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Gwybodaeth ddefnyddiol neu rybuddion am y planhigyn RHS AGM cyltifar o’r rhywogaeth (neu rywogaeth berthynol ambell waith)

Arferiad tyfu a 
maint aeddfed y 

planhigyn

Teulu
Planhigyn

Cyfnod blodeuo
(dyma’r adeg orau ar

gyfer peillwyr!)

Map
Mae’r mapiau yn dangos ardal

brodorol y planhigyn (mewn gwyrdd).
Dangosir hefyd ardaloedd lle mae’r

planhigyn wedi naturio (mewn
porffor). 

Mae pob map a 
ddangosir o ‘Plants 

of the World 
Online’; gyda

diolch i Gerddi Kew

Grwpiau pryfed
rydym yn
gwybod sy’n
ffafrio’r
neithdar o’r
planhigyn yma

Enw Binomaidd
Lladin
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Gwybodaeth ychwanegol ar y planhigion gardd

Gall y sudd achosi llid
(Golchwch eich dwylo ar ôl

cyffwrdd neu osgoi cyffwrdd)

Mae’r meinwe planhigyn yn
wenwynig iawn os yw’n cael

ei amlyncu

Mae’r planhigyn yn aml yn cael ei
ddefnyddio mewn
meddyginiaethau llysieuol

Mae gan y planhigyn
rhannau bwytadwy sydd yn
aml yn cael eu bwyta neu
eu defnyddio mewn coginio

Mae’r planhigyn yma ond
yn addas ar gyfer ei
blannu fel rhan o steil
plannu dôl

Mae gan y 
blodau a/neu’r
dail arogl neis

Allwedd i’r tudalennau yma Rhybuddion
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Tymheredd
Nid ydy rhai o’r planhigion wedi’u cynnwys yn ein
200 Uchaf yn hollol wydn ym mhob rhan o’r Deyrnas
Unedig.

Mae planhigion heb symbol thermomedr yn hollol
wydn, hyd yn oed mewn gaeafau anoddaf y DU, sef
H5 neu’n uwch.

Mae planhigion gyda thermomedr lliw yn wydn i
wahanol raddau, a ddangosir isod:

Graddfa Gwydnwch RHS

H1a - Dros 15ºC

H1b - Isafbwynt 10ºC

H1c - Isafbwynt 5ºC

H2 - Isafbwynt 1ºC

H3 - Isafbwynt -5ºC

H4 - Isafbwynt -10ºC

H5 - Isafbwynt -15ºC
Bron yn wydn

(H4)
Hanner wydn

(H3)

Nid yw’n wydn yn
erbyn rhew

(H2)

Nid yw’n wydn
(H1)
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Peillwyr

iv

Mae ein data ar peillwyr wedi cael ei gasglu o 
astudiaethau a gynhelir am dros ddegawd. Mae 
symbolau’r peillwyr yn ymddangos pan mae’r
planhigyn wedi’i brofi i fod yn ffynhonnell neithdar
(neu baill) da ar gyfer pryfed penodol.

Dylid nodi bod y data am wenynod a phryfed hofran gennym ni, a bod 
data am lepidoptera wedi’i gymryd gan Butterfly Conservation.

Mae ein data yn cynnwys ystod eang o rywogaethau
pryfed gwahanol, felly rydym wedi eu crynhoi mewn
i chwech eicon u’w cynrychioli:

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

a) Gwenyn mêl

b) Pryfed hofran

c) Cacwn

d) Pili-palaod
(gan gynnwys gwyfynod)

e) Gwyfynod

f) Gwenynod Unig


