
 

Rhwydwaith Planhigion Addurniadol Tyfu Cymru 
 

Rhaglen Chwistrellu 2021 ar gyfer atal a rheoli clefydau: 

Planhigion addurniadol gwarchodedig ac awyr agored. 

 

Mae'r rhaglen chwistrellu hon wedi'i hysgrifennu ar gyfer cnydau addurnol, gellir 

defnyddio cynhyrchion sydd wedi'u cynnwys ynddi yn gyfreithiol wrth gynhyrchu 

planhigion addurniadol awyr agored a gwarchodedig.  Mae'r rhaglen yn cynnwys 

ysgogwr a dau fioamddiffynnydd a'i nod yw atal a rheoli'r prif glefydau deiliol sy'n 

digwydd ar amrywiaeth o gnydau addurniadol.  Dylai'r defnydd o chwistrell gael ei 

bennu gan bwysau'r clefyd; pan fo pwysau'n isel, dylai cyfnod chwistrellu o 14 diwrnod 

fod yn ddigonol, ond efallai y bydd angen lleihau'r bwlch chwistrellu i bob 7 – 10 

diwrnod os / pan fydd pwysau'r clefyd yn cynyddu.  Gellir darparu rhaglenni chwistrellu 

ar gyfer cnydau penodol drwy Tyfu Cymru ar gais.       

 

Rhif 
yr 
Wyth
nos 

Enw / actifedd y ffwngladdwr 
ac EAMU os yw'n briodol 

Actifedd yn erbyn Cod 
FRAC 

 Fytosave – Ysgogwr (EAMU 
1911/19)  

Llwydni gwlanog a blodiog 
(Amddiffynnydd) 

Ddim 
yn 
berthn
asol 

 Switch* Botrytis, clwyf smotiau, llwydni 
blodiog (Gwaredydd ac 
Amddiffynnydd) 

9 + 12 

 Fytosave – Ysgogwr (EAMU 
1911/19)  

Llwydni gwlannog a blodiog 
(Amddiffynnydd) 

Ddim 
yn 
berthn
asol 

 Promess (EAMU 0796/16) Llwydni gwlanog (Amddiffynnydd) 28 
 Fytosave – Ysgogwr (EAMU 

1911/19)  
Llwydni gwlanog a blodiog 
(Amddiffynnydd) 

Ddim 
yn 
berthn
asol 

 Topas (EAMU 0169/19) Llwydni blodiog a Rhwd (Gwaredydd 
ac Amddiffynnydd) 

3 



 

 Fytosave – Ysgogwr (EAMU 
1911/19)  

Llwydni gwlanog a blodiog 
(Amddiffynnydd) 

Ddim 
yn 
berthn
asol 

 Amistar (ref. EAMU 3388/18) Llwydni gwlanog a blodiog a Rhwd 11 

 Fytosave – Ysgogwr (EAMU 
1911/19)  

Llwydni gwlanog a blodiog 
(Amddiffynnydd) 

Ddim 
yn 
berthn
asol 

 Karma (EAMU 3338/19 Llwydni blodiog (Gwaredydd) hefyd 
rywfaint o actifedd yn erbyn llwydni 
gwlanog a Botrytis 

Cymort
h P07 

 Fytosave – Ysgogwr (EAMU 
1911/19)  

Llwydni gwlannog a blodiog 
(Amddiffynnydd) 

Ddim 
yn 
berthn
asol 

 Percos (EAMU 0819/13) 
Rhwng Mis Mehefin a mis 
Medi yn unig 

Llwydni gwlanog a Rhwd (Gwaredydd 
ac Amddiffynnydd) 

45+40 

 Fytosave – Ysgogwr (EAMU 
1911/19)  

Llwydni gwlanog a blodiog 
(Amddiffynnydd) 

Ddim 
yn 
berthn
asol 

 Nimrod Llwydni blodiog (Gwaredydd) 8 

 Fytosave – Ysgogwr (EAMU 
1911/19)  

Llwydni gwlanog a blodiog 
(Amddiffynnydd) 

Ddim 
yn 
berthn
asol 

 Percos (EAMU 0819/13) 
Rhwng Mis Mehefin a mis 
Medi yn unig 

Llwydni gwlanog a Rhwd (Gwaredydd 
ac Amddiffynnydd) 

45+40 

 Serenade (EAMU 2364/18) Llwydni gwlanog a blodiog, Botrytis +  
Bacteriol (Amddiffynnydd) 

44 

 Switch* Botrytis, clwyf smotiau, llwydni 
blodiog (Gwaredydd ac 
Amddiffynnydd) 

