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Rhagair 

 

Mae tyfu tatws hadyd i Tatws Sarpo Cyf (TSC) yn cynnig cyfle i dyfwyr mawr a mân sy’n edrych 

i arallgyfeirio i farchnad gynyddol ac uchel ei gwerth.  Yn ddiweddar, mae TSC wedi sicrhau 

cyllid drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2014 – 2020 i brosiect ‘Tatws Cynaliadwy Cymru’ 

(TCC) y mae cyhoeddi’r llawlyfr hwn yn rhan ohono. Mae TSC yn cydnabod y cymorth hwn 

gyda diolch. 

Mae tri nod i’r prosiect: 

• Ehangu cronfa tyfwyr hadyd TSC 

• Symleiddio ei weithrediadau graddio, pacio a storio 

• Tyfu’r farchnad ar gyfer amrywogaethau tatws Sarpo (hadyd a bwyta) yng Nghymru 

Er bod llawer o ystyriaethau statudol ac agronomaidd i gynhyrchu cnwd o datws hadyd, mae 

llawer o’r egwyddorion sylfaenol yr un fath â thyfu tatws bwyta. Y gobaith yw y bydd y llawlyfr 

hwn yn rhoi arweiniad i’r cynhyrchydd tatws hadyd profiadol a’r cyw-gynhyrchydd fel ei 

gilydd. Mae’r gofynion statudol a drafodir wedi dod yn y lle cyntaf o The Explanatory Guide to 

the Seed Potato Classification Scheme a’r Approved Stock Scheme for the 2016/17 Growing 

Season a gyhoeddwyd gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA). 

(https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/523572/

SPCS-guide.pdf).  Mae’r cynnwys sy’n ymwneud yn benodol ag amrywogaethau Sarpo wedi’i 

seilio ar ein profiadau ein hunain, da a drwg, o dyfu tatws hadyd Sarpo ledled Cymru a Lloegr 

yn ystod y deng mlynedd diwethaf.  

Rydym wedi ceisio gwneud y llawlyfr hwn mor ddefnyddiol a chynhwysfawr â phosibl ond, yn 

yr un modd ag unrhyw ganllawiau o’r fath, cyffredinol ydyw ac nid saflebenodol. Felly er y 

bydd y gofynion statudol yn aros yr un fath i bob tyfwr, gall y cyngor agronomaidd amrywio o 

safle i safle. Bydd staff TSC bob amser wrth law i drafod hyn. Mae’r llawlyfr yn cynnwys 

cyflwyniad cyffredinol ac yna’n ymrannu’n fras yn ddwy adran, y naill yn ymdrin â’r holl dymor 

tyfu, o ddewis safle i storio a graddio a’r llall yn ymdrin â’r broses ardystio ei hun. Er, yn 

anochel, fod rhywfaint o orgyffwrdd rhwng yr adrannau hyn, rydym yn gobeithio mai’r 

canlyniad fydd dogfen sy’n hawdd ei defnyddio a chyfeirio ati. 

Mae yna alw am hadyd ardystiedig, organig yn ogystal â chonfensiynol, ac rydym wedi 

gwneud y llawlyfr yn berthnasol i’r ddwy system gynhyrchu. 

 

Diolch yn fawr i chi am eich diddordeb mewn cynhyrchu tatws hadyd i ni a dymunwn bob 

llwyddiant i chi yn y tymor sydd ar ddod. 

 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/523572/SPCS-guide.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/523572/SPCS-guide.pdf
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1.   Cyflwyniad Cyffredinol 
 

1.1 Beth yw tatws Sarpo? 

Ystod o amrywogaethau tatws yw Sarpo (cywasgiad o’r geiriau Sarvari a ‘potato’) a fridiwyd 

gan y teulu Sarvari yn Hwngari ac a gafodd eu treialu a’u datblygu wedyn gan Ymddiriedolaeth 

Ymchwil Sarvari yng ngogledd Cymru. Bu rhaglen fridio Savari yn canolbwyntio ar gynhyrchu 

amrywogaethau ag ymwrthedd uchel i glefydau feirws cyffredin yn ogystal ag i falltod hwyr.   

Ar hyn o bryd, ceir saith amrywogaeth Sarpo ar Restr Genedlaethol y DU: Sarpo Mira, Axona, 

Sarpo Shona, Sarpo Una, Kifli, Blue Danube a Sarpo Gwyn.  Rhaid i amrywogaeth fod ar Restr 

Genedlaethol y DU neu Gatalog Cyffredin yr UE i gael ei thyfu a’i gwerthu’n fasnachol. Mae 

cyflenwad rhai o’r amrywogaethau hyn yn brin iawn ond dylent i gyd fod ar gael i’w tyfu fel 

had o fewn y 2-3 blynedd nesaf. Ceir disgrifiadau manwl ohonynt oll yng Nghronfa 

Amrywogaethau Tatws Prydain (http://varieties.ahdb.org.uk/) ac mae crynodeb o’u 

priodweddau pwysig a’u nodweddion adnabod i’w gael yn yr Atodiad.  

 

1.2 Beth yw tatws hadyd? 

Nid tatws bach yn unig yw tatws hadyd! Mae cnydau hadyd yn cael eu tyfu at safonau penodol 

o ran purdeb amrywiadol a bod yn rhydd rhag clefydau fel a bennir gan Gynllun Tatws Hadyd 

y Llywodraeth a reolir gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) DEFRA. Rhaid 

i gnydau hadyd gyrraedd y safonau hyn os ydynt i gael eu hardystio fel rhai hadyd. Trafodir 

safonau’n fanwl yn nes ymlaen, ond mae’r rhan fwyaf ohonynt yn weddol ddi-lol. Cofiwch ein 

bod yn gallu’ch cynghori ym mhob cyfnod wrth i’r cnwd dyfu os dymunwch. Mae tyfu tatws 

hadyd yn fwy heriol na thyfu cnwd bwyta ond mae manteision y contract a gynigir i chi gan 

TSC ynghyd â rhwyddineb cymharol tyfu amrywogaethau Sarpo yn golygu mai rhywbeth digon 

atyniadol yw tyfu had Sarpo. 

