
Amcan y gofynion hyn yw sicrhau bod cynnyrch amddiffyn planhigion (plaladdwyr) yn cael 
eu defnyddio’n gywir a gofalu nad ydyn nhw’n peryglu pobl, anifeiliaid na’r amgylchedd. 
Rhaid i bawb sy’n eu defnyddio ar eu tir gadw at y gofynion hyn.

Diffiniadau
Mae ‘Cynnyrch Amddiffyn Planhigion’ , gan gynnwys 
plaladdwyr, hynny yw unrhyw sylwedd actif neu baratoad 
ag un neu fwy o sylweddau actif ynddo, yn y ffurf sy’n cael 
ei werthu i’r defnyddiwr, wedi’u bwriadu i:
• Amddiffyn planhigion neu gynnyrch planhigion rhag plâu 

a chlefydau;
• Dinistrio chwyn, planhigion diofyn amdanynt a rhannau 

o blanhigion;
• Dylanwadu (er enghraifft, fel rheolydd twf) ar brosesau 

bywyd planhigion, ond nid fel maetholyn;
• Cadw cynnyrch planhigion, ac eithrio lle ceir rheolau 

penodol gan yr CE ynghylch cadw planhigion. 

Prif ofynion
• Rhaid defnyddio cynnyrch sydd â chymeradwyaeth 

Brydeinig neu drwydded fasnachu gyfatebol.
• Rhaid bodloni’r amodau a’r rheolau ar label y cynnyrch, 

y gymeradwyaeth, y drwydded neu’r estyniad ar gyfer 
ei ddefnyddio.

• Dilynwch yr arferion gorau wrth amddiffyn planhigion 
gan gynnwys Cod Ymarfer yr Awdurdod Gweithredol 
Iechyd a Diogelwch ar gyfer defnyddio Cynnyrch Amddiffyn 
Planhigion (fel y’i diwygiwyd).

• Cadwch gofnod pan fyddwch yn defnyddio plaladdwyr. 
Mae hyn yn ofyn hefyd o dan SMR4. Dylai gynnwys 
manylion:
 - pryd – dyddiad ac amser trin, 
 - ble – lleoliad a maint y darn tir sy’n cael ei drin, 

 - pa gnwd sy’n cael ei drin,
 - pam – rheswm dros drin, 
 - pa gynnyrch a ddefnyddiwyd – gan gynnwys rhif MAPP 

neu MAFF, 
 - faint sydd wedi’i ddefnyddio,
 - y tywydd adeg rhoi’r driniaeth, 
 - unrhyw wybodaeth berthnasol. 

Archwiliadau maes 
• I ofalu bod y plaladdwyr yn cael eu defnyddio at eu pwrpas 

ac yn unol â’r label.
     Enghreifftiau o’r hyn y mae’r gofynion neu’r amodau yn 

ymwneud â nhw:
 - bod y cynnyrch cywir wedi’i ddefnyddio ar y cnydau 

priodol ac o dan yr amgylchiadau cywir
 - nad yw mwy na’r dôs mwyaf a ganiateir wedi’i roi
 - nad yw’r plaladdwr wedi’i roi yn amlach na’r hyn 

a ganiateir
 - bod y cynnyrch wedi’i roi ar yr adeg cywir 
 - bod dillad amddiffyn wedi’u defnyddio
 - bod y cnwd wedi’i gadw o’r gadwyn fwyd am y cyfnod 

gofynnol 
 - bod y plaladdwr wedi’i storio’n ddiogel (allan o afael 

plant, yn y cynhwysydd gwreiddiol ac wedi’i ddiogelu 
rhag rhew a rhag niweidio’r amgylchedd ac ati)

 - bod y cynnyrch yn cael ei daflu’n ddiogel (rinsio’r 
cynhwysydd deirgwaith; ychwanegu golchion at 
y chwistrellydd wrth ei lenwi ac ati. 
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Arfer da 
Yn ogystal â’r gofynion uchod sy’n ymwneud â 
Thrawsgydymffurfio, er mwyn cadw at y gyfraith, rhaid ateb 
y gofynion canlynol:
• Ar 26 Tachwedd 2015, cafodd yr “hawliau tad-cu/taid” 

oedd yn caniatáu i unrhyw un a aned cyn 31 Rhagfyr 
1964 ddefnyddio cynnyrch amddiffyn planhigion heb 
dystysgrif eu diddymu. Ar gyfer “hawliau tad-cu/taid”, 
mae’r City&Guilds wedi datblygu cymhwyster newydd 
o’r enw ‘Safe Use of Pesticides replacing Granfather Rights’. 
I gael parhau i ddefnyddio’r cynnyrch ar ôl 26 Tachwedd 
2015 ar eich tir, bydd angen tystysgrif benodol naill ai 
trwy’r cymhwyster newydd neu drwy gymhwyster Lefel 2 
‘Safe Use of Pesticides’.  

• Mae angen cymhwyster Lefel 2 ‘Safe Use of Pesticides’ 
os ydych am weithio fel contractiwr neu i roi plaladdwyr 
ar dir nad yw’n eiddo i chi na’ch cyflogwr.

• O 26 Tachwedd 2016, os ydych yn berchen ar offer gwasgaru 
plaladdwyr (ac eithrio chwistrellydd cefn neu chwistrellydd 
llaw), rhaid ichi drefnu ei fod yn cael ei archwilio’n rheolaidd 
a chynnal archwiliadau calibradu a thechnegol rheolaidd ar 
yr offer rydych yn ei ddefnyddio.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:
Llywodraeth Cymru 
Gweler y daflen ‘Cysylltiadau Defnyddiol’ yn y pecyn hwn
Cewch fwy o wybodaeth am gynnyrch sydd wedi’u caniatáu 
a’u hawdurdodi ar wefan y Gyfarwyddiaeth Rheoleiddio 
Cemegolion yn www.pesticides.gov.uk/guidance/industries/
pesticides/topics/databases
Cewch fwy o wybodaeth am storio plaladdwyr ar daflen 
wybodaeth yr HSE 
‘Guidance on storing pesticides for farmers and other 
professional users’, sydd ar gael yn  
www.hse.gov.uk/pubns/ais16.pdf
Taflen yr HSE ‘Code of Practice for using Plant Protection 
Products’ www.pesticides.gov.uk/guidance/industries/
pesticides/topics/using-pesticides/codes-of-practice/codes-
of-practice-home
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