9 + 12 

 Serenade (EAMU 2364/18) Llwydni gwlanog a blodiog, Botrytis +  
Bacteriol (Amddiffynnydd) 

44 



 

 Percos (EAMU 0819/13) 
Rhwng Mis Mehefin a mis 
Medi yn unig 

Llwydni gwlanog a Rhwd (Gwaredydd 
ac Amddiffynnydd) 

45+40 

 Serenade (EAMU 2364/18) Llwydni gwlanog a blodiog, Botrytis +  
Bacteriol (Amddiffynnydd) 

44 

 Topas (EAMU 0169/19) Llwydni blodiog a Rhwd (Gwaredydd 
ac Amddiffynnydd) 

3 

 Serenade (EAMU 2364/18) Llwydni gwlannog a blodiog, Botrytis +  
Bacteriol (Amddiffynnydd) 

44 

 Percos (EAMU 0819/13) 
Rhwng Mis Mehefin a mis 
Medi yn unig 

Llwydni gwlannog a Rhwd 
(Gwaredydd ac Amddiffynnydd) 

45+40 

 Serenade (EAMU 2364/18) Llwydni gwlanog a blodiog, Botrytis +  
Bacteriol (Amddiffynnydd) 

44 

 Nimrod Llwydni blodiog (Gwaredydd) 8 

 Serenade (EAMU 2364/18) Llwydni gwlannog a blodiog, Botrytis +  
Bacteriol (Amddiffynnydd) 

44 

 Fubol Gold (cyf. EAMU 
2288/13) 

Llwydni gwlanog a Rhwd M3 + 4 

 Amylo X (cyf. EAMU 0428/19) Llwydni gwlanog a blodiog, Botrytis, 
Clwyf smotiau bacteriol a ffwngaidd 
(Amddiffynnydd) 

44 

 Signum (EAMU 2141/12) 
 

Llwydni gwlanog a blodiog a Rhwd 
(Gwaredydd ac Amddiffynnydd) 

7 + 11 

 Amylo X (cyf. EAMU 0428/19) Llwydni gwlannog a blodiog, Botrytis, 
Clwyf smotiau bacteriol a ffwngaidd 
(Amddiffynnydd) 

44 

 Promess (EAMU 0796/16) Llwydni gwlanog (Amddiffynnydd) 28 
 Amylo X (cyf. EAMU 0428/19) Llwydni gwlanog a blodiog, Botrytis, 

Clwyf smotiau bacteriol a ffwngaidd 
(Amddiffynnydd) 

44 

 Karma (EAMU 3338/19 Llwydni blodiog (Gwaredydd) hefyd 
rhywfaint o actifedd yn erbyn llwydni 
gwlanog a Botrytis 

Cymort
h P07 

 Amylo X (cyf. EAMU 0428/19) Llwydni gwlanog a blodiog, Botrytis, 
Clwyf smotiau bacteriol a ffwngaidd 
(Amddiffynnydd) 

44 

 Amistar (ref. EAMU 3388/18) Llwydni gwlanog a blodiog a Rhwd 11 



 

 Amylo X (cyf. EAMU 0428/19) Llwydni gwlanog a blodiog, Botrytis, 
Clwyf smotiau bacteriol a ffwngaidd 
(Amddiffynnydd) 

44 

 Nimrod Llwydni blodiog (Gwaredydd) 8 
 Amylo X (cyf. EAMU 0428/19) Llwydni gwlanog a blodiog, Botrytis, 

Clwyf smotiau bacteriol a ffwngaidd 
(Amddiffynnydd) 

44 

 Signum (EAMU 2141/12) 
 

Llwydni gwlanog a blodiog a Rhwd 
(Gwaredydd ac Amddiffynnydd) 

7 + 11 

*Ddim yn cael ei argymell ar gyfer Exacum affine, Mynawyd y bugail, Rhywogaethau 

Impatiens a Saintpaulia. 

 

Ffyngladdwyr ychwanegol os oes angen 

 Fubol Gold (cyf. EAMU 
2288/13) 

Llwydni gwlanog a Rhwd M3 + 4 

 Karma (EAMU 3338/19 Llwydni blodiog (Gwaredydd) hefyd 
rhywfaint o actifedd yn erbyn llwydni 
gwlanog a Botrytis 

P07 

 

Gwaredwyr os oes angen: Fubol Gold (cyf. EAMU 2288/13) ar gyfer llwydni gwlanog - ei 

ddefnyddio ddim mwy na 3 gwaith (1 yn y rhaglen uchod).  Karma (cyf. EAMU 3338/19) ei 

ddefnyddio dim mwy nag 8 gwaith (2 yn y rhaglen uchod). 

 


