
 
 

LIFE17NAT/UK/000020 – Celtic Rainforests LIFE 
Rheoli Rhododendron ponticum – Stad Nannau ger Llanelltyd, Dolgellau  

 
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn awyddus i reoli’r Rhododendron ponticum sydd yn tyfu ar 
Stad Nannau ger Llanelltyd, Dolgellau, Meirionnydd (gweler mapiau amgaeedig). Gwahoddir i chi roi 
pris ar wahân ar gyfer y gwaith gwaredu Rhododendron ponticum o fewn pob parsel fel y disgrifir 
isod. Bydd angen tri cam o waith ym mhob parsel, a dylid cynnwys hyn o fewn y pris; 
 
Cam 1 - Rheoli Rhododendron ponticum drwy ddefnyddio dull addas ar draws y safle. Rhaid gofalu 
bod unrhyw staciau Rhododendron yn daclus ac oleiaf 3 m bob ochr i lwybrau – gwaith i’w gwbwlhau 
cyn 31 o Fawrth 2023. 
 
Cam 2 – Trin unrhyw ail dyfiant trwy chwistrellu bonyn neu ddail a thynnu egin blanhigion – gwaith 
i’w gwbwlhau erbyn 31 o Ragfyr 2024.  
 
Holl waith i ddilyn canllawiau “Recommended Methods and Practice for Controlling Rhododendron 
SNPA” (Annex 1) 
 
Mynediad 
O’r gogledd: dilynwch yr A470 tua’r de drwy Ganllwyd cyn troi i’r chwith yn Ty’n y Groes i gyfeiriad 
Llanfachreth. Ar ôl croesi pont, cadwch i'r dde a pharhau ar hyd y ffordd un lôn am tua milltir. Wrth 
wneud hynny, byddwch yn croesi pont fechan (dros yr Afon Wen) ac yna ddowch at tro sydyn, i'r dde, 
yn y ffordd. O amgylch y tro, mae maes parcio CNC i’r dde (SH736225) sy’n darparu mannau parcio i 
asesu rhannau isaf y safle. Mae'r safle ei hun tua 5 munud ar droed o'r maes parcio hwn, fel y dangosir 
ar y map cysylltiedig. 
 
O'r de: dilynwch yr A470 i'r gogledd o Ddolgellau. Tua ½ milltir o’r dref, fe welwch droad i’r dde gydag 
arwydd ‘Abaty Cymer / Cymer Abbey. Cymerwch y troad hwn, a dilynwch y ffordd am tua 300m cyn 
troi i’r dde (os cyrhaeddwch faes parcio’r Abaty rydych wedi gyrru heibio’r troad). Parhewch ar hyd y 
ffordd un lôn ac ar ôl tua 300m trowch i'r chwith lle mae'r ffordd yn fforchio, a dilynwch y ffordd am 
tua milltir, gan fynd heibio Dolfawr ar y chwith a Choed Dolfawr ar y dde i chi wrth wneud hynny. 
Mae'r safle i'r dde o'r ffordd ar ôl i chi fynd heibio Coed Dolfawr. 
 
O Lyn Cynwch: parciwch ym maes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn SH745211. Dilynwch yr 
arwyddion ar gyfer Precipice Walk / Llyn Cynwrch. Bydd y daith gylchol yn mynd â chi ar hyd llethrau 
uwch y safle. Ewch i Precipice Walk | Parc Cenedlaethol Eryri (llyw.cymru) am ragor o wybodaeth. 
 
 



 
 
Cefndir y Safle 
Mae’r safle wedi’i leoli’n bennaf ar lethr serth sy’n wynebu’r gorllewin sy’n cynnwys ochr bryn agored 
o gynefin ‘ffridd’. Mae Rhododendron ponticum (Rp) i'w gael ar draws y rhan fwyaf o'r safle, er bod ei 
ddwysedd yn amrywio o ardal i ardal, fel y dangosir ar y map amgaeëdig. Oherwydd maint y safle, a'r 
amrywiad yn y swm o Rp a ddarganfuwyd, mae'r safle wedi'i rannu'n bedwar llain (A - D). Mae 
rhannau o barseli A, B ac C yn cynnwys rhai rhannau serth neu greigiog lle gallai fod angen mynediad 
â rhaff – rydym yn cynghori’n gryf i unrhyw ddarpar gontractwyr asesu’r sefyllfa eu hunain fel rhan 
o’r broses dendro. Byddwn yn hapus i gwrdd â chi ar y safle i drafod y gwaith. Yn ogystal, mae ffiniau 
pob parsel, yn ogystal â mannau parcio addas a ffyrdd mynediad i gerbydau yn cael eu harddangos ar 
y mapiau amgaeëdig. 
 
