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Hydroponeg
Uned 1



01 Beth sydd ei angen ar blanhigion i dyfu? 
GWEITHGAREDD 1:  Mewn parau, trafodwch pa un o'r datganiadau canlynol ydych chi'n credu sy'n wir. Pam ydych chi'n credu hyn? 
Rhannwch eich syniadau â'ch dosbarth.

Anna

Sam

Tom

Seb

 Mae planhigion angen lle i 
dyfu, dŵr llawn maeth, 

digon o olau, carbon 
deuocsid ac ocsigen.

Mae planhigion angen 
pridd, dŵr a heulwen 

i dyfu.

Mae planhigion angen 
carbon deuocsid ac 

ocsigen i dyfu. 

Mae planhigion 
angen lle i dyfu, 
dŵr a digon o 

olau.



01 Beth mae gwahanol rannau planhigyn yn ei wneud? 

GWEITHGAREDD 2 - Ewch ati i greu taflen 
wybodaeth sy'n dangos gwahanol rannau planhigyn.

Labelwch wahanol rannau planhigyn o’ch dewis chi ac 
eglurwch beth yw swyddogaethau y rhannau hyn.


• Gwreiddiau

• Coesyn

• Dail

• Blodyn




01 Tyfu gan ddefnyddio hydroponeg

Mae defnyddio hydroponeg yn golygu y gellir tyfu 
cnydau yn unrhyw le, gan nad oes angen pridd. 

Sefydlwyd y fferm danddaearol gyntaf yn Llundain, 
33m o dan strydoedd Clapham, mewn hen gysgodfan 
cyrch awyr.  

Beth sy’n cael ei dyfu yn ‘Growing Underground’? 
GWEITHGAREDD 3 - Edrychwch ar eu gwefan.  
Ysgrifennwch gofnod o’r cnydau sy’n cael eu tyfu yn 
‘Growing Underground’. 

Growing Underground - http://growing-underground.com

Mae’r gair ‘hydroponeg’ yn dod o’r iaith Ladin. 


Darganfuwyd hydroponeg gyntaf yn y 1600au gan 
y gwyddonydd o Wlad Belg, Jan Van Helmont. 
Darganfu y gallai coeden helygen gael ei thyfu 
heb bridd.

Hydro + Ponos = ‘Dŵr’ a ‘Llafur’

http://growing-underground.com


01 Beth yw ffermio fertigol?

GWEITHGAREDD 4 - Gwyliwch glip fideo y BBC: 

https://www.bbc.co.uk/news/av/stories-52394090   


Gyda’ch partner, trafodwch fanteision ffermio fertigol? 


Beth yw ffermio fertigol?

https://www.bbc.co.uk/news/av/stories-52394090


Pwmp 
Aer

TECHNEG HAEN O FAETHOLION  
✔ Yn gallu ail-gylchredeg 
dŵr 
✔ Yn cynnwys pwmp dŵr 
✔Ffilm denau o ddŵr yn 

cylchredeg i lawr llethr
Pwmp 

Aer

Toddiant Maetholion Pwmp Dŵr

Toddiant Maetholion Pwmp Dŵr

Toddiant Maetholion

Toddiant Maetholion

Pwmp 
Aer

Toddiant Maetholion Pwmp Dŵr

Toddiant Maetholion

Allyrryddion Diferu

SYSTEM WIC 
✔ Yn cynnwys pwmp aer 
✔ Nid yw'n ail-gylchredeg 

dŵr 
✔ Wiciau yn cludo’r dŵr i’r 

gwreiddiau

SYSTEM LLANW A THRAI 
✔ Yn gallu ail-gylchredeg 

dŵr 
✔ Yn cynnwys pwmp dŵr 
✔ Gwreiddiau yn cael eu 

gorlifo yna eu draenio

CYFRWNG DŴR DWFN 
✔ Yn cynnwys pwmp aer 
✔ Nid yw'n ail-gylchredeg 

dŵr

SYSTEM AEROPONEG 
✔ Yn cynnwys chwistrellwyr 

niwl 

SYSTEM DIFERU 
✔ Yn gallu ail-gylchredeg 
dŵr 
✔ Yn cynnwys pwmp dŵr

01 Hydroponeg

Buddion tyfu’n hydroponig: 

•Gellir tyfu tu mewn.  
•Mae angen llai o le. 
•Gellir tyfu trwy gydol y flwyddyn. 
•Mae cnydau’n llai tebygol o gael plâu neu 
glefydau gan nad oes pridd.  
•Nid oes angen plaladdwyr ar gnydau sy’n 
cael eu tyfu’n hydroponig, sy’n well i’r 
amgylchedd.  
•Gellir ailadrodd amodau tyfu delfrydol.   
•Gellir tyfu gwahanol fathau o berlysiau, 
ffrwythau a blodau gan ddefnyddio 
hydroponeg.   