 

1.3 Pam tyfu tatws hadyd Sarpo i Tatws Sarpo Cyf? 

Sefydlwyd Tatws Sarpo Cyf (TSC) yn 2013 i fasnacheiddio a marchnata tatws Sarpo ar ran 

Ymddiriedolaeth Ymchwil Sarvari (YYS). Roedd ymchwil farchnata wedi dangos nad oedd yr 

ychydig gynhyrchu a reolid gan YYS yn mynd i fod yn ddigonol i ateb y galw cynyddol yn y DU 

a’r marchnadoedd allforio datblygol. O ganlyniad, rydym yn recriwtio tyfwyr newydd i ehangu 

ein cronfa dyfwyr a chynyddu cynhyrchu.  

Cynigir contract ‘prynu’n ôl’ gwarantedig i dyfwyr newydd lle bydd TSC yn cytuno i brynu’r 

holl stociau ardystiedig maint hadyd rhwng 35 a 55mm (wedi’u graddio’n 35/55mm) gan y 

tyfwr am bris y cytunir arno cyn plannu. Mae hyn yn gwarantu pris i’r tyfwr ac yn cael gwared 

ag unrhyw anwadaliadau posibl a achosir gan farchnad gyfnewidiol yn ystod y tymor tyfu. Gall 

prisiau contract amrywio ychydig gan ddibynnu ar amrywogaeth a gradd yr had a gynhyrchir 

ond gellir disgwyl elw gros o oddeutu £760 - £1255 yr hectar gan ddibynnu ar bwysau’r cnwd 

a’r costau tyfu (ffynhonnell: The Organic Farm Management Handbook 2017).  

http://varieties.ahdb.org.uk/
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Yn ogystal â’r manteision ariannol o dyfu tatws hadyd Sarpo, mae rhwyddineb cymharol eu 

trin yn golygu bod risg lai o lawer wrth eu tyfu nag wrth dyfu amrywogaethau eraill. Mae 

lefelau uchel yr ymwrthedd i feirysau ym mhob rhywogaeth Sarpo yn lleihau’n sylweddol y 

perygl y bydd cnydau’n methu ardystio oherwydd bod gormod o blanhigion yn amlygu 

clefydau feirws adeg yr arolygu (gweler yr adran ar “Arolygiadau Maes”). Hefyd, mae eu 

deiliach trwchus sy’n mygu chwyn yn helpu i sicrhau pwysau’r cnwd. Fodd bynnag, yr 

ymwrthedd i falltod hwyr a achosir gan y pathogen Phytophthora infestans sydd gan lawer o 

amrywogaethau Sarpo sy’n eu gwneud yn hynod addas ar gyfer tyfu ar raddfa fach neu dyfu’n 

organig ac a fydd yn lleihau costau tyfu i dyfwyr confensiynol mwy o faint hefyd. 

Bydd y rhan fwyaf o gnydau tatws yn y DU yn cael eu sgeintio’n rheolaidd â ffyngladdwyr 

synthetig i reoli clwy’r tatws, yn aml hyd at 20 o weithiau y tymor. Rydym wedi tyfu Sarpo 

Mira ac Axona yn llwyddiannus fel tatws hadyd yng Nghymru gan ddefnyddio ffyngladdwyr 

ddwywaith yn unig hyd yn oed yn ystod blynyddoedd pryd y bu llawer o falltod o gwmpas. 

Mae hyn yn cynrychioli arbediad sylweddol o ran y ffyngladdwr ei hun ond hefyd y tanwydd 

a ddefnyddir, cywasgiad y pridd ac, efallai’n bwysicaf oll, amser neu gostau contractio’r tyfwr. 

 

 

Mae’r llun uchod yn dangos dau blot o dreial clwy’r tatws gan YYS yn 2009. Yn y blaendir, 

gwelir amrywogaeth a fu unwaith ag ymwrthedd ond sydd bellach yn dueddol o gael ei 

heintio, Sante.  Yn y cefndir mae’r amrywogaeth Sarpo Axona, yn wyrdd o hyd ac yn tyfu’n 

gryf. Ni ddefnyddiwyd unrhyw ffyngladdwr ar y naill blot neu’r llall! 
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2.  Tyfu’r Cnwd 
 

2.1. Dewis safle a chyn plannu 

Dylai’r safle delfrydol fod yn wastad neu ar lethr esmwyth, ond nid mor serth nes achosi 

trafferth i offer sgeintio neu gynaeafu.  Peidiwch byth â dewis cae a all fynd dan ddŵr neu’n 

rhy wlyb i’w gynaeafu yn yr hydref.  Yn olaf, ni ddylech dyfu tatws hadyd ond ar dir sydd heb 

ei ddefnyddio i dyfu cnwd tatws o unrhyw fath (nid cnwd hadyd arall yn unig) a hynny ers 

pedair blynedd fan leiaf, a hyd at saith mlynedd gan ddibynnu ar ansawdd yr had rydych yn 

mynd i’w cynhyrchu. Rhowch y tir gorau posibl i datws hadyd oherwydd bydd y gwelliannau 

ym mhwysau ac ansawdd y cnwd yn talu ar eu canfed! 

Cyn symud ymlaen ymhellach, rhaid i’r tir dan sylw gael ei samplo gan arolygwyr Iechyd 

Planhigion sy’n anfon samplau o’r pridd i’w profi mewn labordy i gael gwybod a ydynt yn 

cynnwys codennau (wyau) y nematod codennau tatws (NCT). Mae’r codennau hyn yn 

parhau’n fyw yn y pridd am flynyddoedd lawer ar ôl i gnwd heigiog gael ei gynaeafu a byddent 

yn cael eu lledaenu i ffermydd eraill drwy’r had. Hefyd yn cael ei adnabod fel y llyngyren 

datws, mae NCT yn cyfeirio at ddwy rywogaeth, Globodera rostochiensis a Globodera pallida.  