Rwyf wedi amgáu mapiau o'r safle er gwybodaeth, cofiwch fod maint yr ardal (mewn hectarau) ar 
gyfer pob parsel yn seiliedig ar fesuriad dau ddimensiwn, bydd gwahaniaeth yn y maint gwirioneddol 
yn dibynnu ar lethr a graddiant y parsel. 
 
Mae un Heneb Restredig (SAM) wedi’i lleoli o fewn Parsel D – gweler y map amgaeëdig. Rhaid i'r holl 
waith o fewn terfynau'r Heneb Restredig gael ei wneud mewn modd sy'n sicrhau nad oes unrhyw 
ddifrod yn cael ei wneud i'r Heneb Restredig. Rhoddir arweiniad pellach i'r contractwr llwyddiannus. 
Fodd bynnag, mae arolygon diweddar yn awgrymu ychydig iawn, os o gwbl, o Rp sy'n bresennol yn yr 
ardal lle mae'r Heneb Restredig. 
 
Maint pob Parsel a dwyster Rhododendron (amcan) 
 
Parsel A – maint 26.0 ha.  
Parsel B – maint 28.5 ha. 
Parsel C -  maint 28.2 ha. 
Parsel D – main 29.2 ha. 
 
Rhaid cofio fod y maint (mewn hectar) ar gyfer pob parsel wedi ei selio ar fesuriad dau ddimensiwn, 
ac felly bydd gwahaniaeth yn y gwir faint yma mewn ardaloedd ar lechwedd. 
 
Bioddiogelwch 
Bydd angen dilyn canllawiau bioddiogelwch ar y safle yma. Bydd angen diheintio unrhyw offer sy’n 
cael ei ddefnyddio ar y safle yn ogystal ag offer personol ac esgidiau. Dylid cynnwys y gost yma yn y 
pris. 
 
 
 



 
 
Prisio 
Allwch chi roi eich prisiau ar gyfer pob parsel yn y tabl sydd wedi’i atodi ar dudalen chwech. Dylid pob 
pris gael ei ddychwelyd i’r cyfeiriad isod cyn 12:00 (hanner dydd) ar ddydd Mercher y 26ain o Fehefin 
2022. Allwch chi nodi os ydi’r pris yn cynnwys TAW neu beidio. Bydd angen cynnwys costau ar gyfer 
cyfleusterau llesiant yn eich pris. Yn ogystal, disgwylir i chi llenwi ffurflen Asesu Llesiant fel rhan o’r 
gwaith (gweler Annex II).  
 
Taliad 
Bydd taliad yn cael ei wneud ar ol derbyn anfoneb ar ddiwedd pob cam llwyddiannus. Mae rhaid 
derbyn cofnod o ddefnydd chwynladdwyr hefyd, os yn berthnasol. Gofynnir bod 95% or planhigion 
wedi cael triniaeth llwyddianus ym mhob cam. Bydd methiant i daro meini llwyddiant o 95% yn golygu 
gall taliad cael eu hatal. 
 
Bydd angen i’r ceisiadau llwyddiannus gynnwys y canlynol: 
 

- Asesiad Risg gan gynnwys camau bioddiogelwch. 
-     Datganiad Methodoleg. 
- Tystysgrifau NPTC Chainsaw, chwistrellu ac, os yn berthnasol, rhai ar gyfer defnyddio rhaffau. 
-     Tystysgrif Cymorth Cyntaf + Coedwigaeth. 
- Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus hyd at £5 miliwn. 
- Yswiriant Cyflogwyr. 

 
Sicrhewch fod yr holl wybodaeth uchod yn cael ei ddarparu gyda’r cais, os nad ydynt yn barod wedi’u 
cofnodi gan APCE. Os yw’r wybodaeth yn barod wedi’i gofnodi gydag APCE, nodwch hyn gyda’r cais. 
Os ydych yn caniatau i’r wybodaeth uchod gael ei rannu gyda Cyfoeth Naturiol Cymru, ticiwch y blwch 
yn y datganiad GDPR ar dudalen chwech.   
 
