
 

Y BOCS LLYSIAU

TUNIAU BOCSYS LLYSIAU 
Mae hen duniau ffa pob neu domatos yn berffaith ar gyfer tyfu planhigion ynddynt. 
Y planhigion gorau i'w tyfu mewn caniau tun yw perlysiau tebyg i: 
- Persli 
- Cennin syfi 
- Oregano 
- Basil 

Cyfarpar  
Tuniau bwyd gwag wedi'u golchi, compost/pridd heb fawn, paent a brwshys paent, morthwyl, 
hoelen, a hadau neu blanhigion perlysiau. 

GWEITHGAREDDAU GARDDIO I'W GWNEUD Y TU ALLAN GAN DDEFNYDDIO CYFARPAR Y TŶ 

Cysylltiadau â’r cwricwlwm: Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd, Datblygiad Mathemategol, 
Datblygiad Creadigol, Datblygiad Corfforol, Gwyddoniaeth, Ysgolion Iach, Ysgolion Eco, Ailgylchu, 
Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF). 
Ystod oedran: O'r Blynyddoedd Cynnar i Gyfnod Allweddol 2  
Canlyniadau:  Annog plant i ddefnyddio sgiliau garddwriaethol i dyfu planhigion, a hynny gan 
ddefnyddio amrywiaeth o gynwysyddion gwahanol, a hyrwyddo dychymyg a bwyta'n iach   
Geiriau allweddol i'w dysgu: Compost heb fawn, pridd, hadau ac egino 
Cyflwyniad: Does dim rhaid i'r ffaith ein bod yn methu cael gafael ar botiau newydd neu ein bod heb 
ofod plannu ein hatal rhag plannu gardd o lysiau a pherlysiau iach a blasus, neu flodau tlws. Gellir 
defnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu o'r tŷ, megis bocsys cardbord, bocsys 
grawnfwydydd a thiwbiau rholiau toiled gwag, yn botiau planhigion a fydd yn pydru yn y pen draw.  
Gellir prynu hadau ar-lein. 

Amser: Amser y gweithgaredd: 1-3 awr fesul sesiwn  



 

1) Trochwch y tun mewn dŵr sebonllyd i gael 
gwared ar y papur. 

2) Gallwch nawr addurno'r tun a'i adael i sychu.   

3) Gofynnwch i riant neu oedolyn wneud tyllau 
yng ngwaelod y tun â morthwyl a hoelen. Diben 
y tyllau yw gadael i unrhyw ddŵr dros ben 
ddraenio allan – mae hyn yn bwysig er mwyn 
atal y compost rhag mynd yn rhy wlyb. 

4) Llenwch y tun â chompost heb fawn. Heuwch 
hadau perlysieuyn ar yr wyneb, a'u gorchuddio â 
mymryn rhagor o gompost. 

• Rhowch y tun mewn lle cynnes, golau nes bod 
yr hadau'n egino (dechrau tyfu) 

• Os nad oes gennych hadau, gallwch blannu 
planhigyn perlysiau bach yn y tun  

• Gallwch wedyn gadw'r perlysiau ar silff ffenestr 
yn y gegin, i'w defnyddio mewn bwyd.  
Dylech roi ychydig bach o ddŵr yn aml iddynt  

Cwestiwn: 

• Mae perlysiau'n dda i'n hiechyd. Sut y mae'r perlysiau yr ydych wedi eu hau/plannu yn dda i ni? 

Estyniadau: 

• Rhowch gynnig ar goginio â'r perlysiau. Maent yn berffaith i'w hychwanegu at basta, pizza, wy 
wedi'i sgramblo neu gaws ar dost 

• Te perlysiau: gofynnwch i oedolyn helpu  
- Rhowch ychydig o ddail yng ngwaelod cwpan, ac arllwyswch ddŵr newydd ei ferwi atynt. 

Gadewch i'r te fwydo ac oeri am ddau funud, yna mwynhewch eich paned 



 

Y BOCS LLYSIAU A BLODAU 
Nid oes rhaid cael gardd i dyfu llysiau, ffrwythau a blodau iach, da. 

Mae garddio â bocsys cardbord a bocsys grawnfwydydd yn ateb perffaith i dyfu planhigion cyflym a 
hawdd i’w bwyta a'u mwynhau. 

Mae hen focsys cardbord neu gewyll pren yn dda ar gyfer tyfu cnydau sy'n tyfu'n gyflym, er enghraifft 
saladau, neu i dyfu blodau ar gyfer pryfed peillio megis gwenyn. 

