
WIGWAM, BWA,  
TWNNEL NEU IGLW  
I DYFU FFA DRINGO

Mae wigwam, bwa, twnnel ac iglw o goed helyg byw yn lle gwych i blant chwarae, ond dydy hi 
ddim bob amser yn bosibl plannu adeiladwaith o bren helyg byw a does dim rhai gwneud hynny.  
Mae adeiladwaith o goed helyg byw yn gofyn am dipyn o ofal i’w gadw drwy’r flwyddyn. Rhaid ildio 
lle hefyd oherwydd mae’n beth parhaol. 

Dewis delfrydol arall yw wigwam, bwa, twnnel neu iglw ar gyfer ffa dringo: 
• Maen nhw’n hawdd eu gosod i fyny  
• Dydyn nhw ddim yn bethau parhaol a byddwch yn eu tynnu i lawr yn y gaeaf 
• Gallwch fwyta’r ffa, ac maen nhw’n faethlon ac yn flasus  

Mae gwâl a chuddfan yn wych i blant, lle gall eu dychymyg redeg yn rhydd! 
• Mae’r gelyn yn ymosod, mae angen lloches  
• Mae’r cawr yn ceisio dal Jac a rhaid iddo ddringo i ben y ffon  

mor gyflym â phosibl  
• Mae tedi yn cael parti ac wedi gwahodd ei ffrindiau   
• Mae rhannu melysion yn well wedi cuddio mewn gwâl 
• Cipio’r faner 

Rhai syniadau a gemau y gellir eu cysylltu wrth y prosiect hwn: 
Jac a'r Goeden Ffa, Gardd Eddie a Brenin Jac a’r Ddraig 

BLE I OSOD YR ADEILADWAITH 
Mae yna sawl posibilrwydd, i gyd yn ddibynnol ar eich dewis personol chi a’r lle sydd ar gael. 
Gall yr adeiladwaith gael ei osod ar y lawnt, ac mae hyn yn ddelfrydol oherwydd gall y plant eistedd 
ar y borfa. Gall hefyd gael ei osod ar ddarn o raean, neu yn yr ardd lysiau.  Mae yna rai pethau i’w 
cofio wrth ddewis safle: 

Golau: Mae ar ffa dringo angen tua phum neu chwe awr o heulwen (tua hanner diwrnod) i dyfu a 
ffrwytho’n dda.  

Gwynt: Dewiswch fan cysgodol rhag y gwynt oherwydd gall y potiau a’r adeiladwaith gael eu 
chwythu i lawr. 

Y lawnt: Mae’r ffyn yn cael eu gwthio i mewn i’r borfa a’r ffa’n cael eu plannu mewn potiau mawr. 
Gallwch osod bricsen dan bob potyn er mwyn torri neu dwtio’r borfa o gwmpas y pot. Gall fod rhai 
darnau moel erbyn diwedd y tymor, ond drwy dynnu rhaca/cribin drostyn nhw a hau ychydig hadau 
porfa ynghyd â hadau blodau gwylltion, bydd y cyfan yn iawn erbyn y gwanwyn nesaf. 

Darn graean: Bydd angen gallu gwthio’r ffyn i mewn i’r ddaear. Gwnewch yn siŵr nad oes haen o 
blastig  dan y graean. Gallech ddefnyddio potiau wedi’u haddurno i greu nodwedd ddeniadol. 



Darn graean: Bydd angen gallu gwthio’r ffyn i mewn i’r ddaear. Gwnewch yn siŵr nad oes haen o 
blastig  dan y graean. Gallech ddefnyddio potiau wedi’u haddurno i greu nodwedd ddeniadol. 
Gosodwch darpolin yn y wâl i eistedd arno. 

Yn yr ardd ar y pridd: Gall yr hadau ffa neu’r planhigion gael eu hau yn y pridd wrth ymyl y ffyn. 
Gosodwch darpolin neu sglodion pren yn y wâl i eistedd arno.  Bydd y pridd yn mynd yn galed wrth 
ei ddefnyddio, ond os tyfwch datws yno yn y gwanwyn bydd hynny’n chwalu’r pridd eto. 