Mae pla NCT yn arafu twf gan beri i gnydau heneiddio’n gynnar wrth i’r nematodau luosogi a 

bwydo ar wreiddiau tenau’r planhigion tatws. Dangosir codennau ynghlwm wrth y gwreiddiau 

yn y llun isod ond prin eu bod i’w gweld â’r llygad noeth. 

 

Os ceir bod tir yn cynnwys codennau hyfyw, fe’i cyhoeddir yn anaddas at ddiben cynhyrchu 

tatws hadyd (gan gynnwys hadyd sydd wedi’u harbed ar y fferm). Ni ellir tyfu tatws bwyta ar 

y tir ond os bydd y tyfwr yn ymgymryd â rhaglen wedi’i monitro i leihau niferoedd NCT. Bydd 
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Iechyd Planhigion yn rhestru tir heigiog i ddangos presenoldeb NCT. Mae’n arbennig o bwysig 

cofio hyn os ydych yn rhentu tir i gynhyrchu’ch tatws hadyd oherwydd bydd y rhestru yma 

wrth reswm yn effeithio ar y tirfeddiannwr am gryn amser. 

Rydym hefyd yn awgrymu i chi gael y pridd wedi’i ddadansoddi ar gyfer lefelau maethynnau 

er mwyn gallu cywiro unrhyw ddiffygion. Ar gyfer N, P a K yn bennaf y bydd dadansoddiad 

safonol ond hefyd ar gyfer elfennau hybrin pwysig.  Mae angen lefelau boron a chalsiwm da 

ar datws i helpu i’w hatal rhag mynd yn goeg wrth iddynt dyfu.  Bydd canlyniadau’r profion 

hyn yn dweud wrthych faint o wrtaith/tail y mae angen i chi ei ychwanegu cyn plannu.  Ar ben 

hynny, mae pridd asidig o PH oddeutu 5.5 - 6.5 yn ddelfrydol gan y bydd hyn yn helpu i atal 

haint y crach cyffredin. 

2.2  Paratoi’r pridd 

Unwaith bod y safle wedi’i ddewis a’i gael yn rhydd rhag NCT (mae profi fel arfer yn cymryd 

7-10 diwrnod o ddyddiad y samplo) rhaid ei baratoi ar gyfer plannu.  Dylid ceisio cyngor 

penodol gan staff TSC ond yn gyffredinol, dylid cymryd y camau canlynol. 

Dylid trin chwyn, yn enwedig chwyn lluosflwydd fel tafol neu ysgall. Nid yn unig fod y rhain yn 

cystadlu â’r cnwd sy’n tyfu ond hefyd maent yn ymyrryd â’r cynaeafu.  Gall marchwellt dyfu 

i’r cloron sy’n datblygu gan arwain at niferoedd mawr yn cael eu gwrthod wrth gael eu 

graddio.  Gellir rheoli’r chwyn yma naill ai yn gemegol drwy ddefnyddio glyffosad neu, mewn 

systemau organig, drwy droi’r pridd yn ddwfn neu ddefnyddio gwelyau hadau ffug.  Yna, dylid 

aredig y cae a’i bŵer-ogedu i roi cymaint o ddyfnder ag sy’n bosibl gan ofalu peidio â chodi’r 

isbridd a’i gymysgu â’r uwchbridd.   

Dylid rhoi maethynnau, naill ai ar ffurf gwrtaith synthetig cymysg neu dail, yn y pridd i sicrhau 

bod canlyniadau’r dadansoddiadau o’r pridd a drafodir uchod yn cydymffurfio â’r 

argymhellion a geir yn Llawlyfr Gwrteithiau RB209.  Fel arfer, mae angen llai o nitrogen ar 

datws hadyd nag sydd ar datws bwyta ac yn achos llawer o amrywogaethau Sarpo, gall 

gormod o nitrogen arwain at gynhyrchu gormod o wrysg ar draul datblygu’r cloron.  Bydd 

argraffiad o’r llawlyfr hwn yn y dyfodol yn cynnwys mwy o fanylion ynglŷn â’r union anghenion 

nitrogen i bob amrywogaeth Sarpo ond nid yw’r data hyn ar gael ar hyn o bryd. 

Yn ddelfrydol, dylid troi’r cae’n welyau gan ddefnyddio aradr sy’n grynio’n ddwfn a pheiriant 

carega. Mae hyn yn darparu pridd briwsionllyd dwfn a da i’r planhigion dyfu ynddo ac mae 

symud y cerrig ymaith yn lleihau’r difrod i’r cloron wrth gynaeafu. Dylai ffurfio gwelyau a 

charega ddigwydd yn syth cyn plannu fel na fydd y gwelyau’n setlo’n ormodol neu’n cael eu 

cywasgu gan y glaw, ond efallai na fydd hyn yn bosibl bob amser os yw’r peiriannau 

angenrheidiol yn anodd cael hyd iddynt. Bydd ein prosiect yn hybu rhannu peiriannau i helpu 

tyfwyr i gael gafael ar beiriannau arbenigol o’r fath. Mewn ardaloedd lle ceir glawiad mawr 

yn yr hydref, efallai na fydd tyfu mewn gwelyau’n ddelfrydol gan nad ydynt yn sychu mor 

rhwydd â gryniau ar y gwastad. Eto, gall swyddogion maes TSC eich cynghori ynglŷn â hyn 

unwaith i’r safleoedd gael eu dewis. 
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2.3  Plannu 

Gan mai un o nodweddion amrywogaethau Sarpo yw cysgadrwydd hir, yn aml mae’n werth 

cael yr had i egino drwy eu gosod ar hambyrddau mewn sied oer lle mae yna olau dydd i 

gadw’r eginau’n gryno.  O’u plannu, mae had sydd wedi egino’n dechrau tyfu ar garlam a bydd 

y planhigion yn ffurfio canopi trwchus yn gyflym gan fygu chwyn. 

