
Ymchwiliad i  
 oddefedd planhigion

 

•  Potel blastig, glir, wag 2-litr  

• Silindrau mesur  
 

 

• Papur hidlo    
 

 

• Pridd awtoclaf  
 

 

• Hedyn A (e.e. had radis)  

• Hedyn B (e.e. had letys)

• Hydoddiant copr sylffad 0.1 M  

• Hydoddiant copr sylffad 0.5 M 

• Dw^ r distyll 

• Diferyddion 

 

• Asid hydroclorig 1 M 

• Pecyn profi copr 

• Pestlau a morterau 

  

Defnyddiau

Ar gyfer y gwaith  

estynedig

5

6

Dull
  Rhowch ddigon o had A a had B ar dywelion papur llaith i’r dosbarth 

cyfan gael gwneud yr arbrawf ar yr un pryd. Cuddiwch nhw â rhagor 
o dywelion papur. Storiwch nhw mewn lle tywyll twym am dri diwrnod 
iddyn nhw gael egino.  

  Gwnewch siambr dyfu: Tynnwch y clawr a thorri’r traean uchaf oddi ar 
botel blastig glir 2 litr. Yna, trowch y rhan uchaf wyneb i waered a’i rhoi 
yn rhan isaf y botel. Rhowch rywfaint o’r papur hidlo yng ngwaelod y 
rhan sydd wyneb i waered a’i llenwi â phridd hyd at ddyfnder o 5 cm. 

  Casglwch eich hydoddiant copr sylffad gwanedig (0.1 M) neu’r  
dw^r distyll. 

  Casglwch 25 egin blanhigyn i chi gael eu profi. (Torrwch  rannau 
bach o’r tywel papur fel bod gan bob rhan 25 egin blanhigyn.) 
Plannwch y planhigion bach a’r tywel  papur (does dim rhaid i chi 
gael gwared ar y tywel papur) mewn siambr dyfu.Rhowch ddw^r 
i’r siambr dyfu bob dydd – defnyddiwch 50 cm3 o’r dw^r distyll, 
yr hydoddiant copr sylffad 0.1 M neu’r hydoddiant copr sylffad 
0.5 M. Gwnewch hyn am 4-7 diwrnod. 

  Sylwch ar yr olwg fydd ar eich planhigion ar hyd eich arbrawf a 
chofnodwch eich canfyddiadau.

  Dylai pawb yn y dosbarth roi gwybodaeth am eu canfyddiadau  
i weddill y dosbarth. 

Bydd ffyto-adfer yn digwydd pan fydd planhigion yn cael gwared ar 
bethau gwenwynig o’r pridd. Bydd rhai planhigion yn cymryd copr i mewn 
o gopr sylffad ac yn ei gronni. Yn yr arbrawf hwn, byddwch yn cymharu 
gallu dau blanhigyn gwahanol (e.e. letysen a radis) i dyfu ar a chronni copr 
o hydoddiannau copr sylffad o grynodiadau gwahanol. 
Dylech wneud yr ymchwiliad hwn yn waith ymarferol dosbarth cyfan, felly 
bydd eich athro’n penderfynu pa hadau / hydoddiannau y byddwch yn eu 
defnyddio – gwrandewch yn ofalus! 
Dyma’r opsiynau:   
• Had A gyda hydoddiant copr sylffad 0.1 M   

• Had A gyda hydoddiant copr sylffad 0.5 M  

• Had A gyda dw^r distyll  

•  Had B gyda hydoddiant copr sylffad 0.1 M  

• Had B gyda hydoddiant copr sylffad 0.5 M  

• Had B gyda dw^r distyll  
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Trafodaeth
•  A dyfodd y ddwy rywogaeth planhigion yr un mor dda â’i gilydd ar bob crynodiad copr sylffad? 
•  A gafodd y crynodiad copr sylffad effaith ar dwf y planhigion? 
•  A fyddai’n bosib defnyddio’r rhywogaethau planhigion hyn ar gyfer ffyto-adfer? 

5 cm o bridd

Papur hidlo

Gwaith estynedig
  Gallech ddefnyddio’r pecynnau profi copr sydd ar gael yn fasnachol  

i wneud yr ymchwiliad canlynol. 

  Bydd peth o’r hydoddiant copr sylffad neu’r dw^r yn mynd drwy’r pridd 
a’r papur hidlo i waelod y botel.  

  Ar ôl diwrnod pedwar, cymerwch sampl 1 cm3 o waelod y siambr dyfu 
sydd â’r hydoddiant copr sylffad 0.1 M. Ychwanegwch 99 cm3 o ddw^r 
distyll.  

  Ceisiwch ganfod beth yw crynodiad y copr yn yr hydoddiant drwy 
ddilyn y cyfarwyddiadau ar y pecyn profi copr. Lluoswch eich ateb  
x 100. Gwnewch yr un peth ar gyfer pob un o’r siambrau tyfu.  

  Canfod y crynodiad copr mewn planhigion. I gael gwybod faint 
o gopr sydd yn y planhigion, symudwch y planhigion o’r pridd a’u 
gwresogi mewn microdon am 5 munud. Mae hyn yn dadhydradu’r 
planhigion. (Rhybudd: cadwch lygad ar y planhigion wrth iddyn 
nhw ddadhydradu – gallai’r planhigion fynd ar dân yn y microdon.) 
Canlyniad hyn fydd planhigion sych. 

  Cymerwch sampl o bob planhigyn. Gwnewch yn siw^r y bydd 
màs pob sampl yr un peth, er enghraifft 0.1 g.

  Rhowch bob sampl sych mewn 5 cm3 o hydoddiant asid 
hydroclorig 1 M.  

 Dylech ei falu mewn morter gyda phestl a’i adael dros nos i setio.  

  Yr ail ddiwrnod, ychwanegwch 1 cm3 o’r hydoddiant i 99 cm3 
o ddw^r distyll a defnyddiwch y pecyn profi copr. 

 Cofnodwch y canlyniadau ar gyfer pob siambr dyfu.  

  Lluoswch nifer y mg/l x 100 a phlotiwch y canlyniadau ar  
graff yn dangos mg/l (biomas) yn erbyn y math o blanhigyn. 
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