Bydd tendrau'n cael eu sgorio'n annibynnol gan banel sy'n cynnwys tri aelod o staff sy'n gysylltiedig 
â phrosiect Coediwgoedd Glaw LIFE gan ddefnyddio'r martrics sgorio a'r meini prawf ansawdd fel y 
dangosir yn Ffigurau 1 a 2 (isod). 
 
Dylid anfon pob tendr mewn amlen wedi'i labelu gyda :- ‘Cyfrinachol’ a rhoi cyfeiriad arni fel a ganlyn: 
 
Tendr – Rheoli Rhododendron ponticum Allt Friog / Bryn Merllyn 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol 
Penrhyndeudraeth 
Gwynedd 



 
 
LL48 6LF 
 
Os oes gennych unrhyw ymholiad ynglŷn â’r gwaith neu’r safle cysylltwch â Gruff Jones ar 01766 
772255 neu 07887 453 469, neu drwy e-bostio gethin.davies@eryri.llyw.cymru 
 
Yn gywir, 

 
Gethin Davies 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
 

Meini Prawf Pwysedd (%) 
Y ffi arfaethedig 75% 
Y gallu i ddangos profiad blaenorol o reoli Rhododendron yn/ neu mewn ardal 
debyg i ucheldir Gogledd Cymru 

10% 

Safon y gwaith papur (asesiad risg a camau bioddiogelwch, datganiad 
methodoleg, tystysgrifau perthnasol, yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ac 
yswiriant cyflogwyr) 

10% 

Geirda (au) - disgwylir un o leiaf 5% 
 
Ffigur 1. Matrics sgorio ar gyfer contract rheoli Rhododendron ponticum 
 
  



 
 
 

Sgorio - Meini Prawf Ansawdd (Isafswm Trothwy = 3) 

Galluedd Tystiolaeth a Ddarparwyd Sgôr Sylwad 

Cynigydd yn debygol o 
fod yn gallu cwrdd ag 
anghenion yr 
Awdurdod. 

Mae'r dystiolaeth yn gyson, yn 
gynhwysfawr, yn rymus, yn uniongyrchol 
berthnasol i'r prosiect ym mhob ffordd ac 
yn gredadwy iawn (trwy gael ei phrofi gan 
ffynonellau annibynnol lle bo hynny'n 
bosibl.) 

5 Cwbl hyderus 

Mae'r dystiolaeth yn ddigonol (mewn 
termau ansoddol), yn argyhoeddiadol ac yn 
gredadwy. 

4 Hyderus 

Risg fach na fydd y 
cynigydd yn gallu 
diwallu anghenion yr 
Awdurdod. 

Mae mân fylchau yn y dystiolaeth, neu i 
ryw raddau nid ydynt yn ein argyhoeddi, 
mae yna ddiffyg hygrededd neu mae'n 
amherthnasol i'r prosiect. 

3 Mân bryderon 

Risg cymedrol na fydd 
y cynigydd yn gallu 
diwallu anghenion yr 
Awdurdod 

Mae bylchau cymedrol yn y dystiolaeth, nid 
yw'n ein argyhoeddi. 2 Pryderon 

cymhedrol 

Risg sylweddol na fydd 
y cynigydd yn gallu 
diwallu anghenion yr 
Awdurdod. 

Mae bylchau mawr yn y dystiolaeth, nid 
yw'n argyhoeddiadol mewn sawl ffordd, 
mae yna ddiffyg hygrededd, neu mae'n 
amherthnasol i raddau helaeth i'r prosiect. 

1 Pryderon 
sylweddol  

Ni fydd yr ymgeisydd 
yn gallu diwallu 
anghenion yr 
Awdurdod. 