Mae tatws hadyd yn cael eu plannu’n agosach i’w gilydd na chnydau bwyta, fel arfer 20-25cm 

(8-10”) ar wahân mewn rhesi 75cm (30”) ar wahân. Fel hyn, maent yn ffurfio canopi trwchus 

sy’n helpu i fygu chwyn. Rhaid addasu’ch peiriant plannu i’r mesuriadau hyn; os na wnewch 

chi, byddwch yn tyfu gormod o gloron sy’n rhy fawr na ellir eu defnyddio fel had. Ni allwn 

orbwysleisio mai amser gwirioneddol werthfawr yw’r amser y byddwch yn ei dreulio wrth gael 

eich plannu’n iawn!  Bydd union faint y gofod rhwng y tatws hadyd rydych yn eu plannu hefyd 

yn dibynnu ar eu maint ond mae’r tabl isod yn nodi’r gofod y byddem yn ei argymell wrth 

blannu cloron 35/55mm. 

Amrywogaeth Aeddfedrwydd Gofod (modfeddi) 

Sarpo Mira Prif gnwd 9 – 10 

Axona Prif gnwd 9 – 10 

Blue Danube Prif gnwd cynnar 8 – 9 

Kifli Prif gnwd cynnar 8 – 9 

Sarpo Shona Prif gnwd cynnar 8 – 9 

Sarpo Una 2il  gynnar/Prif gnwd cynnar 8 

Sarpo Gwyn Prif gnwd cynnar 8 - 9 

 

Unwaith i’r cnwd gael ei blannu a chyn i’r planhigion cyntaf ddechrau dod i’r fei, dylai tyfwyr 

confensiynol ddefnyddio chwynladdwr cyn-ymddangos. Rydym wedi defnyddio gwahanol 

gyfuniadau o gynhyrchion sy’n cynnwys proswlffocarb, linwron a metribwsin a gall cyngor ar 

y rhain gael ei deilwra i anghenion tyfwyr unigol  ynghyd â’r rhywogaethau chwyn mwyaf 

cyffredin sy’n tyfu yn y cae. Pwrpas y cynhyrchion hyn yw rheoli chwyn blynyddol nes bod y 

planhigion tatws wedi cynhyrchu digon o ganopi i fygu’r chwyn. Efallai y bydd cynhyrchwyr 

organig yn gorfod chwynu’r rhesi’n fecanyddol nes bod y canopi’n gyfan gan ddibynnu ar faint 

o chwyn sydd yn y cae. 

 

2.4  Y tymor tyfu  

Unwaith i’r cnwd ddod i’r fei bydd angen bwrw golwg drosto’n rheolaidd er mwyn gallu 

adnabod unrhyw broblemau posibl a mynd i’r afâel â nhw cyn iddynt fynd yn rhy ddifrifol. Os 

yw’r planhigion yn araf i ymddangos a/neu os nad yw’r chwynladdwr cyn-ymddangos wedi 
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bod yn hollol effeithiol, bydd angen chwynnu’n fecanyddol neu hyd yn oed â llaw. Dylid 

archwilio’r planhigion ar gyfer unrhyw arwyddion o heintio gan glwy’r tatws a dylai tyfwyr 

confensiynol ddefnyddio ffyngladdwr systemig (e.e. Infinito) unwaith bod digon o ddeiliach 

i’w weld a chyn i unrhyw heintio ddigwydd. Yn achos yr amrywogaethau Sarpo Mira ac Axona, 

yn aml dyma’r unig dro y bydd angen defnyddio ffyngladdwr nes bod y deiliach yn cael ei 

ddinistrio ar ddiwedd y cyfnod tyfu. I’r amrywogaethau sydd ag ymwrthedd llai fel Blue 

Danube a Kifli, dylid sgeintio bob rhyw ddeng niwrnod unwaith y bydd unrhyw sôn am falltod 

yn yr ardal ond bydd hyn yn dibynnu ar ba mor ddifrifol yw’r clwy’n lleol. Anogir tyfwyr i 

fonitro hyd a lled y malltod yn eu hardal drwy gofrestru gyda Blightwatch 

(www.blightwatch.co.uk), gwasanaeth a ddarperir am ddim gan Tatws AHDB, a theilwra eu 

rhaglenni sgeintio fel bo’n briodol. 

Dylid cychwyn cloddio prawf i asesu maint y cnwd tua’r amser blodeuo. Ar yr adeg hon, 

bydd y cloron yn dal i fod yn fach iawn ond bydd y profion hyn yn rhoi rhyw amcan o 

niferoedd y cloron i bob planhigyn – agwedd bwysig mewn cnwd hadyd. Bydd hapsamplo 

wythnosol planhigion o bob rhan o’r cae’n dangos orau pryd y bydd y rhan fwyaf o’r cloron 

wedi cyrraedd yr amrediad 35-55mm. Yna dylid tynnu’r gwrysg. Gall hyn fod yn anodd gan 

fod amrywogaethau Sarpo’n tyfu’n gryf iawn ac nid ydynt yn aeddfedu (heneiddio) yn 

naturiol; dyma’r rheswm am y rhybudd i beidio â defnyddio gormod o nitrogen ar y cnwd. Y 

ffordd fwyaf effeithiol o atal cnwd tatws hadyd Sarpo yw’r dechneg ‘dyrnu a sgeintio’ sy’n 

cyfuno tynnu’r gwrysg ac yna sgeintio â chyfrwng sychu megis Reglone (dicwat) neu Harvest 