CYFARWYDDIADAU I DYFU’R FFA 
Mae ffa dringo’n barod i’w tynnu 12 i 16 wythnos ar ôl eu hau. 

Tyfu ffa mewn potiau: 
1. Heuwch y ffa o fis Ebrill i ddechrau mis Gorffennaf  
2. Dewiswch botiau o leiaf 25cm o led  
3. Llenwch y pot â chompost heb fawn neu bridd o’r ardd  
4. Rhowch 2 hedyn ffa dringo ym mhob pot 2cm o ddyfnder 
5. Plannwch 2 hedyn nasturtium neu felyn Mair yn yr un potyn yn gwmni. Bydd y rhain yn edrych yn 

brydferth yn tyfu gyda’r ffa, a bydd eu blodau’n denu’r pryfed peillio i helpu peillio  blodau’r ffa. 
Hefyd bydd y nasturtium yn helpu cadw plâu i ffwrdd oddi wrth flodau’r ffa. Gallwch fwyta’r 
blodau hefyd 

6. Cadwch y potiau’n wlyb  
7. Rhowch y potiau mewn tŷ gwydr neu dan do mewn lle golau 
8. Neu gwnewch gloshiau bach i warchod y ffa drwy dorri poteli diodydd yn eu hanner a gosod un 

dros bob hedyn i roi mwy o wres ac i’w ddiogelu rhag malwod  
9. Mae malwod yn hoff iawn o ffa dringo, felly, mae bob amser yn werth tyfu ychydig ffa dros ben 

rhag y malwod a’r gwynt 
10. Pan na fydd rhagor o berygl rhew, fel rheol tua diwedd mis Mai, gall y potiau gael eu gosod wrth 

ymyl yr adeiladwaith a’u hannog i ddringo  
11. Mae ffa dringo yn gofyn am lawer o ddŵr a bwyd, yn enwedig pan fydd y codennau’n tyfu.  

Bydd angen eu dyfrhau bob dydd a’u bwydo â bwyd hylif organaidd yn rheolaidd  
12. Pan fydd y planhigion yn cyrraedd brig y prennau, torrwch y blaenau i ffwrdd (y man tyfu uchaf).  

Bydd hyn yn annog y planhigyn i greu rhagor o egin – a ffa – yn is i lawr 
13. Gallwch dynnu’r ffa ifanc o fis Gorffennaf ymlaen.  
14. Tynnwch y ffa bob 2 neu 3 diwrnod  
15. Po fwyaf fyddwch chi’n eu tynnu, mwya i gyd o godennau fydd yn cael eu cynhyrchu  



Tyfu ffa yn y pridd: 
1. Lluniwch yr adeiladwaith cyn plannu’r ffa  
2. Gall y ffa gael eu plannu o ddechrau mis Mai i ddechrau mis Gorffennaf yn y pridd 
3. Plannwch 2 hedyn am bob pren 2cm o ddyfnder  
4. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer tyfu mewn potiau 7-14  

CYFARWYDDIADAU I LUNIO’R ADEILADWAITH FFA 
Gall meintiau amrywio a newid yn ôl y defnyddiau sydd ar gael, maint y plentyn / plant a faint o le 
sydd gennych.  

WIGWAM 

Bydd angen: 
• 6 gwialen bambŵ neu bren 2 fetr o hyd   
• Cortyn neu Biostretch gardd 

Cyfarwyddiadau: 
1. Clymwch ddarn o gortyn 80cm o hyd wrth beg pabell neu ddarn byr o bren (gall hyd y cortyn 

amrywio yn ôl faint o le sydd gennych) 
2. Gwthiwch y peg neu’r pren a’r cortyn i ganol y lle sydd i gael ei ddefnyddio 
3. Daliwch y cortyn yn dynn a gwneud cylch o gwmpas gan ddefnyddio tywod, prennau bach neu 

gerrig i farcio  
4. Gan ddefnyddio’r cortyn 80cm, marciwch 6 phwynt o gwmpas y cylch  
5. Ym mhob pwynt gwthiwch wialen neu bren 2 fetr o hyd i mewn i’r ddaear (os bydd y ddaear yn 

rhy galed, defnyddiwch gyllell boced neu gyllell fer o’r gegin i wneud twll yn y pridd a gwthiwch 
wialen i mewn i’r twll)  

