhau nad oes dim talpiau mawr o gompost neu gerrig.  Cofiwch labelu’r planhigyn neu’r math. 
Ar gyfer hadau wedi eu gwasgaru, tynnwch raca/cribin yn ysgafn dros y pridd i orchuddio’r hadau. 

Cam 4 
Os bydd angen, rhowch ryw fath o orchudd dros y driliau a’r safleoedd. Gall hyn gynnwys closhiau, 
twneli gwlanog, poteli plastig i greu amgylchedd gynhesach ac i ddiogelu rhag ychydig rew a niwed 
gan bla, e.e. adar y bwyta’r hadau. 

Cam 5 
Archwiliwch nhw’n rheolaidd.  Efallai y bydd angen dyfrhau, chwynnu neu deneuo’r egin (tynnu’r rhai 
gwannaf).  
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AWGRYMIADAU SUT I HAU’N LLWYDDIANNUS 

Dewis sicr: Dewiswch gnydau sy'n egino'n hawdd: e.e. pys, ffa, dail salad, tomatos,  courgettes, melyn 
Mair, zinna, capan cornicyll, perlysiau. 

Amseru’n gywir: Peidiwch â hau’n rhy gynnar pan fydd y porid  yn oer - gall hadau fod yn y pridd heb 
egino gan bydru. 

Glanhewch y potiau a’r cynwysyddion i gyd: Gall llwch ledu afiechydon planhigion. Gall egin fod yn 
arbennig o agored i ddioddef gan bathogenau  ffwng (a elwir ‘tampio’). 

Hadau ar ôl yn y pecyn? Cadwch yr hadau neu heuwch nhw bob nawr ac yn y man. Bydd nifer fawr o 
hadau mewn pecyn yn aml ac efallai na fydd angen plannu’r cyfan ar unwaith.  Ar gyfer llysiau sy’n 
tyfu’n gyflym ond am gyfnod byr, fel letis, rhuddygl, ysbigoglys a roced, mae’n well hau nifer fach o 
hadau bob tair wythnos i gael cnwd parhaus. Gallwch gadw unrhyw hadau sydd heb eu defnyddio 
tan y flwyddyn nesaf – mewn lle sych, tywyll, oeraidd. Ond sylwch nad yw rhai hadau, fel moron a 
letis, yn cadw’n dda am fwy na blwyddyn. 

Gyda chucumerau, courgettes and phwmpenni: Gall helpu os heuwch hadau ar eu hochr i leihau’r 
perygl i’r hadau bydru yn y pridd. 

Defnyddio hadau ffres: I gael y canlyniadau gorau, defnyddiwch becynnau sydd heb eu hagor ac o 
fewn ‘y dyddiad’.  Bydd dyddiadau ‘blwyddyn pacio’ a ‘heuwch erbyn’ wedi’u hargraffu ar becynnau 
hadau’n aml i ddangos pa mor hen yw’r hadau. 

Hau’n ofalus: Sylwch yn fanwl ar y cyfarwyddiadau ar y pecyn. 

Hau’n denau: Rhaid i’r hadau beidio â chyffwrdd â’i gilydd i gael yr egino a’r tyfiant gorau. Mae hyn 
hefyd yn lleihau perygl ‘tampio’ sy’n cael ei achosi gan ffwng yn ymosod. 

Labelu bob amser: Enwau planhigion a mathau.  Gall fod yn fuddiol rhoi’r dyddiad. 

Cadwch hadau’n gynnes ac yn llaith: Bydd y rhan fwyaf o hadau’n egino orau tua 18-21°C. Rowch 
blastig clir neu wydr dros y potiau. 

Defnyddio dŵr tap: Mae dŵr glaw neu ddŵr o gasgen yn dda ar gyfer planhigion hynach, ond gall 
gynnwys sborau ffwng, felly ar gyfer hadau ac egin ifanc defnyddiwch ddŵr tap.  

Sylwi - Archwiliwch nhw bob dydd: Oes angen dyfrhau, newid safle, teneuo neu drawsblannu? 

Caledu planhigion ifanc: Cofiwch galedu’r planhigion cyn eu plannu allan.  Profwyd hefyd fod 
tynnu'ch llaw drostyn nhw’n ysgafn yn helpu caledu egin drwy ddynwared y gwynt. 

ESBONIO’R JARGON AR BECYNNAU HADAU 

Unflwydd, dwyflwydd a lluosflwydd 
Planhigion byrhoedlog yw rhai unflwydd, yn egino, yn blodeuo ac yn hadu mewn blwyddyn, er 
enghraifft brenhinllys a choriander. 
Mae planhigion dwyflwydd yn cymryd dwy flynedd i dyfu o had hyd at y blodeuo/ffrwytho. Fel rheol 
maen nhw’n egino ac yn ymsefydlu yn eu blwyddyn gyntaf ac yna’n blodeuo, yn hadu ac yn marw yn 
eu hail flwyddyn. Mae blodyn y fagwyr, penigan barfog a bysedd y cŵn yn enghreifftiau - weithiau 
gallant am fwy na dwy flynedd, ond mae’n well eu tyfu fel rhai dwyflwydd i flodeuo’n ddibynadwy. 
Planhigion sy’n byw am lawer blwyddyn yw rhai lluosflwydd, fel rhosmari a saets. 
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Gwobr Merit Garddio (AGM) 
Dyfernir hwn gan yn Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol (RHS) am blanhigion ac amrywiadau sydd â 
nodweddion eithriadol a gwerthfawr. Edrychwch am arwyddlun AGM ar becynnau ac mewn 
catalogau.  Os ydych yn amheus, dewiswch fath AGM gan fod gobaith da iddo berfformio’n dda. 