(amoniwm glwffosinad). Bydd brigdorrwr glaswellt safonol wedi’i osod ar 15-20cm (6-8”) 

uwchben lefel y pridd yn gweithio’n dda ond rhaid cymryd gofal i sicrhau bod y coesynnau’n 

cael eu fflicio i draciau’r olwynion a ddim yn cael eu gadael ar ben y bonion. Mae’n bwysig 

peidio â gosod y brigdorrwr yn rhy isel oherwydd gall hyn arwain at blanhigion yn cael eu 

rhwygo o’r ddaear. Y canlyniad a ddymunir yw bonyn wedi’i ddryllio a fydd yn amsugno’r 

cyfrwng sychu’n effeithiol iawn. Ein cyngor ni, os yn defnyddio’r naill neu’r llall o’r cynnyrch 

y sonnir amdanynt uchod, fyddai defnyddio 50-70% o gyfanswm y gyfradd a ganiateir ar y 

dechrau (e.e. 3 litr yr hectar ar gyfer Reglone) a fyddai’n caniatáu sgeintio eilwaith os bydd 

unrhyw aildyfiant. Pe bai unrhyw falltod yn y cnwd sy’n tyfu, dylech ychwanegu ffyngladdwr 

sy’n atal haint malltod cloron. Rydym wedi defnyddio Shirlan (fluasinam) fesul 2 litr yr hectar 

ac mae hyn wedi gweithio’n dda. 

Bydd angen i dyfwyr organig frigdorri’r cnwd fel a ddisgrifir uchod ac yna defnyddio llosgwr 

propan i losgi’r bonion. Gall hyn fod y tu hwnt o ddrud os nad oes unrhyw offer addas neu 

gontractwyr ar gael yn lleol. Yn hytrach na phropan gellir dal ati i frigdorri’r planhigion os 

byddant yn aildyfu. Gall dinistrio mwy graddol fel hyn ohirio’r cynaeafu a gwneud codi’r cnwd 

yn fwy anodd. 

 

2.5   Cynaeafu, storio a graddio 

Ar ôl atal y cnwd yn llwyddiannus, rhaid i’r cloron aros yn y ddaear am 2-3 wythnos i adael i’r 

crwyn galedu. Gellir profi hyn drwy wthio’ch bawd ar draws wyneb y gloronen gan bwyso’n 

gadarn am lawr – os daw’r croen i ffwrdd yn rhwydd nid yw wedi caledu’n ddigon a dylid 

http://www.blightwatch.co.uk/
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gadael i’r cloron aeddfedu am wythnos arall. Mae aros i’r croen galedu’n iawn yn osgoi 

gormod o ddadhydradu yn y storfa.   

P’un a ydych yn bwriadu prynu’ch dyrnwr medi’ch hun neu gyflogi contractwr i godi’r cnwd, 

mae’n hollbwysig nad yw’r dannedd ar webin y dyrnwr yn rhy bell oddi wrth ei gilydd. Efallai 

y bydd gan ddyrnwyr medi sydd wedi’u gosod ar gyfer cnydau bwyta webinau ehangach i 

adael i fwy o gerrig, llaid a thatws sy’n rhy fach syrthio allan ond os cânt eu defnyddio ar gyfer 

cnwd hadyd, bydd llawer o’r cloron bach yn cael eu colli. Cyn y cynhaeaf bydd TSC yn darparu 

nifer addas o flychau un dunnell i’r tyfwr i roi’r cnydau ynddynt. Os oes mwy nag un cnwd yn 

cael ei dyfu ar yr un daliad, dylid cymryd gofal mawr i osgoi eu cymysgu. Rhaid i flychau gael 

eu labeli’n glir a rhaid archwilio’r dyrnwr yn drylwyr er mwyn sicrhau nad oes unrhyw gloron 

o’r cnwd blaenorol yn bresennol ar y peiriant cyn symud at y cnwd nesaf. 

Unwaith i’r cynhaeaf gael ei gwblhau, eir â’r cnydau i storfa ganolog i gael eu storio a’u 

graddio. Bydd TSC yn talu’r holl gostau sy’n gysylltiedig â storio a graddio ond anogir tyfwyr 

unigol i ymweld â’r safle graddio i gael profiad uniongyrchol o’r broses raddio. Telir cyfradd 

benodedig i dyfwyr am yr holl hadyd 35/55mm ardystiedig unwaith i’r cloron gael eu harolygu. 

Dylai rheoli’r cnydau’n dda a chynaeafu gofalus sicrhau’r nifer uchaf posibl o gloron 35/55mm, 

gyda lefelau isel o gloron sy’n rhy fawr neu’n rhy fach.  Bydd hyn yn sicrhau’r enillion gorau i’r 

tyfwr.  

 

3.  Arolygiadau o gnydau a’r Cynllun Dosbarthu Tatws Hadyd 

 

3.1  Cyflwyniad 

Er mwyn i’r cnwd rydych wedi’i gynhyrchu gael ei ardystio fel hadyd, rhaid iddo gydymffurfio 

â’r manylebau a nodir yn y Cynllun Dosbarthu Tatws Hadyd.  Bwriad y Cynllun yw cadw cnydau 

hadyd y DU, a’r cnydau bwyta y maent yn eu cynhyrchu wedyn, mor iach ag sy’n bosibl.  Mae 

cnydau tatws yn y DU yn cael eu lluosogi’n llystyfol (yn glonol) gan olygu, o ran geneteg, yr un 

planhigyn sy’n cael ei blannu o’r naill flwyddyn i’r llall: mae’r mam-blanhigyn yn cynhyrchu 

cloron sy’n cael eu cynaeafu a’u hailblannu i gynhyrchu’r genhedlaeth nesaf.  Mae hyn yn gallu 

arwain yn gyflym at wahanol blâu a chlefydau feirol a bacterol yn cronni yn y stoc gan effeithio 

ar hyfywedd a phwysau cnydau cenedlaethau o datws yn y dyfodol.  I fynd i’r afael â hyn, 

mae’r DU wedi mabwysiadu'r hyn a adwaenir fel system ‘fflysio allan’ lle mae cloron bychain 

newydd sydd 100% yn ddiglefyd yn dod i’r system bob blwyddyn ac ni ellir ailblannu’r stociau 

hynaf.  Mae gwledydd sydd heb systemau ardystio hadyd fel hyn yn gorfod dygymod â 

phwysau cnydau gwael, yn bennaf oherwydd feirysau’n cronni mewn hen stociau. 