Dyma'r hadau sy'n addas ar gyfer garddio mewn bocsys cardbord: 
Lettuce (the ‘cut and come again’ type is best as you can pick leaves again and again instead of 
waiting for a big lettuce head to grow) 
• Letus (y math 'torri a thorri eto' sydd orau gan y gallwch dorri'r dail dro ar ôl tro yn lle gorfod aros i 

ben letus mawr dyfu) 
• Sibols 
• Radish 
• Sbigoglys bach 
• Corffa Ffrengig  
• Pys mangetout 
• Blodau capanau cornicyll 
• Blodau rhuddos 

Cyfarpar: 
Bocs cardbord cryf neu gawell pren, papur newydd, tâp gludiog, paent a brwshys paent, compost 
neu bridd heb fawn a hadau. 

Dull: 

1) Gan afael yn y bocs cardbord 
neu'r cawell pren, gwnewch hyn:  
• Os oes caead ar y bocs, plygwch 

y caead i lawr a'i dapio i ochr y 
blwch 

• Gallwch addurno'r bocs â phaent 
sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd

2) Leiniwch y bocs â phapur newydd. 



 

4) Heuwch hadau yn y compost neu'r pridd, 
a hynny naill ai mewn llinellau syth neu, fel yr 
ydym ni wedi'i wneud, mewn cylchoedd. 
• Cadwch y bocs mewn lle golau a diogel 

rhag barrug, a rhowch ddŵr i'r hadau'n aml 

3) Llenwch ddwy ran o dair o'r 
bocs â chompost heb fawn neu 
gompost wedi'i gymysgu â 
phridd, neu bridd yn unig. Mae 
pridd o'r ardd yn iawn, ond efallai 
y bydd gofyn chwynnu'r bocs

5) Ar ôl 10 niwrnod, bydd eginblanhigion bach yn ymddangos. Yr enw ar y broses hon yw egino. 

6) Gellir cynaeafu'r letus mewn 6-8 wythnos.  Gellir cynaeafu'r corffa Ffrengig a'r pys mangetout 
mewn 12-14 wythnos.  

7) Gellir gadael i'r capanau cornicyll a'r blodau rhuddos flodeuo trwy gydol yr haf. 

Cwestiynau: 

• Beth yw'r tri pheth y mae ar blanhigion eu hangen i dyfu?  
• Pam y mae ar blanhigion angen gwenyn, gloÿnnod byw a phryfed? 

Estyniadau: 

• Gwnewch saladau iachus o'r letus, y sibols, y radish a'r sbigoglys bach, neu eu hychwanegu at 
tortilla neu frechdan 

• Ychwanegwch flodau'r rhuddos neu'r capanau cornicyll at saladau. Maent yn blasu'n wych ac yn 
gwneud i'r salad edrych yn gyffrous  

• Cymysgwch y pys a'r ffa i mewn i basta 
• Rhowch gynnig ar y rysáit hon ar gyfer y pys a'r ffa  

Rysait: Salad Pys a Ffa 
Digon i 2 
150 g ffa Ffrengig 
300 g pys 

Dresin: 
• Dail basil – tua 20 o ddail mawr 
• 1 llwy fwrdd finegr gwin gwyn 
• 3 lwy fwrdd olew olewydd coeth iawn 
• Ewin bach o arlleg 
• Pêl fawr o mozzarella neu gaws o'ch dewis  

Torrwch ben a chynffon y ffa a pys. Coginiwch 
nhw mewn dŵr berwedig am 3-4 munud nes eu 
bod yn feddal ond yn eithaf crensiog o hyd. Yna 
draeniwch nhw a'u rinsio o dan ddŵr oer, 
rhedegog.  

Chwipiwch y basil, y finegr, yr olew olewydd a'r 
garlleg mewn blendiwr neu brosesydd bwyd i 
ffurfio dresin gwyrdd llyfn. Torrwch y mozzarella 
yn dafelli trwchus a'i rannu rhwng dau blât. 
Gosodwch y pys a'r ffa Ffrengig o'i gwmpas, a 
diferu'r dresin dros bopeth.



BOCSYS LLYSIAU O FOCSYS GRAWNFWYDYDD 
Mae bocsys grawnfwydydd yn berffaith ar gyfer tyfu hadau ac eginblanhigion y gellir eu plannu'n syth 
allan yn yr ardd pan fydd y planhigion yn ddigon cryf.   
  