Cyltifarau 
Cyltifar = amrywiad garddwrol.  Defnyddir amrywiad yn aml yn lle’r gair cyltifar. Math o blanhigion 
wedi’u henwi sydd wedi’u dethol a’u hamlhau ar gyfer nodweddion penodol yw cyltifarau – nid 
mathau gwyllt o blanhigion. Er enghraifft, tomato 'Gardener's Delight' a ffa dringo 'Scarlet Emperor'. 

Mathau byr 
Mathau twt, llai o faint yw’r rhain sy’n addas ar gyfer mannau bach neu gynwysyddion. 

Hadau F1 
Dewch ar draws y term ‘F1’ yn aml wrth brynu hadau, yn enwedig llysiau.  ‘Plant’ croesryw yw’r hadau 
hyn - wedi’u creu drwy beillio wedi’i reoli rhwng dau fath (F1 = cenhedlaeth gyntaf).  Cânt eu magu’n 
amlwg i gynhyrchu planhigion mwy grymus gan feddu ar nodweddion gwell fel bod yn unffurf, cnwd 
da, gwrthsefyll pla/afiechyd, ond yn aml hefyd maent yn ddrud ac yn gyfyngedig o ran dewis. Os 
byddwch eisiau cadw’ch hadau eich hun, ceisiwch osgoi mathau F1 oherwydd maen nhw’n 
annhebygol o fod yn union fel yr hadau wedi’u cadw - mae ‘plant’ o blanhigion F1 yn annhebygol o 
fod o’r un math. 

Mathau treftadaeth neu etifeddol 
Diffinnir y rhain fel mathau sydd wedi eu cynhyrchu ers dros 50 mlynedd. Mae mathau etifeddol ar 
gael o hyd yn helaeth, e.e. tomato ‘Gardeners Delight’. Cânt eu peillio yn yr awyr agored gyda hanes y 
gellir ei olrhain. Os ydych yn hoffi’r syniad o ddiogelu hen fathau, gall mathau etifeddol fod yn gynllun 
da, ond gall y dewis fod yn gyfyngedig ac efallai y bydd angen ichi chwilio am gyflenwr mwy 
arbenigol. 

Unflwydd caled 
Planhigion caled (yn goddef oerfel) sy’n tyfu’n gyflym, yn blodeuo ac yn hadu mewn blwyddyn. 

An-organaidd ynteu organaidd 
Mae cynhyrchu hadau an-organaidd yn dueddol o olygu defnyddio cemegolion (gwrteithiau a 
phlaladdwyr) sy’n gallu effeithio ar yr amgylchedd, bywyd gwyllt ac iechyd pobl. Mae perygl bod 
olion plaladdwyr ar hadau an-organaidd. 
Mae cynhyrchu hadau organaidd yn golygu llawer llai o gemegolion ac mae’n ceisio gwarchod 
bioamrywiaeth y cnydau had a’r amgylchedd o gwmpas.  Mae hadau wedi eu cynhyrchu’r organaidd 
yn dueddol o ddod o blanhigion a mathau sy’n fwy grymus (wedi goroesi gyda llai o ymyrraeth gan 
ddyn) ond weithiau maent yn ddrutach. Mae Real Seeds yn Sir Benfro yn gwerthu hadau llysiau wedi 
eu cynhyrchu'n organaidd. 

Tapiau a matiau o hadau 
Stribedi neu fatiau o bapur pydradwy yw’r rhain sy’n cynnwys hadau. Defnyddir tapiau ar gyfer llysiau 
i’w hau mewn llinellau union, a matiau ar gyfer hadau mwy gwasgarog.  Mae iddynt y fantais fod yr 
hadau eisoes yn y lle iawn a bwlch delfrydol rhyngddynt, yn hawdd eu hau a chyda llai o wastraff.  
Ond gallant fod yn ddrud a phrin yw’r dewis. 

https://www.realseeds.co.uk/
https://www.realseeds.co.uk/


 

TYFU’R DYFODOL 
Mae prosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn brosiect 
pum mlynedd o hyd i ddathlu garddwriaeth Cymru, planhigion ar gyfer pryfed 
peillio, i amddiffyn bywyd gwyllt, ac i bwysleisio holl fanteision tyfu planhigion - i’w 
bwyta, i roi hwyl inni ac i gyfrannu at ein lles a’n hiechyd.  

P’un a ydych yn arddiwr profiadol, yn dyfwr dibrofiad neu’n ddarpar wenynwr – rydym am helpu i roi 
hyfforddiant, gwybodaeth a chymorth i chi.  Am fwy o wybodaeth ar ddigwyddiadau a chyrsiau’r 
prosiect, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i 
garddfotaneg.cymru/gwyddoniaeth/tyfur-dyfodol os gwelwch yn dda.  

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau 
Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd 
Gwledig, a Llywodraeth Cymru.
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