Dim tystiolaeth neu tystiolaeth 
gamarweiniol. 0 Ddim yn 

dderbyniol 

     
Sgorio – Pris Tendr     

Pris Tendr  Sgôr   
Tendr Isaf (L) 100   
Nth Tendr Isaf (Ln) L/Ln x 100   

 
Ffigur 2. Meini Prawf Ansawdd Sgorio ar gyfer Contract Rheoli Rhododendron ponticum 
 
 

 

 



 
 

 
 

 
Cam 1  

 

 
Cam 2  

 
CYFANSWM 
(nodwch os yw’r pris yn cynnwys TAW neu 
ddim) 

 
 
Parsel A 
 

   

 
Parsel B 
 

   

Parsel C 
   

Parsel D 
   

 
 
Enw: 
 
 
Arwyddwyd: 
 
Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) 
Bydd eich data yn cael ei gadw’n ddiogel a dim ond yng nghyd-destun prosiect Coedwigoedd Glaw 
Celtaidd Cymru LIFE byddwn yn cysylltu. Byddwn yn rhannu eich manylion gyda Chyfoeth Naturiol 
Cymru (CNC) ar faterion yn ymwneud a’r prosiect. Gallwch dynnu nol ar unrhyw adeg. Os hoffech 
wybod mwy am sut yr ydym yn casglu, storio a rheoli eich data personol, cymerwch olwg ar ein 
datganiad cyfrinachedd sydd ar gael ar ein gwefan www.eryri.llyw.cymru.   
 

□ Rwyf yn fodlon i Goedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru gysylltu â mi 
□ Os yn llwyddiannus, rwyf yn fodlon i’r manylion uchod gael eu trosglwyddo i Gyfoeth Naturiol 
Cymru 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eryri.llyw.cymru/


 
 

 
Annex 1. 
Dulliau yr argymhellwyd eu defnyddio i reoli Rhododendron. 
Coedwigoedd Celtaidd Cymru (wedi’i ddiwygio 27/2/2020) 
 
Mae angen defnyddio mwy nac un dull ar gyfer gwaredu â Rhododendron ponticum yn gyfan gwbl o 
unrhyw safle. Fel arfer mae angen defnyddio cyfuniad o wahanol ddulliau dros gyfnod o amser. Mae 
effeithiolrwydd y gwahanol ddulliau yn dibynnu ar y siâp a dwysedd y llwyni R. ponticum, diddordeb 
cadwriaethol y safle, defnydd tir a diogelwch. 
 
Er mwyn gwaredu â’r R. ponticum yn llwyddiannus mae’n rhaid i’r gwaith gael ei wneud yn drylwyr a 
threfnus. Dyma’r sicrwydd bydd yna lwyddiant. 
 
Mae’r prif ddulliau a ddefnyddir ar hyn o bryd wedi i’w rhestru yn y tabl isod, wedi eu dilyn gan 
wybodaeth bellach am y dulliau a argymhellwyd. 
 
 Dull Addasrwydd Tymor 

A Chwynnu â Llaw  Addas ar gyfer planhigion bach 
(llai na 60cm) a thyfiant 
newydd yn enwedig lle nad oes 
gwreiddiau planhigion eraill yn 
rhwystro’r chwynnu. 

Trwy’r flwyddyn. 
Diwedd y Gaeaf / dechrau’r 
Gwanwyn yw’r tymor mwyaf 
effeithiol gan fod isdyfiant a 
rhedyn dwys yn gallu 
gorchuddio planhigion bychain 
yn yr Haf. 

B Chwistrellu Bonyn Mae’r ddull yma yn effeithiol 
iawn, yn enwedig ar gyfer 
planhigion mawr sydd â nifer 
bach o goesau gyda diamedr o 
3cm neu fwy. Gellir ddilyn y 
dull yma gyda dulliau D1 neu 
D2 lle yn briodol, fodd bynnag 
ni ddylsai planhigion cael eu 
torri tan ei fod yn glir mae’r 
triniaeth wedi bod yn effeithiol 
ac fod y planhigion wedi marw. 
Yn ymarferol, golygir hyn dylsai 
planhigion cael eu gadael am o 
leiaf un tymor tyfu cyn dechrau 
torri’r planhigion. 

Trwy’r flwyddyn, ond y cyfnod 
orau posib yw Mawrth – 
Hydref. 
 

C Chwistrellu Dail Rhaid chwistrellu’r dail i gyd, 
felly ni ddylai’r planhigion fod 
yn dalach na 150cm, na chael 

Y cyfnod orau posib yw 
Mawrth – Hydref. 
Mae chwistrellu tu allan i’r 
tymor yma dim ond yn 



 
 

diamedr mwy na 200cm. Dylid 
cael mynediad at y dail i gyd.  

effeithiol pan mae’r planhigion 
yn tyfu. 
Mae tywydd ffafriol chwistrellu 
dail yn llai tebygol yn ystod y 
Gaeaf. 

