
TATWS MEWN 
SACHAU A MORON 
MEWN POTIAU

PROSIECT MATHEMATEG A GWYDDONIAETH I’W 
WNEUD GARTREF NEU YN YR YSGOL 
Dolenni i’r Cwricwlwm: Datblygiad Mathemategol, Gwyddoniaeth, Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r 
Byd, Datblygiad Corfforol, Ysgolion Iach, Eco-Ysgolion, Ailgylchu, ESDGC. 

Ystod oed: O’r Cyfnod Cynnar i Gyfnod Allweddol 2. 

Canlyniadau:  
• Datblygu sgiliau mathemateg a chasglu data 
• Annog plant i ddefnyddio sgiliau garddwriaeth i dyfu planhigion  
• Hyrwyddo bwyta iach  

Geiriau allweddol i’w dysgu: Egino, blaguro, tatws cynnar cyntaf ac ail,  eginblanhigion. 

CYFLWYNIAD 
Mae’r prosiect hwn yn llawn mathemateg a gwyddoniaeth, a bydd plant yn cael hwyl wrth ddysgu 
gwneud gweithgareddau ymarferol. Dydy hi ddim yn golygu na allwn dyfu llysiau dim ond oherwydd 
nad oes gennym ardd. Does dim byd tebyg i dynnu a bwyta tatws newydd a moron melys wedi’u 
tyfu gartref. Mae tyfu tatws a moron mewn sachau a bwcedi a photiau yn llawer o hwyl! 

Faint o amser: 12-16 wythnos, prosiect delfrydol i’w ddechrau wrth gychwyn tymor y gwanwyn.  

MAE TATWS YN HOFFI 
• Diwrnodau cynnes heulog 
• Digon o ddŵr 
• Pridd dwfn i dyfu ynddo

MAE TATWS YN CASÁU 
• Rhew 
• Dim digon o ddŵr 
• Dim digon o bridd



PRYD I BLANNU TATWS 
Yn ddelfrydol dylid plannu tatws o fis Mawrth i fis Mai, ond gallant gael eu plannu drwy’r haf i gyd.  

Caiff tatws had ar gyfer eu plannu eu gwerthu mewn canolfannau garddio neu feithrinfeydd, wedi’u 
rhannu’n dri math gwahanol. 

• Tatws cynnar cyntaf 
• Ail datws cynnar - delfrydol os ydych yn plannu ail gnwd 
• Prif gnwd 

I dyfu tatws mewn sachau neu fwcedi mae angen tatws cynnar cyntaf neu ail gan eu bod yn tyfu’n 
gyflym.   

Isod mae siart i helpu cynllunio adegau plannu:

MATH O DATWS PRYD I BLANNU PA MOR HIR YN Y PRIDD

Cynnar cyntaf Chwefror - diwedd Mai 10 wythnos

Cynnar ail Mawrth - diwedd Mai 13 wythnos

Prif gnwd Mawrth - canol Mai 20 wythnos

Cnwd hwyr Dechrau - diwedd Awst 11 wythnos

EGINO TATWS 
Mae gadael y tatws yn y golau yn annog y tatws had i flaguro cyn eu 
plannu. Drwy roi cychwyn cynnar i’r tatws had maen nhw’n datblygu 
‘llygaid’ bach gwyn o gwmpas y croen a fydd yn tyfu’n flagur: 

• Gosodwch y tatws had yn ofalus mewn hambwrdd neu flwch wyau. 
• Gosodwch nhw ar sil ffenestr neu mewn golau naturiol nes bydd y 

blagur yn 2cm o hyd  
• Cydiwch yn y tatws yn ofalus er mwyn peidio â thorri’r blagur i 

ffwrdd 

PARATOI’R SACHAU NEU’R BWCEDI AR GYFER PLANNU 
Sachau - Bydd unrhyw sach ddu gryf yn gwneud y tro, a bydd leinin bin cryf neu sach gompost yn 
berffaith.  

Torrwch chwe hollt bach o gwmpas rhan isaf y sach ar gyfer draenio gan ddefnyddio siswrn, a 
rholiwch geg y sach i lawr o’r agoriad.  

Bwcedi - rhai duon yn ddelfrydol, a gwnewch dyllau yn y gwaelod neu defnyddiwch fwced sy’n 
gollwng. 



CYFARWYDDIADAU AR GYFER PLANNU 
• Rhowch haen o tua 20cm o gompost heb fawn, pridd neu gymysgedd yn y sach neu’r bwced  
• Gosodwch 4 neu 5 o datws ar y compost a’r blagur yn wynebu tuag i fyny  
• Rhowch haen arall o 10cm o gompost heb fawn/pridd ar ben y tatws i’w gorchuddio  
• Rhowch ddŵr arnyn nhw’n rheolaidd   
• Ar ôl tua phythefnos bydd dail ifanc yn ymddangos 
• Rholiwch y sach i fyny ychydig  
• Rhowch ragor o bridd heb fawn dros y dail ifanc 
• Bob tro pan fydd y dail gwyrdd yn ymddangos, gorchuddiwch nhw eto â chompost nes bydd yn 

cyrraedd ceg y sach neu’r bwced, 4/5 gwaith fel rheol  
• Gadewch i’r dail gwyrdd dyfu i fyny a daliwch i roi digon o ddŵr arnyn nhw  

AMSER CYNAEAFU 
Pan fydd y tatws yn eu blodau, byddant yn barod i’w 
tynnu. 