6. Gadewch le i fynd i mewn ac allan 
7. Clymwch y gwialenni ar y pen i greu ffurf wigwam 
8. Os mynnwch, gallwch glymu cortyn neu brennau syth o gwmpas y wigwam i annog y ffa i dyfu 

tua’r ymyl 
9. Os byddwch yn defnyddio potiau o ffa, gosodwch botyn wrth ymyl pob gwialen ac annog y ffa i 

dyfu i fyny ar hyd y gwialenni.  
10. Os rhowch fricsen dan bob potyn, bydd llai o borfa’n cael ei ladd, a gall y borfa gael ei docio neu 

ei dorri dan y potiau  



BWA 

Gall hwn gael ei greu gan ddefnyddio gwialenni bambŵ neu brennau helyg hyblyg os oes rhai ar 
gael (fel gyda’r iglw). Os yw’r gwialenni helyg yn sych, bydd angen eu rhoi mewn dŵr ffres am hyd at 
5 diwrnod. Ar ôl 5 diwrnod tynnwch y prennau allan a’u gadael i orffwys am 2 ddiwrnod mewn 
llieiniau gwlyb mewn lle cysgodol. 

Bydd arnoch angen: 
• 12 gwialen bambŵ 1.5 – 2 fetr o hyd   
• 12 gwialen bambŵ 1 metr o hyd 
• Cortyn neu ‘Biostretch’ gardd 

Cyfarwyddiadau: 
1. Clymwch ddarn o gortyn 80cm o hyd wrth beg pabell neu ddarn byr o bren (gall hyd y cortyn 

amrywio yn ôl faint o le sydd gennych). 
2. Gwthiwch y peg neu’r pren a’r cortyn i ganol y lle sydd i  gael ei ddefnyddio. 
3. Daliwch y cortyn yn dynn a gwneud cylch o gwmpas gan ddefnyddio tywod, prennau bach neu 

gerrig i farcio. 
4. Gan ddefnyddio 40cm o gortyn, marciwch 12 man o gwmpas y cylch. 
5. Ym mhob pwynt gwthiwch wialen neu bren 2 fetr o hyd i mewn i’r ddaear (os yw’r ddaear yn rhy 

galed, defnyddiwch gyllell boced neu gyllell fer o’r gegin i wneud twll yn y pridd a gwthiwch 
wialen i mewn i’r twll). 

6. Gadewch le i fynd i mewn ac allan. 
7. Gwthiwch wialen 2 fetr o hyd i ganol y bwa. 
8. I greu’r to, cysylltwch wialenni 1 metr o hyd rhwng pob pren syth a’r wialen ganol a’u clymu’n dynn 

yn y canol. 
9. Gwnewch yr agoriad yn ddiogel â gwialen 1 metr uwchben. 
10. Os mynnwch, gallwch glymu cortyn neu brennau syth o gwmpas y wigwam i annog y ffa i dyfu 

tua’r ymyl. 
11. Os byddwch yn defnyddio potiau o ffa, gosodwch botyn wrth ymyl pob gwialen ac annog y ffa i 

dyfu i fyny ar hyd y gwialenni.  
12. Os rhowch fricsen dan bob potyn, bydd llai o borfa’n cael ei ladd, a gall y borfa gael ei docio neu 

ei dorri dan y potiau. 



TWNELI 

Mae’r twnnel yn syml ac wedi’i greu o brennau ffa traddodiadol neu wialenni coed helyg os oes rhai 
ar gael.  