Mae sawl system hydroponig gwahanol.

Y cyfrwng dŵr dwfn yw'r hawsaf o'r systemau i'w 
sefydlu.

Wrth dyfu dail bach fel egin pys, nid oes angen 
ychwanegu maetholion i'r dŵr. 

System hydroponeg



Ar hyn o bryd, does neb yn cyflenwi egin 
pys yng Ngwynedd ac Ynys Môn.

Mae James Hooton o Hooton’s 
Homegrown wedi bod yn tyfu berwr y dŵr 
yn hydroponig ar ei fferm yn Ynys Môn ac 
yn ei werthu yn ei siop fferm.

HER: Allwch chi dyfu a chynhyrchu egin 
pys? Allwch chi fod y cyflenwr egin pys 
cyntaf yng Ngogledd Cymru?

01 Hydroponeg yng Ngwynedd a Môn



Tyfu Egin Pys
Uned 2



02 Paratowch, barod, tyfwch

Gweler gyferbyn beth fydd ei angen ar gyfer 
pecyn tyfu dosbarth.  (Gellir prynu pecynnau 
tyfu trwy Grŵp Ymgynghori Lafan, 
www.lafan.cymru)  

Sawl grŵp tyfu allwch chi ei gael yn eich 
dosbarth? Bydd angen 1 hambwrdd ar gyfer 
bob grŵp. Faint o blant fydd ym mhob grŵp? 

Trefnwch eich grwpiau. 

Mae gennych 2m x 1m o fat tyfu. Beth yw'r 
ffordd orau i chi dorri hwn er mwyn darparu 
matiau ar gyfer pob grŵp? Beth yw 
dimensiwn hambwrdd? Beth yw'r nifer uchaf 
o fatiau y gallwch eu cael? Torrwch fat tyfu i 
bob grŵp yn ôl eich canfyddiadau. 

Bydd angen 200g o hadau arnoch chi ar gyfer 
pob hambwrdd. Sawl hambwrdd o egin pys 
allwch chi eu plannu? Pwyswch ddigon o 
hadau i'ch grŵp. 

Bydd angen y bagiau a’r sticeri arnoch yn 
Uned 3, pan fyddwch wedi tyfu eich egin pys 
eich hun yn llwyddiannus.

Pecyn tyfu 
GWEITHGAREDD 5: Paratoi

6 Bwrdd hadau e.e. bambŵ 

(37cm x 21.5cm) 

1m x 2m o fat tyfu gwlân 
e.e. ’Growfelt’ 

3.6kg Hadau egin pys 

100 bag y gellir eu 
compostio 

100 Sticer Egin Pys Cymru



02 Canllaw tyfwyr

Cam 1 - Rhowch yr hadau mewn dŵr 
Golchwch a gadewch i’r hadau socian mewn dŵr 
am 5-6 awr.


Cam 2 - Plannu 
Rhowch y mat tyfu yn y bwrdd tyfu (os dymunwch, 
paratowch dyllau draenio). Gwlychwch y mat tyfu â 
dŵr. Taenwch yr hadau yn gyfartal dros eich bwrdd 
tyfu. Gorchuddiwch am 2-3 diwrnod hyd nes y 
gwelwch arwyddion o egino. Unwaith eu bod yn 
4-5cm o uchder, tynnwch y gorchudd a gadewch 
iddynt amsugno'r golau.


Cam 3 - Cynnal a chadw 
Sicrhewch fod y planhigion yn cael eu dyfrio bob 
dydd, gan gadw llygad am unrhyw lwydni.


Cam 4 - Cynaeafu 
Gellir cynaeafu'r planhigion wedi oddeutu 14 
diwrnod. Blaswch i ddarganfod pryd mae'r blas ar ei 
orau. Rhowch yr egin pys mewn twb neu fag a'i 
gadw yn yr oergell yn barod i'w ddefnyddio. Dylent 
bara hyd at wythnos.

Cofiwch y byddwch yn gallu newid eich 
gweithdrefnau y tro nesaf. 