Arllwyswch y compost a’r tatws allan.  

Mwynhewch datws newydd wedi’u berwi gyda 
mintys a menyn a sifi wedi’u torri’n fân. 

MATHEMATEG 
Casglwch ddata a chadw siart:  

1. I weld faint o lygaid sydd ar y tatws  
2. Mesurwch y blagur yn ofalus cyn eu plannu  
3. Faint o gompost sy’n cael ei ddefnyddio  
4. Faint o amser fydd cyn i bob set o ddail gwyrdd ymddangos (mae’r amser yn mynd yn llai) 
5. Cadwch siart tyfiant,  mesurwch uchder y dail 
6. Cyfrifwch sawl taten sy’n cael ei chynaeafu am bob taten a blannwyd (7 yn draddodiadol) 
7. Pwyswch y tatws  
8. Cyfrifwch y gost o dyfu’r tatws  



CWESTIYNAU 
1. Pam mae’r tatws yn dal i dyfu pan fydd y compost yn gorchuddio’r dail? 
2. Beth feddyliwch chi sy’n digwydd i’r blagur dan y pridd? 
3. Sut gall un daten wneud cynifer o datws newydd?  

ESTYNIADAU 
• Ceisiwch dyfu taten mewn gwydraid o ddŵr ar sil ffenestr.  
• Gwthiwch dri phren coctel bach i mewn i daten had,  gosodwch y daten i orffwys ar ben y gwydr a 

dal i gadw’r dŵr i gyffwrdd â gwaelod y daten.  Gwnewch yn siŵr fod y dŵr yn dal yn ffres a 
gwyliwch y blagur yn tyfu. 

MAE MORON YN HOFFI 
• Haul cynnes 
• Pridd mân, graeanog sy’n 

draenio 
• Digonedd o ddŵr

MAE MORON YN CASÁU 
• Pridd caregog 
• Compost maethlon 
• Amodau sych

MORON 
MEWN 
POTIAU

Gall moron gael eu plannu a’u cynaeafu drwy’r flwyddyn. Drwy’r gaeaf bydd angen gorchuddio 
moron.  

PA HADAU MORON I’W PLANNU 
Mae moron bach tenau’n well i’w plannu mewn potiau gan eu bod yn tyfu’n gyflymach, 12-16 
wythnos.  
Mae pob math o foron yn gweithio’n dda mewn potiau,  ond bydd moron prif gnwd yn cymryd mwy 
o amser i dyfu, 16-20 wythnos.  

PARATOI’R POTIAU AR GYFER PLANNU 
• Dewiswch botyn mawr neu fwced  
• Gwnewch yn siŵr fod tyllau draenio ynddo 
• Llenwch y cynhwysydd â chompost heb fawn, pridd neu gymysgedd o’r ddau  
• Os oes tywod ar gael, cymysgwch hwnnw i mewn, un rhan o dair, i wneud y pridd yn ysgafn 
• Dyfrhewch y cyfan yn dda cyn plannu 



HAU’R HADAU MORON 
• Mae hadau moron yn fach iawn  
• Gosodwch grid dros y potyn i hau’r hadau  
• Defnyddiwch bensil neu ffon fechan i wneud twll yn y pridd 1cm o ddyfnder mewn pob 2cm sgwâr  
• Rhowch hedyn moron ym mhob twll a’i orchuddio â phridd  
• Mae moron yn bethau sychedig iawn, felly dyfrhewch nhw’n rheolaidd   
• Gall gymryd pythefnos i’r egin ymddangos  

CYNAEAFU 
• Mae moron yn barod i’w codi pan fydd pen y foronen yn 1 - 1.5cm ar draws ac i’w weld ychydig 

dan yr wyneb. 
• Arllwyswch y moron a’r pridd allan i gyd gyda’i gilydd.  
• Os mai un neu ddwy foronen yn unig fyddwch yn eu codi, bydd cleren moron yn dod i mewn ac 

yn dinistrio’r gweddill. 
• Mwynhewch y moron wedi’u berwi’n ysgafn, a menyn a phersli wedi’i falu drostynt. 

MATHEMATEG 
1. Os byddwch yn defnyddio tywod, mesurwch un rhan o dywod a dwy ran o gompost 
2. Mesurwch farc a gwneud twll i blannu’r had yn union 1cm o ddyfnder 
3. Defnyddiwch grid 2cm sgwâr ar gyfer plannu, ac fel hyn bydd y moron y tyfu’n gyson  
4. Cyfrifwch faint o hadau sydd angen  
5. Cadwch siart tyfu i fesur uchder y dail 
6. Cyfrifwch gost tyfu’r moron  

CWESTIYNAU 
1. Pa fitaminau sydd mewn moron? 
2. Pam mae moron yn ein helpu i weld yn y tywyllwch? 
3. Pa ran o’r planhigyn rydyn ni’n ei fwyta? 

ESTYNIAD 
• Torrwch bennau ychydig foron i ffwrdd a’u gosod ar blât a dŵr ynddo. Gwyliwch y moron yn tyfu 

dail gwyrdd newydd.    



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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