D1 Torri gyda Llaw 
(wedi’i ddilyn gan 
losgi neu chwalu’r 
planhigyn) 

Planhigion talach na 130cm 
a/neu gyda diamedr mwy na 
150cm. 
Bydd Rhododendron yn aildyfu 
ar ôl torri, felly mae’n 
angenrheidiol trin yr hyn a 
dorrwyd gyda triniaeth 
gemegol yn ystod y tymor tyfu 
nesaf naill ai drwy dull B neu C. 
Trwy adael i’r Rhododendron â 
dorrwyd i aildyfu cyn 
ddefnyddio dull B neu C, mae’n 
sicrhau llwyddiant mewn lladd 
y planhigyn. 

Trwy’r flwyddyn (ond i osgoi 
cyfnod Mawrth – Mehefin lle 
mae adar sy’n nythu yn 
bresennol). 

D2 Torri gyda llaw (gan 
ddilyn â phentyrru’r 
planhigion)  

Planhigion talach na 130cm 
a/neu gyda diamedr mwy na 
150cm. 
Mae’r dull hwn yn fwy addas 
na dull D1 mewn ardaloedd lle 
nad oes dwysedd uchel o 
R.ponticum, mewn safleoedd 
lle mae’n anymarferol neu’n 
rhy niweidiol i losgi/chwalu 
planhigion. 
Bydd Rhododendron yn aildyfu 
ar ôl torri, felly mae’n 
angenrheidiol trin yr hyn a 
dorrwyd gyda triniaeth 
gemegol yn ystod y tymor tyfu 
nesaf naill ai drwy dull B neu C. 
Trwy adael i’r Rhododendron â 
dorrwyd i aildyfu cyn 
ddefnyddio dull B neu C, mae’n 
sicrhau llwyddiant mewn lladd 
y planhigyn. 

Trwy’r flwyddyn (ond i osgoi 
cyfnod Mawrth – Mehefin lle 
mae adar sy’n nythu yn 
bresennol). 

E Torri â pheiriant Addas ar gyfer ardaloedd eang 
o ddwysedd uchel. 

Trwy’r flwyddyn (ond i osgoi 
cyfnod Mawrth – Mehefin lle 



 
 

Bydd Rhododendron yn aildyfu 
ar ôl torri, felly mae’n 
angenrheidiol trin yr hyn a 
dorrwyd gyda triniaeth 
gemegol yn ystod y tymor tyfu 
nesaf naill ai drwy dull B neu C. 
Trwy adael i’r Rhododendron â 
dorrwyd i aildyfu cyn 
ddefnyddio dull B neu C, mae’n 
sicrhau llwyddiant mewn lladd 
y planhigyn. 

mae adar sy’n nythu yn 
bresennol). 

 

 
 
Manylion y Dulliau 

1. Chwynnu â Llaw (Dull A) 
1.1 Dylai’r planhigion sy’n cael ei chwynnu cael eu casglu a’i gwaredu ar y safle, neu dylid 

rhyddhau’r holl bridd o wreiddiau’r planhigyn a gadael iddo sychu mewn man sefydlog ar y 
tir. Bydd planhigion yn ailwreiddio os nad yw’r camau yma’n cael eu cymryd. 

1.2 Mae’n hanfodol archwilio’r ardal yn drylwyr er mwyn darganfod pob un planhigyn. E.e. gall 
terfynau, llinynnau neu resi o weithwyr gael eu defnyddio mewn bylchau o 10m. 

1.3 Mae’n hanfodol archwilio’r ardal yn drylwyr er mwyn darganfod pob un planhigyn. Gall 
terfynau neu linynnau gael eu defnyddio i ddiffinio ardal. 

   
 
 

Gweithredu’n Ddiogel a Bioddiogelwch 

A. Mewn unrhyw weithrediad sy’n defnyddio chwynladdwyr ac offer bŵer, dylsai 
gweithwyr gael y sgiliau a chymhwysterau priodol, a gwisgo dillad amddiffynnol 
personol. 

B. Dylsai caniatâd defnyddio chwynladdwyr cael ei dderbyn gan Cyfoeth Naturiol Cymru 
cyn defnyddio chwynladdwyr wrth ymyl cyrsiau dŵr a safleoedd dynodedig. 