 

3.2  Graddau a Chenhedlaeth Faes   

Cynhyrchir deunydd diglefyd cychwynnol mewn labordai trwyddedig, lle mae planhigion cwbl 

ddiglefyd yn cael eu cynnal mewn meithriniad meinweoedd. Mae micro-blanhigion bychain o 

feithriniad meinweoedd yn darparu toriadau a dyfir ymlaen mewn compost mewn tai gwydr 

arbennig.  Mae’r planhigion yn cynhyrchu cloron bychain tua maint cneuen Ffrengig.  Pan fydd 
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cloron bychain yn cael eu plannu yn y cae am y tro cyntaf fe’u disgrifir fel Cenhedlaeth Faes 1 

(CF1, gweler y tabl isod). Bob blwyddyn y bydd stoc yn cael ei hailblannu, bydd yn cynyddu 

rhif ei CF fesul 1. Ar ôl cyrraedd CF9 ni ellir ei hailblannu i gynhyrchu hadyd. Rhoddir Categori 

a Gradd i bob stoc hadyd gan ddibynnu ar y genhedlaeth faes ac ar lefelau purdeb ac iechyd 

y stoc wrth gael ei harolygu. Bydd staff TSC yn rheoli ceisiadau i gyflwyno cnwd i APHA ar y 

dechrau nes i dyfwyr deimlo’n ddigon hyderus i wneud ceisiadau eu hunain. 

Gradd Categori Cenhedlaeth Faes 

Cylchdro (nifer y 
blynyddoedd ers i 
datws gael eu tyfu 
ar y tir ddiwethaf)  

PB Cyn-sylfaenol 1-4 7 

S Sylfaenol 5 5 

SE Sylfaenol 6 5 

E Sylfaenol 7 5 

A Ardystiedig 8/9 4 

B Ardystiedig 8/9 4 

 

Mae hadyd cyn-sylfaenol yn cael eu cynhyrchu mewn meintiau bach ac yn rhy werthfawr i’w 

gwerthu. Erbyn i hadyd gyrraedd gradd sylfaenol mae wedi’u lluosogi lawer o weithiau ac mae 

wedyn ar gael i’w gwerthu neu i’w hailblannu i gynhyrchu mwy o hadyd sylfaenol. Had 

sylfaenol CF 5-9 yw’r rhan fwyaf o’r hadyd y byddwn yn eu cynhyrchu, felly mae gofyn cylchdro 

pump neu bedair blynedd, h.y. rhaid i’r caeau a ddewisir gennych fod heb eu defnyddio i dyfu 

cnwd tatws o unrhyw fath ers o leiaf bum mlynedd.  Ni ellir tyfu stoc ar gyfer hadyd am fwy 

na naw mlynedd yng Nghymru ac mae hyn yn gostwng i saith mlynedd yn yr Alban ac mewn 

rhai mannau yng ngogledd Lloegr a Gogledd Iwerddon (y “rhanbarthau gwarchodedig”). 

 

3.3 Gwahanu oddi wrth gnydau eraill 

Yn ogystal â chydymffurfio â’r cylchdroeon cywir, rhaid tyfu gwahanol raddau o hadyd 

bellteroedd penodol oddi wrth ei gilydd.   Mae’r rhain yn cael eu hadnabod fel pellteroedd 

gwahanu statudol.  Fel gyda’r gofynion ynglŷn â chylchdroeon, mae pellteroedd gwahanu’n 

cyfeirio at bellteroedd oddi wrth bob math o datws, nid cnydau hadyd eraill yn unig.  Gan 

ddibynnu ar radd y stoc blannu, gellir tyfu cnydau mor agos â lled un rhes oddi wrth ei gilydd, 

h.y. un rhes wag rhwng stociau ond 50m yw’r pellter gwahanu oddi wrth gnydau bwyta.   

Rhaid i chi fod yn ymwybodol o datws ‘eraill’ a all fod yn tyfu ger eich cnwd hadyd. Mae’r 

rhain yn cynnwys y rheini sy’n cael eu tyfu mewn gerddi neu randiroedd. Trafodir manylion 

llawn yr holl ofynion gwahanu â thyfwyr unigol cyn plannu a gellir eu gweld ar 
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https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/523572/S

PCS-guide.pdf.  Bydd cnydau’n cael eu hisraddio neu eu methu bob blwyddyn oherwydd nad 

yw tyfwyr yn cydymffurfio â’r pellteroedd gwahanu cywir; mae arolygwyr hadau wedi’u 

cyfarwyddo i orfodi’r pellteroedd yn iawn.  

 

3.4 Arolygiadau o gnydau sy’n tyfu 

Er mwyn sicrhau bod cnydau tatws hadyd yn cael eu plannu’n iawn ac yn cydymffurfio â’r 

lefelau angenrheidiol o burdeb amrywiadol a bod yn ddiglefyd, mae’n rhaid iddynt gael eu 

harolygu gan arolygwyr iechyd planhigion o APHA sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig. Arolygir 

cnydau hadyd ardystiedig gradd A a B unwaith ond mae stociau gradd uwch yn cael eu 

harolygu o leiaf ddwywaith, gyda rhyw bythefnos rhwng y ddau arolwg. Fel arfer, cynhelir yr 

arolwg cyntaf pan fydd y planhigion yn cyffwrdd yn y rhes gan ddangos priodweddau 

planhigion aeddfed ond heb eto gyffwrdd ar draws y rhes. Mae hyn yn gwneud y cnwd yn 

haws i’r arolygwr gerdded drwyddo a hefyd yn caniatáu gweld gwaelod y planhigion yn glir lle 

mae rhai problemau yn haws eu hadnabod. 