Bydd arnoch angen: 
• 8 – 12 gwialen bambŵ 2 fetr o hyd fel prennau ymyl  
• 3 - 6  gwialen bambŵ 2 fetr o hyd i gydio’r ymylon wrth y to 
• Cortyn neu ‘Biostretch’ gardd 

Cyfarwyddiadau: 
1. Defnyddiwch wialen 1 metr o hyd i fesur y lled. 
2. Gosodwch y wialen ar y ddaear, ac ar ddiwedd pob gwialen gwthiwch wialen neu bren 2 fetr i 

mewn i’r ddaear (os yw’r ddaear yn rhy galed, defnyddiwch gyllell boced neu gyllell fer o’r gegin i 
wneud twll yn y pridd a gwthiwch y wialen i mewn i’r twll). 

3. Mesurwch 40cm a gwthiwch 2 wialen arall i mewn i’r ddaear 1 metr ar wahân. 
4. Clymwch bob pâr o wialenni ar y pen. 
5. Os byddwch yn defnyddio gwialenni helyg, plygwch y gwialenni drosodd a’u clymu â chortyn. 
6. Gwnewch hyn eto beth bynnag fydd hyd y twnnel. 
7. Defnyddiwch wialenni i gysylltu’r to a’r twnnel wrth yr ymylon. 
8. Os byddwch yn defnyddio potiau o ffa, gosodwch botyn wrth ymyl pob gwialen ac annog y ffa i 

dyfu i fyny ar hyd y gwialenni. 
9. Os rhowch fricsen dan bob potyn, bydd llai o borfa’n cael ei ladd, a gall y borfa gael ei docio neu 

ei dorri dan y potiau. 



IGLW 

Yn ddelfrydol mae angen gwialenni helyg ar gyfer yr iglw. Os yw’r gwialenni helyg yn sych, bydd 
angen eu rhoi mewn dŵr ffres am hyd at 5 diwrnod. Ar ôl 5 diwrnod tynnwch y prennau allan a’u 
gadael i orffwys am 2 ddiwrnod mewn llieiniau gwlyb mewn lle cysgodol. Os nad oes coed helyg ar 
gael, gallwch greu ffurf sgwâr gan ddefnyddio gwialenni bambŵ, ond wrth ddefnyddio’r dull hwn 
dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer y bwa gydag agoriad wedi’i gysylltu. 

Bydd arnoch angen: 
• 12 -15 o ganghennau hyblyg 2 fetr o hyd e.e. gwialenni coed helyg 
• 12 -15 o ffyn syth i ddal yr ymylon   
• Cortyn neu ‘Biostretch’ gardd 

Cyfarwyddiadau: 
1. Clymwch ddarn o gortyn 80cm o hyd wrth beg pabell neu ddarn byr o bren (gall hyd y cortyn 

amrywio yn ôl faint o le sydd gennych) 
2. Gwthiwch y peg neu’r pren a’r cortyn i ganol y lle sydd i  gael ei ddefnyddio 
3. Daliwch y cortyn yn dynn a gwneud cylch o gwmpas gan ddefnyddio tywod, prennau bach neu 

gerrig i farcio  
4. Gan ddefnyddio 40cm o gortyn, marciwch 12 man o gwmpas y cylch  
5. Ym mhob pwynt gwthiwch wialen neu bren 2 fetr o hyd i mewn i’r ddaear (os yw’r ddaear yn rhy 

galed, defnyddiwch gyllell boced neu gyllell fer o’r gegin i wneud twll yn y pridd a gwthiwch 
wialen i mewn i’r twll) 

6. Gadewch le ar gyfer agoriad  
7. Plygwch y prennau helyg drosodd i greu to a’u sicrhau â chortyn 
8. Gwnewch dwnnel o’r agoriad allan o’r iglw gan ddefnyddio tair set o wialenni helyg 2 fetr o hyd  
9. Plygwch y prennau helyg drosodd i greu bwa a’u sicrhau â chortyn  
10. Defnyddiwch ffyn syth i ddal yr iglw’n gadarn  
11. Os byddwch yn defnyddio potiau o ffa, gosodwch botyn wrth ymyl pob gwialen ac annog y ffa i 

dyfu i fyny ar hyd y gwialenni 
12. Os rhowch fricsen dan bob potyn, bydd llai o borfa’n cael ei ladd, a gall y borfa gael ei docio neu 

ei dorri dan y potiau  



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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