C. Dylsai pob gofal cael eu cymryd i osgoi llygriad o gyflenwadau dŵr wrth ddefnyddio 
chwynladdwyr. 

D. Glanhau pridd a gweddillion eraill i ffwrdd o esgidiau, dillad a cerbydau cyn cyrraedd a 
gadael safleoedd. Glanhau a diheintio offer a chyfarpar fel rhan o’ch trefn cynnal offer.   



 
 
2. Chwistrellu Bonyn (Dull B) 
2.1 Dril fatri (gyda nifer o fatrïau sbâr) yw’r offeryn orau ar gyfer chwistrellu bonyn. Driliwch i 

lawr i mewn i waelod pob bonyn. Ar gyfer bonyn yn fwy, bydd angen mwy nag un twll: dylai 
tyllau cael eu drilio o amgylch cylchedd y bonyn bob 5cm (2”). Mae ebill 12mm yn addas ar 
gyfer bonyn mawr, ac mae ebill 8mm yn addas ar gyfer bonyn llai. Dylai bob twll fod digon 
dwfn i ddal 2ml o doddiant chwynladdwr (dyfnder 30mm ar gyfer ebill 10mm, dyfnder 
20mm ar gyfer ebill 12mm, a dyfnder 10mm ar gyfer ebill 16mm). 

2.2 Dylai bob twll gael eu llenwi gan ddefnyddio offeryn addas (megis dryll sbotio neu 
chwistrellwr milfeddygol) gan gymryd gofal i atal gollyngiad. Ffel chwynladdwr, dylid 
defnyddio toddiant dyfrllyd 25% o RoundUp Biactive gyda marciwr lliw cryf. Dylid dilyn 
canllawiau’r gwneuthurwr os yn wahanol i hyn. 

2.3 Gall bwyell neu filwg cael eu defnyddio i greu fflap o risgl i ddal y toddiant chwynladdwr 
hefyd. Dylai’r fflap fod digon mawr i gynnal y chwynladdwr. 

2.4 Dull arall sy’n dderbyniol (a elwir yn ddull ‘crafu’) yw cymryd 15cm o risgl i ffwrdd o waelod 
pob bonyn gan ddefnyddio llif gadwyn, ac yna rhoi toddiant dyfrllyd 25% o RoundUp Biactive 
gyda marciwr lliw cryf i’r pren noeth gan ddefnyddio brwsh paent. 

2.5 Dylai toddiant chwynladdwr cael ei gymysgu ar gyfer y dydd hwnnw yn unig. Dylai unrhyw 
weddillion gael eu gwaredu yn ddiogel a synhwyrol. 

2.6 Dylai pob bonyn sydd wedi haenu cael eu datgysylltu o’r prif blanhigyn fel y crybwyll yn 1.1.  
2.7 Mae dull trefnus yn hanfodol. Dylai pob planhigyn sydd wedi eu trin cael eu marcio â 

chwistrell baent neu drwy dorri darn o frigyn er mwyn galluogi gweithwyr i adnabod 
planhigion sydd wedi eu trin. 

2.8        Fe ddylai llwyn aeddfed mewn safle anghysbell sydd wedi derbyn y triniaeth yma gael ei 
adael mewn lle am sawl blwyddyn. Fe all hadau o lwyn aeddfed aros yn hyfyw a thyfu heb ei 
ganfod ar safleoedd wedi’u trin am sawl blwyddyn, ac felly wrth adael y planhigyn marw yn 
ei lle, bydd yn haws adnabod y safle yn y dyfodol er mwyn gwirio os oes egin blahigion 
newydd yn tyfu yn yr ardal. 

 
3. Chwistrellu Dail (Dull C) 
3.1 Mae’r dull yma yn cael ei argymell yn llai na’ dull B, oherwydd (a) mae yna fwy o risg o 

niweidio planhigion eraill cyfagos, (b) y ffaith ei fod yn gyffredinol yn defnyddio mwy o 
chwynladdwr ac (c) mae’n fwy o risg i weithwyr.   

3.2 Nid yw’r dull yma’n addas ar gyfer planhigion sy’n dalach na 150cm, na’n fwy na 200cm o 
ddiamedr, na’r rhai nad yw’n bosib cael mynediad o’u hamgylch. 