Mae arolygwyr yn chwilio am blanhigion nad ydynt o’r iawn ryw (h.y. nad ydynt yn edrych fel 

yr amrywogaeth yr ydym yn dweud ein bod wedi’i phlannu) a’r rheini sy’n dangos symptomau 

rhai clefydau feirol a bacterol. Clefydau yw’r rhain a all gronni’n gyflym mewn stoc hadyd ac 

os na cheir gwared â nhw o’r cnwd sy’n tyfu, gallant achosi problemau difrifol mewn cnydau 

sy’n dilyn. Mae lefel goddefiant gan bob gradd o hedyn i bob nam penodol a mynnir lefelau 

purdeb uwch ar gyfer stociau gradd uwch er mwyn eu hardystio fel a ddangosir yn fanwl yn y 

tabl isod.  

Nam PB S SE E A B 

Dim o’r iawn ryw 0.01% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.5% 

Y Clwy Du 0% 0.1% 0.5% 1% 2% 4% 

Feirws Y, A + 
chrychni 

0% 0.02% 0.1% 0.4% 2% 6% 

Feirws arall 0.1% 0.2% 0.5% 0.8% 2% 6% 

Cyfanswm y 
feirysau 

0.1% 0.2% 0.5% 0.8% 2% 6% 

 

Ar gyfer cnydau cyn-sylfaenol (PB), mae’r lefelau goddefiant uchod yn gymwys i’r arolwg 

cyntaf a’r ail. Ar gyfer graddau eraill, mae’r lefelau goddefiant i feirysau’n gymwys i’r holl 

arolygon tra bydd y lefelau goddefiant i’r clwy du a rhai nad ydynt o’r iawn ryw yn gymwys yn 

yr arolwg terfynol yn unig. Ar sail canfyddiadau’r arolwg, gall arolygwr basio, israddio neu 

fethu cnwd. Er enghraifft, os cafwyd bod y clwy du ar fwy na 0.5% o’r cnwd a gyflwynwyd i’w 

ardystio ar SE mewn ail arolwg, ni ellid ei ardystio ar SE ond gellid ei ardystio ar radd is gan 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/523572/SPCS-guide.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/523572/SPCS-guide.pdf
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ddibynnu ar lefel yr heintio. Pe bai’r clwy du dros fwy na 4% o’r cnwd (y lefel oddefiant ar 

gyfer y radd isaf, B) byddai’r cnwd yn methu’n gyfan gwbl.   

Weithiau gall fod angen trydydd arolwg os yw’r cnwd wedi’i ddichlyn yn helaeth (mae’r tyfwr 

wedi cael gwared â phlanhigion nad ydynt o’r iawn ryw ac sydd â chlefyd) neu os bydd angen 

i’r arolygwr wirio bod y cnwd wedi cael ei losgi erbyn dyddiad penodedig oherwydd 

presenoldeb gormod o ryw feirws neu feirysau. Mae ymwrthedd i glefydau feirws mewn 

amrywogaethau Sarpo’n golygu bod sefyllfa o’r fath yn annhebygol iawn. 

  

3.5 Cerdded y cnydau cyn yr arolwg a “dichlyn” 

I osgoi bod y cnwd yn methu neu’n cael ei israddio yn yr arolwg, mae’n hanfodol cerdded y 

cnydau’n union cyn yr arolwg a chael gwared ag unrhyw blanhigion sydd â chlefyd neu nad 

ydynt o’r iawn ryw. Y gair am hyn yw ‘dichlyn’. 

O’r clefydau feirws tatws pwysicaf –  feirws tatws Y (FTY), feirws tatws A (FTA) a feirws crychni 

tatws (FCT) – dim ond FTY sydd wedi’i gofnodi mewn un cnwd o Sarpo Gwyn ers i ni ddechrau 

tyfu hadyd yng Nghymru. Mae’r ymwrthedd i feirysau yn yr amrywogaethau Sarpo eraill yn 

rhyfeddol. Fodd bynnag, mae’n bwysig gallu adnabod symptomau “clefyd dail brith difrifol” 

ac os oes unrhyw amheuaeth, dylid codi’r planhigion a’u llosgi. Peidiwch â gadael planhigion 

sy’n cael eu hamau o gario feirws ym mhen y rhesi neu fannau eraill yn y cae oherwydd gall 

llyslau (sy’n bennaf gyfrifol am drosglwyddo llawer o feirysau tatws) ddal i fwydo ar y rhain 

gan heintio rywle arall yn y cae. Mae hefyd yn bwysig chwilota drwy’r gwagle yn y rhes lle’r 

oedd y planhigyn yn tyfu i gael gwared ag unrhyw gloron bach a all fod wedi ffurfio gan atal y 

rhain rhag cael eu cynaeafu gyda’r cnwd iach. 
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Mae brychni melynaidd ar y dail, sy’n fwy amlwg o ddal darn o bapur gwyn oddi tanynt, yn 

nodwedd ddiagnostig dda o blanhigyn sydd wedi’i heintio â FTY neu FTA. Bydd golwg grychlyd 

a chrebachlyd amlwg ar blanhigion sydd wedi’u heintio’n ddifrifol o’u cymharu â’u cymdogion 

iach. Mae golwg ‘bigfain’ ar blanhigion sydd wedi’u heintio ag FCT a bydd eu dail yn teimlo’n 

galed ac yn frau.  

Y clefyd mwyaf cyffredin rydych yn debygol o gael hyd iddo yn eich cnydau hadyd yw’r clwy 

du, pydredd meddal bacterol a achosir gan Pectobacterium atrosepticum.  Gall melynu ar y 

dail uchaf a golwg ‘bigfain’ ar y planhigion fod yn symptomau cychwynnol. Bydd rhan isa’r 

coesynnau (gweler y llun isod) yn frown tywyll neu’n ddu (mae’r haint yn ymledu ar i fyny o’r 

gloronen hadyd sydd wedi’i heintio) a bydd yn drewi. Yn y pen draw, mae’r planhigyn cyfan 

yn gwywo. Yr afliwio diagnostig yma yn y coesyn yw un o’r prif resymau pam y dylai arolygwyr 

fedru gweld gwaelod y planhigion yn yr arolwg cyntaf. Gan fod y clwy du’n cael ei gludo gan 

had yn bennaf, mae’n hynod bwysig i’r holl blanhigion sydd wedi’u heintio gael eu symud i 

ffwrdd a’r holl gloron gael eu clirio o’r rhes i atal heintio cenedlaethau’r dyfodol. Mae’r clwy 

du ar ei waethaf yn ystod hafau oer a gwlyb, felly byddwch yn arbennig o wyliadwrus o dan 

yr amodau hyn. 

