
O hadau i goed

Nodiadau a chyfarwyddiadau plannu 

 
Bydd y gweithgaredd hwn yn caniatáu i 
ddisgyblion ddeall pwysigrwydd plannu 
hadau coed yn ofalus a beth sydd ei angen ar 
hadau coed er mwyn tyfu’n goed. 

Gweithgaredd: 
Defnyddiwch y daflen waith hon i ddysgu’r 
broses o blannu hedyn coeden. 

Dilynwch y canllaw ar gyfer ‘Tyfu coed iach’ er 
mwyn gwahaniaethu rhwng hedyn coeden a 
blennir yn dda ac a fydd yn tyfu’n iach ac un a 
blennir yn wael ac fydd yn cael trafferth tyfu. 

Gweithgareddau eraill 
– Yn ddelfrydol bydd profiad ymarferol o 

blannu coed yn dilyn y gweithgaredd hwn. 
Gallai hyn fod mewn digwyddiad tyfu coed 
a drefnir, neu blannu coed ar dir yr ysgol. 

– Gallai disgyblion ddod o hyd i ragor o 
wybodaeth am yr hyn sydd ei angen ar 
blanhigion eraill i dyfu. Yna gallent 
archwilio’r pethau tebyg a’r gwahaniaethau 
rhwng y rheini a’r hyn syd ei angen ar goed 
i dyfu. 

Plannu eich mesen 
Tynnwch lun ym mhob blwch i egluro’r camau. 

1.	 Trochwch y mes mewn dwr dros nos. 

2. Rhowch ychydig o gerrig yng ngwaelod 
pot er mwyn helpu i ddraenio’r dwr allan. 

3.	 Rhowch gompost neu bridd yn y pot nes 
bod dwy ran o dair ohono’n llawn. 
Dyfriwch y pridd. 
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4. Plannwch un fesen fesul pot gan fod 
angen llawer o le arnynt i dyfu. 

5. Gorchuddiwch y fesen â haen o bridd fel 
ei bod wedi’i chuddio. 

6. Gosodwch fag plastig dros y pot 
a’i gau’n dynn. Rhowch y pot mewn 
man heulog. 

7. Gallai gymryd ychydig fisoedd i’ch mesen 
ddechrau tyfu. Cyn gynted ag y bydd yr 
eginblanhigyn yn ymddangos, tynnwch 
y bag plastig. Dyfriwch yr eginblanhigyn 
unwaith neu ddwywaith yr wythnos. 

8. Yn yr haf rhowch eich eginblanhigyn y tu 
allan os gallwch. Yn yr hydref, plannwch 
ef yn y ddaear lle rydych am iddo dyfu. 

9. Gwnewch dwll sydd ychydig yn fwy na’r 
pot. Tynnwch yr eginblanhigyn a’i bridd 
allan o’r pot yn ofalus a’i osod yn y twll. 
Dyfriwch ef yn dda. 
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Tyfu coed iach 
Mae tair rhan bwysig iawn i lasbren eginblanhigyn y mae angen gofalu amdanynt 
fel y bydd yn tyfu’n goeden iach. 

1. Mae dail yn troi ynni o’r haul er mwyn 
bwydo’r planhigyn. Mae angen iddynt fod yn 
iach. Edrychwch ar y ddau lun isod a thiciwch 
yr un sy’n iach, yn eich barn chi. 

3. Mae gwreiddiau’r glasbren yn tynnu 
dwr a bwyd o’r ddaear. Os cânt eu 
gwasgu i fyny, efallai na fydd y goeden yn 
tyfu’n iawn. Ticiwch y llun isod sy’n 
dangos y pot sydd orau i’r glasbren dyfu 
ynddo. 

2. Mae coesyn y goeden yn tynnu dwr a bwyd 
o wreiddiau’r goeden i’r dail. Os yw wedi’i 
niweidio, ni fydd y goeden yn tyfu’n iawn. 
Byddwch yn ofalus os oes angen newid y pot 
neu symud eich glasbren. Edrychwch ar y 
ddau lun isod a thiciwch yr un sy’n iach, yn 
eich barn chi. 

Mae’r pethau hyn i gyd yn bwysig wrth dyfu 
eich coeden o hedyn i lasbren. Os gwnewch
hwy’n gywir a byddwch yn cofio dyfrio eich 
glasbren, dylai dyfu i fod yn iach ac yn gryf. 
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4. Gan gofio’r holl bethau rydych wedi’u 
dysgu am blannu coeden, tynnwch lun 
glasbren iach isod - gyda dail, boncyff 
(coesyn) a gwreiddiau. 

Noder: Pan
fydd coeden ynmynd ychydig
yn hyn, gelwirei choesyn yn
foncyff. 

Efallai y bydd angen cymorth ffon ar y goeden 
i’w helpu i aros ar i fyny a sicrhau na fydd y 
gwynt yn ei chwythu drosodd. 

5. Tynnwch lun o ffon ar eich llun o goeden. 

Os plennir y goeden mewn ardal lle mae 
cwningod yn byw, bydd hefyd angen rhywbeth
o’r enw ‘gard cwningod’ arni sy’n edrych fel 
tiwb o blastig. Bydd hwn yn helpu i ddiogelu 
egin eiddil y goeden rhag cael eu cnoi. 

 

Yn olaf, os ydych wedi plannu eich coeden ar 
dir eich ysgol, bydd angen cymorth arbennig 
arni os yw’n boeth yn yr haf. Beth allai hwn fod, 
yn eich barn chi? 

6. Os yw’n boeth yn yr haf, bydd angen i ni 
................... y goeden yn rheolaidd. 
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