3.3 Iddo fod yn effeithiol, mae angen chwistrellu pob deilen. Mae angen gofal arbennig, yn 
enwedig gyda aildyfiant, ddim i fethu planhigion bach a gwan a’r rheini sy’n tyfu allan o 
waelod boncyff, gan mae’r ddwy yn dueddol o dyfu nôl yn gryf.  

Oni bai ei fod wedi ei gytuno’n wahanol, bydd chwynladdwr yn cael ei ddefnyddio drwy un o’r ddau 
ddull canlynol; chwistrellydd cefn (knapsack) neu dodwr CDA (controlled droplet applicator): 

3.4 Chwistrellydd Cefn (knapsack) 
3.4.1 Rhaid chwistrellu pob un ddeilen tan i bwynt lleithder cyfan (h.y. i’r pwynt union cyn 

i’r cymysgedd ddiferu i ffwrdd). 



 
 

3.4.2 Y cynhwysyn actif bydd glyphosate (oni bai ei fod wedi ei gytuno’n wahanol). Mae 
rhan fwyaf o doddianau proffesiynnol (e.e. RoundUp Biactive) yn cynnwys 360g/l neu 
450g/l o glyphosate. Dylai cymysgedd 360g/litr cael eu gwneud i fynu i doddiant o 
2% (1 rhan o grynodiad i 50 rhan o ddŵr: cyfartal i 300ml i danc 15L). Dylai 
cymysgedd 450g/l cael ei wneud i fynu i doddiant o 1.6% (1 rhan o grynodiad i 62 
rhan o ddŵr: cyfartal i 180ml i danc 15L). 

3.4.3 Yn ychwanegol i hyn, dylsai 2% Mixture B cael ei ychwanegu i gynyddu cyflymder 
amsugniad. 

3.4.4 Dylai pen y chwistrell gael siâp côn gyda thwll ar y pen ar gyfer defnydd mwy manwl 
a chywir. 

3.4.5 Mae’n angenrheidiol cymysgu glyphosate a dŵr yn drylwyr. Mae’n cymryd o leiaf 2 
funud o ysgwyd i gymysgu’r sylwedd “olewog” gyda’r dŵr. 

3.4.6 Wrth ymyl cyrsiau dŵr, ni ddylai’r toddiant chwynladdwr gynnwys Mixture B. Yn lle, 
dylai crynodiad y sylwedd gael ei godi i 2.5% (360g/l glyphosate). Argymhellir 
defnyddio cynnyrch glyphosate o’r ansawdd orau sy’n cynnwys adjuvant ansawdd 
orau. 

3.4.7 Dylai lliw glas neu goch cryf cael eu hychwanegu i’r cymysgedd chwynladdwr. 
3.4.8 Dylai toddiant chwynladdwr cael ei gymysgu ar gyfer y dydd hwnnw yn unig. Dylai 

unrhyw weddillion gael eu gwaredu yn ddiogel a synhwyrol. 
3.5 Dodwr CDA (controlled droplet applicator) 

3.5.1 Dylsai gofal cael ei gymryd wrth raddnodi y dos i sicrhau fod y chwynladdwr yn cael 
ei chwistrellu ar y raddfa gywir (fel arfer 10l/ha). 

1.5.2 Y cynhwysyn actif bydd glyphosate (oni bai ei fod wedi ei gytuno’n wahanol). 
1.5.3 Argymhellir ni ddylir defnyddio dodwr CDA wrth ymyl cyrsiau dŵr.  

3.6 Bydd dull chwistrellu dail ddim ond yn addas pan mae tywydd sych heb unrhyw law wedi’i 
rhagweld (isafswm o 6 awr ar gyfer chwistrellwr cefn gyda Mixture B, 12 awr heb Mixture B), 
2 awr ar gyfer CDA. 

3.7 Ni ddylid chwistrellu dail pan mae cyflymder gwynt yn ddigon i achosi drifft. 
3.8 Argymhellir osgoi chwistrellu dail mewn tywydd poeth a heulog oherwydd mae’r 

chwynladdwr yn gallu anweddu i ffwrdd cyn iddo dreiddio i mewn i’r dail. 
3.9 Mae’n well osgoi chwistrellu dail mewn amodau oer (<7 gradd C). 
3.10 Ni fydd unrhyw rywogaeth heblaw R. ponticum cael ei chwistrellu. (Mae rhywogaethau 

brodorol megis llys a grug yn gallu cymryd blynyddoedd i adfer o niwed chwinladdwr, ac 
mae’n hawdd i ladd coed ifanc hefyd). 