 

Fodd bynnag, nid yw’r broblem fwyaf cyffredin rydych yn debygol o ddod ar ei thraws yn eich 

cnydau yn cael ei hachosi gan glefyd ond yn hytrach oherwydd bod ychydig gloron o 

amrywogaeth arall wedi cael eu plannu ymysg eich cnwd. Dylid cael gwared â’r rhain yn yr un 

ffordd a ddisgrifir uchod. Mewn rhai achosion mae’r “planhigion gwyrdras” hyn yn hawdd 

iawn eu gweld – mae planhigyn Blue Danube gyda’i goesynnau tywyll a blodau porffor 
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trawiadol bron â bod yn amhosibl ei fethu. Fodd bynnag, gall yr amrywogaethau Sarpo Mira 

ac Axona edrych yn debyg iawn, yn enwedig yng nghyfnodau cynnar y twf ac yn fwy anodd 

gwahaniaethu rhyngddynt yn gyffredinol. 

Mae’r llun isod yn dangos dail Axona (uchod) a Sarpo Mira (isod). At ei gilydd mae Axona’n 

fwy tywyll gyda dail miniocach eu golwg a mwy o “ddail eilaidd” (y deilios llai sydd wedi’u 

clystyru ar hyd asen y ddeilen). Mae Sarpo Mira’n fwy crwn ac yn oleuach, gyda llai o ddail 

eilaidd. Croen coch sydd i gloron y ddwy amrywogaeth ond mae cnawd Sarpo Mira’n wyn a 

chnawd Axona’n felyn. Cyffredinol yw’r disgrifiadau hyn ac yn amlwg bydd rhywfaint o 

amrywiaeth oherwydd y safle, cyfnod y twf a’r tymor tyfu ei hun. Oherwydd y pethau sy’n 

debyg rhwng yr amrywogaethau hyn, ni fyddem yn argymell tyfu’r ddau gnwd ar yr un daliad. 

Elfen hanfodol o’r broses cynhyrchu hadyd yw dichlyn. Nid yn unig ei fod yn lleihau’r risg y 

bydd cnydau’n methu’r arolwg neu’n cael eu hisraddio yn y cae, mae hefyd yn sicrhau bod y 

cnwd a gynaeefir mor lân ac mor driw i’r iawn ryw ag sy’n bosibl. Bydd staff TSC wrth law i 

ddichlyn cnydau gyda thyfwyr gan ddarparu hyfforddiant fel y bydd tyfwyr yn medru gwneud 

hynny’n annibynnol.  
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4.  Storio, graddio ac arolygiadau o’r cloron ar ôl cynaeafu 

 

Gan y bydd yr holl hadyd a gynhyrchir yn cael eu storio a’u graddio mewn storfa ganolog, yn 

hytrach nag ar ddaliadau tyfwyr unigol, dim ond trafod hyn yn fras a wnawn ni yma. 

Cyn y gall hadyd gael eu marchnata, rhaid i’r cloron gael eu harolygu o leiaf unwaith ar ôl 

iddynt gael eu graddio. Yn yr un modd â’r arolygiadau yn y cae, mae hyn i sicrhau bod yr hadyd 

yn ateb gofynion y radd y ceisir amdano. Eto, mae lefelau goddefiant tynnach gan raddau 

hadyd uwch o ran gwahanol blâu a chlefydau yn ogystal â difrod ffisegol. Un o’r prif resymau 

pam mai peth doeth yw carega cyn plannu yw ei fod yn lleihau’r difrod a achosir gan gerrig 

wrth gynaeafu.  Nid yn unig fod difrod yn rheswm ynddo’i hun dros wrthod cloron ond mae 

hefyd yn ffordd y gall yr hadyd gael eu heintio gan wahanol fathau o bydredd storio. Y 

clefydau/mathau o bydredd a waredir fynychaf yn ystod graddio yw pydredd meddal bacterol 

(sy’n drewi’n ofnadwy), crach cyffredin, malltod hwyr (pydredd caled), pydredd sych, 

madredd a chen du. Goddefir ychydig o’r clefydau hyn mewn stociau; gosodir y lefelau 

goddefiant yn ôl pob gradd hadyd. 

Weithiau bydd stociau o hadyd tatws ar gyfandir Ewrop wedi’u heintio gan facteria sy’n achosi 

pydredd cylch neu bydredd coch.  Rhaid cadw’r ddau bydredd anfrodorol yma allan o’r DU. 

Felly, bydd cloron yn cael eu samplo gan yr arolygwyr a’u hanfon i labordai i’w profi am 

bresenoldeb y clefydau hyn. Mae perygl y bydd y clefydau hyn yn ymsefydlu yn y DU ac felly 

mae llawer o farsiandwyr yn gyndyn o fewnforio hadyd. Ni fyddai’n fawr o syndod pe bai 

Brexit yn arwain at waharddiad ar fewnforio hadyd. 

 

5  Cyfeiriadau 
 

Cynllun esboniadol i’r cynllun dosbarthu tatws hadyd, APHA: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/523572/SPCS-

guide.pdf 

Gwefan Tatws Sarpo Cyf:  www.sarpo.co.uk 

Cronfa Amrywogaethau Tatws AHDB : http://varieties.ahdb.org.uk/ 

Gwefan Blightwatch AHDB: www.blightwatch.co.uk 
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