Sut i dyfu dail pys micro 
GWEITHGAREDD 6: Tyfu



02   How to eat pea micro greens?

Gellir ychwanegu egin pys at unrhyw 
salad, ei roi mewn brechdan, ei 
ddefnyddio fel garnais neu ei fwyta ar 
eu pen eu hunain. 

Gallwch eu hychwanegu at omled, eu 
defnyddio ar ben risotto pys neu eu 
cynnwys mewn smwddi. 

Mae digon o ddewis! 

GWEITHGAREDD 7: 

Dyluniwch ac ysgrifennwch rysáit sy'n 
cynnwys egin pys? 

Syniadau rysáit  
GWEITHGAREDD 7: Ysgrifennu rysáit

02 Syniadau rysáit



Llwybr i’r farchnad
Uned 3



03 Yr Olwyn TASC

GWEITHGAREDD 8 

Nawr eich bod chi'n gallu tyfu egin 
pys yn llwyddiannus, beth am weld 
a allwch chi fod yn gyflenwyr egin 

pys. 

Defnyddiwch yr olwyn TASC i 
ddatblygu'ch brand a 

chynllunio'ch llwybr i'r farchnad. 

Mae croeso i chi ddefnyddio logo 
Egin Pys Cymru. 



03   Yr Olwyn TASC

Defnyddiwch yr olwyn TASC i ddatblygu'ch brand a 
chynllunio'ch llwybr i'r farchnad. 
Am faint fyddwch chi'n gwerthu'ch egin pys?

Pam y pris hwn? Beth oedd cost yr hadau egin pys?

Faint o egin pys fydd ym mhob bag?

Faint o elw fyddwch chi'n ei wneud?


Brandio

Sut fyddwch chi’n pecynnu’r egin pys?



03 Yr Olwyn TASC

Cynhyrchu 

Faint o syniadau allwn ni ddod o hyd 
iddyn nhw? 

Pwy all ein helpu? 
Ble allwn ni ddarganfod mwy? 

Beth yw barn pobl eraill? 
A oes ffordd arall?

Penderfynu 

Pa syniadau sy'n bwysig? 
Pa un yw'r syniad gorau? 

Beth fydd yn digwydd os…? 
Beth yw ein cynllun? 

Beth arall sydd angen i ni ei wneud?

Gweithredu 

Gadewch i ni ei fynd ati! 
Sut mae gwirio ein cynnydd? 
Ydyn ni'n ei wneud yn gywir? 
A yw'r cynllun yn gweithio? 

Beth sydd angen i ni ei wneud nesaf?

Arfarnu 

Beth ydyn ni wedi'i wneud? 
Pa mor dda wnaethon ni? 

Sut y gallem wneud yn well? 
A wnaethom ddatrys y broblem? 

A wnaethom weithio'n dda fel grŵp?

Cyfathrebu 

Wrth bwy allwn ni ddweud? 
Sut allwn ni ddweud wrth eraill? 

Beth ddylen ni ei ddweud? 
Sut allwn ni egluro? 

Sut ydyn ni’n ennyn ddiddordeb eraill?

Dysgu o brofiad 

Beth ydyn ni wedi'i ddysgu? 
Sut ydyn ni wedi newid? 

Beth ydyn ni'n ei feddwl a'i deimlo yn awr? 
Sut allwn ni ddefnyddio'r hyn rydyn ni 

wedi'i ddysgu? 
Sut y dylen ni wneud hyn eto? 

Casglu/Trefnu 

Beth ydyn ni'n ei wybod? 
Faint ydyn ni'n ei ddeall? 

Pa wybodaeth sydd gennym ni? 
Pa gwestiynau allwn ni eu gofyn?

Adnabod 

Beth yw'r dasg? 
Beth yw'r nod? 

Beth ydym angen ei wybod? 
A oes rhwystrau? 

Beth ydym ei angen i lwyddo?



03   Yr Olwyn TASC

Cynhyrchu 

Faint o syniadau allwn ni ddod o hyd 
iddyn nhw? 

Pwy all ein helpu? 
Ble allwn ni ddarganfod mwy? 

Beth yw barn pobl eraill? 
A oes ffordd arall?

Penderfynu 

Pa syniadau sy'n bwysig? 
Pa un yw'r syniad gorau? 

Beth fydd yn digwydd os…? 
Beth yw ein cynllun? 

Beth arall sydd angen i ni ei wneud?