3.11 Pan yn chwistrellu ail dyfiant o fonyn wedi ei dorri, yr uchder gorau phosib ar gyfer 
chwistrellu dail yw 50cm. 

4. Torri gyda Llaw (Dull D1 a D2) 
4.1 Rhaid i bob planhigyn gael ei dorri mor agos â phosib i’r tir. Ni ddylai unrhyw fonyn fod mwy 

na 10cm (ond gweler 4.5). 
4.2 Dylai unrhyw fonion haenog gael ei datgysylltu. 
4.3 Dim ond R.ponticum dylai gael ei dorri os na fydd cytundeb o flaen llaw i dorri rhywogaethau 

eraill 



 
 
4.4 Dylid osgoi torri pan mae adar yn nythu (Mawrth – Mehefin) os yn bosib. Os nad yw’n bosib 

osgoi gwaith yn y cyfnod yma, dylai’r safle gwaith cael ei arolygu’n llawn bob dydd o waith. 
Os oes nythod yn cael eu darganfod, ni ddylen nhw gael eu tarfu ar tan fydd y cywion wedi 
gadael y nyth, hyd yn oed os golygir hyn gohirio’r gwaith dros ardal fawr. 

4.5 Llosgi 
 4.5.1 Os yn briodol, dylai dull llosgi dim ond cael ei ddefnyddio mewn amodau’r tywydd yn 

addas ar gyfer llosgi – os rydych mewn amheuaeth, ymgynghorwch â’r Frigâd Dan. 
 4.5.2 Rhaid cysylltu efo’r frigâd dan i’w hysbysebu o’r dyddiau rydych yn llosgi ar y safle er 

mwyn osgoi galwadau allan diangen. 
4.5.3 Rhaid i ymyl coelcerth fod o leiaf 10m o wreiddyn coeden a chreigiau sydd wedi’i 
gorchuddio a mwsogl. 
4.5.4 Ni ddylai llosgi mwy na 10m³ o ddeunydd o fewn unrhyw gyfnod o 24 awr. 
4.5.5 Ni chaniateir cychwyn tân mewn ffyrdd artiffisial megis teiars ac olew. 
4.5.6 Rhaid diffodd y tan yn ddiogel a synhwyrol cyn gadael y safle trwy drochi â dŵr neu 

fancio. 

4.6 Stacio 
4.6.1 Ni ddylai deunydd cael eu pentyrru o few 5m o lwybrau cerdded cyhoeddus, traciau, 

ffyrdd neu gyrsiau dŵr lle gellir amharu gyda’r gynhaliaeth o unrhyw strwythur dynol 
(waliau, ffensio a.y.b.), neu lle gall pentyrrau llithro i lawr i ffyrdd, llwybrau, cyrsiau 
dŵr a.y.b. 

4.6.2 Rhaid pentyrru’r defnydd sy’n cael ei dorri yn daclus a diogel. Mae’n debygol y bydd 
rhaid torri canghennau mawr (i faint llai na 2m o hyd) cyn eu hychwanegu i’r pentwr. 
Os ydy’r dull yma yn cael ei ddefnyddio mewn safle lle mae yna ddwysedd uchel o 
lwyni, gall dorri a stacio fod yn llawer o waith. 

4.6.3 Ni ddylai pentyrrau orchuddio neu rwystro unrhyw driniaeth yn y dyfodol i foncyffion 
sydd wedi eu torri. 

 
Ni fydd dull chwistrellu boncyff yn cael ei ddefnyddio trwy gydol y prosiect LIFE. Mae’r defnydd o 
chwynladdwr ar foncyffion sydd newydd gael eu torri yn flaenorol wedi arwain at ganlyniadau 
gwael. Mae nifer fawr o foncyffion yn gallu ymddangos wedi marw am flwyddyn neu fwy, ac yna yn 
cynhyrchu aildyfiant gwan sy’n datblygu’n araf iawn. Mae’r aildyfiant yma yn gallu cymryd 3 
blwyddyn neu fwy i gynhyrchu digon o ddail i amsugno dos marwol o chwynladdwr. Ar brosiect sy’n 
gyfyngedig ar amser, nid yw’r dull yma yn effeithiol o ran costau ac felly nid yw’n dderbyniol. 
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