Dyma'r hadau sy'n addas i'w tyfu mewn bocsys grawnfwydydd:  
• Pys  
• Ffa Ffrengig 
• Blodau haul   
• Maros a courgettes  
• Tomatos 

Cyfarpar: 
Bocsys grawnfwydydd, siswrn, paent, brwshys paent, compost/pridd heb fawn a hadau. 

Dull: 

1) Gellir defnyddio'r bocsys naill ai'n fflat neu ar eu traed. 

2) Os defnyddir y bocs ar ei draed, bydd angen i chi ei leinio. Gellir ei addurno â phaent sy'n gyfeillgar 
i'r amgylchedd. 

3) Os yw'r bocs yn cael ei 
ddefnyddio'n fflat, torrwch 
sgwâr ym mhen uchaf y bocs, 
ei leinio â phapur newydd, ac 
addurno'r tu allan.

6) Cadwch y bocs mewn lle 
golau a diogel rhag barrug, a 
rhowch ddŵr i'r hadau'n aml. 

7) Plannwch yr eginblanhigion 
allan yn yr ardd pan fyddant yn 
gryf a'r risg o rew wedi mynd 
heibio; bydd hyn fel arfer rhwng 
canol a diwedd mis Mai.

4) Llenwch ddwy ran o 
dair o'r bocs â chompost 
neu bridd heb fawn (os 
byddwch yn defnyddio 
pridd, efallai y bydd yn 
rhaid i chi chwynnu 
rhywfaint arno). 

5) Heuwch ychydig hadau 
ym mhob bocs.

Cwestiwn: 

• Pam y mae'r eginblanhigion (y planhigion bach) yn gwyro tuag at oleuni'r haul? 

Estyniadau: 

• Cadwch lygad am y set gyntaf o ddwy ddeilen sy'n ymddangos pan fydd y planhigyn yn egino. 
Gelwir y rhain yn Ddail Hadau neu'n Gotyledonau   

• Cadwch lygad am yr ail set o ddail sy'n ymddangos, sef y Gwir Ddail. Bydd y set gyntaf o ddail yn 
marw pan fydd y gwir ddail yn ymddangos 

• Ceisiwch sefydlu arbrawf trwy osod cling film dros un o'r bocsys i weld faint yn gyflymach y bydd y 
planhigion yn egino (dechrau tyfu). Cofiwch ddal ati i roi dŵr iddynt



 

Cyfarpar: 
Rholiau toiled, siswrn, pren mesur, cynhwysydd plastig wedi'i ailgylchu, compost/pridd heb fawn a 
hadau 

Dull: 

1) Plygwch rolyn toiled yn ei hanner ar ei hyd. Agorwch y rholyn allan ac yna ei blygu yn ei hanner eto 
i ffurfio pedair llinell blygu. 

POTIAU RHOLIAU TOILED 
Mae potiau rholiau toiled yn berffaith i dyfu 
hadau i'w plannu yn yr ardd yn eu potiau pan 
fydd y planhigion yn ddigon cryf. Bydd y 
potiau rholiau toiled yn pydru yn y pridd. 

Dyma'r hadau sy'n addas i'w tyfu mewn 
rholiau toiled: 
• Pys 
• Ffa  
• Courgettes  
• Blodau haul 
• Tomatos  

3) Plygwch bob ochr i mewn, a rhoi'r 
pennau tuag at i mewn i ffurfio sylfaen.

2) Defnyddiwch bren mesur i fesur 2 
cm i fyny bob chwarter, a thorrwch at 
y marc 2 cm.

4) Rhowch y rholiau yn y cynhwysydd 
plastig. 

5) Llenwch y rholiau â chompost neu 
bridd, a heuwch un hedyn ym mhob 
rholyn. Os byddwch yn defnyddio pridd, 
efallai y bydd angen i chi ei chwynnu 
rhywfaint.



6) Cadwch y rholiau mewn lle golau a 
diogel rhag barrug, a rhowch ddŵr i'r 
hadau'n rheolaidd. 

Cwestiwn: 

• Beth a fyddai'n digwydd i'r eginblanhigion (planhigion bach) pe na fyddent yn cael digon o oleuni'r 
haul? 

Estyniadau: 

• Rhowch gynnig ar dyfu hadau blodau haul yn y rholiau, a'u plannu allan yn yr ardd. Byddant yn 
gwneud i'r ardd edrych yn hapus trwy'r haf, ac yn cadw'r adar yn hapus yn ystod yr hydref a'r gaeaf 

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.

mailto:gtf@gardenofwales.org.uk
https://garddfotaneg.cymru/science/growing-the-future/
mailto:gtf@gardenofwales.org.uk
https://garddfotaneg.cymru/science/growing-the-future/