Casglu/Trefnu 

Beth ydyn ni'n ei wybod? 
Faint ydyn ni'n ei ddeall? 

Pa wybodaeth sydd gennym ni? 
Pa gwestiynau allwn ni eu gofyn?

Adnabod 

Beth yw'r dasg? 
Beth yw'r nod? 

Beth ydym angen ei wybod? 
A oes rhwystrau? 

Beth ydym ei angen i lwyddo?

A allwch chi ddod o hyd i gyflenwyr egin pys eraill? 
(Marchnadoedd lleol, siop lysiau a ffrwythau, archfarchnadoedd, safleoedd arbenigol…) 

Chwiliwch ar y rhyngrwyd i ddod o hyd i frandiau egin pys sy'n cael eu gwerthu ar y farchnad ar 
hyn o bryd. 

Byddai cael ystod o egin pys (neu ddail salad/meicro) sydd ar y farchnad yn ysgogiad gwych i 
ddisgyblion eu defnyddio wrth ymchwilio. 

Beth yw'r dasg? 
Sut fyddwch chi'n gweithio ar y cyd? 

Gosodwch amser clir ar gyfer cwblhau'r dasg. 
Sut fydd ‘llwyddiant’ yn edrych? 

Ystyriwch sut y gellid cwblhau'r dasg. 
Ewch ati i ymhelaethu ar syniadau cychwynnol. 

Pwy allai eich helpu gyda'r dasg? 

Sut y byddwch chi'n cael eich cynnyrch i'r farchnad? 
A wnewch chi werthu'n uniongyrchol? 

Pa ddulliau ydych chi'n mynd i'w mabwysiadu? 
Oes gan bawb yn y grŵp rôl glir?



03 Yr Olwyn TASC

Gweithredu 

Gadewch i ni ei fynd ati! 
Sut mae gwirio ein cynnydd? 
Ydyn ni'n ei wneud yn gywir? 
A yw'r cynllun yn gweithio? 

Beth sydd angen i ni ei wneud nesaf?

Arfarnu 

Beth ydyn ni wedi'i wneud? 
Pa mor dda wnaethon ni? 

Sut y gallem wneud yn well? 
A wnaethom ddatrys y broblem? 

A wnaethom weithio'n dda fel grŵp?

Cyfathrebu 

Wrth bwy allwn ni ddweud? 
Sut allwn ni ddweud wrth eraill? 

Beth ddylen ni ei ddweud? 
Sut allwn ni egluro? 

Sut ydyn ni’n ennyn ddiddordeb eraill?

Dysgu o brofiad 

Beth ydyn ni wedi'i ddysgu? 
Sut ydyn ni wedi newid? 

Beth ydyn ni'n ei feddwl/deimlo yn awr? 
Sut allwn ni ddefnyddio'r hyn rydyn ni 

wedi'i ddysgu? 
Sut dylen ni wneud hyn eto? 

Sicrhewch fod pob aelod o'r grŵp yn glir ynghylch eu cyfrifoldebau. 
Sicrhewch fod gennych ddigon o adnoddau. 

Ystyriwch y camau nesaf.  

Rhannwch eich gwaith gyda'r dosbarth. 
Gofynnwch am adborth ac ystyriwch sut y gallwch wella eich brandio.

Rhowch adborth i eraill. 
Myfyriwch ar yr adborth a gawsoch. 

Sut allwch chi gyfleu'r hyn rydych chi'n ei gynnig i'ch cwsmeriaid?

Gwerthuswch sut y gwnaethoch gwblhau’r dasg. 
A gymerodd pawb ran? 

Rhowch adborth. 
Awgrymwch welliannau ar gyfer tyfu’r cnwd nesaf.



03 Yr Olwyn TASC

Mae croeso i chi ddefnyddio'r sticeri 
logo a'r bagiau. 

Pa wybodaeth sydd angen ei 
gynnwys ar y deunydd pacio? Beth 
yw pwysau’r pecynnau? 

Gellir gwerthu egin pys wedi'u torri 
neu dal yn eu cyfrwng tyfu. Beth yw'r 
manteision? 

Gellir gwerthu egin pys mewn 
bocsys/fagiau plastig, bocsys 
cardfwrdd neu fagiau papur. Beth yw 
manteision y pecynnau hyn?

Mae ystyried sut y byddwch chi'n pecynnu'ch egin 
pys yn hanfodol bwysig.

Pwy fydd eich cwsmeriaid?

Brandio
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