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Rhif y llun Gwybodaeth am y llun Llun gan 

1 Fferm fananas yw hon. Gallwch weld yr eginblanhigion bananas yn cael eu dyfrhau yn y tu blaen, ac mae'r rhai yn y 

cefndir wedi cyrraedd eu llawn dwf. Pan fydd planhigyn wedi cyrraedd ei lawn dwf, bydd yn blodeuo ac yna, bydd y 

bananas yn ymddangos. Mae'n cymryd rhyw flwyddyn i blanhigion bananas dyfu, blodeuo a chynhyrchu bananas. 

Dim ond un dyrnaid mawr o fananas y mae pob planhigyn yn ei gynhyrchu cyn gwywo. Ond, tra mae’n tyfu, mae'r 

planhigyn bananas nesaf eisoes yn tyfu yn ei ymyl. Mae llawer o ffermwyr bananas yn galw'r planhigyn hwn yn 

ferch-blanhigyn. 

Eduardo Martino 

2 Pan fydd y bananas yn dechrau tyfu, bydd y ffermwr yn rhoi bag glas drostynt, er mwyn eu hamddiffyn rhag plâu. 

Mae'n rhaid i ffermwyr masnach deg ailgylchu eu bagiau glas, a dywed ffermwyr fod afonydd lleol yn llawer glanach 

ers iddynt ddechrau gwneud hyn.  

Eduardo Martino 

3 Pan fyddant yn barod, mae'r bananas yn cael eu tynnu a'u cario i'r ystafell golchi a phacio. Mae bananas yn cael eu 

cynaeafu pan fyddant yn dal yn wyrdd. Mae'n rhaid i'r ffermwyr fod yn gryf iawn i gario'r dyrneidiau trwm, sy'n aml yn 

cynnwys 50 o fananas yr un! 

Eduardo Martino 

4 Mae'r bananas yn cael eu torri'n ddyrneidiau llai, ac yna'n cael eu golchi'n ofalus i wneud yn siŵr eu bod yn gwbl lân. Eduardo Martino 

5 Mae sticer Masnach Deg yn cael ei roi ar bob dyrnaid o fananas.  Eduardo Martino 

6 Mae'r bananas yn cael eu pacio'n ofalus mewn bocsys, fel nad ydynt yn cleisio nac yn cael eu niweidio yn ystod eu 

taith hir i'r DU.  

Eduardo Martino 

7 Mae'r bocsys o fananas yn cael eu codi fesul un i lorri. Mae'r lorri'n ymweld â llawer o ffermydd gwahanol unwaith yr 

wythnos, er mwyn casglu bocsys o fananas gan bob ffermwr. 

Eduardo Martino 

8 A hithau’n llawn o fananas, mae'r lorri’n cael ei gyrru trwy'r pentrefi tuag at y porthladd. Eduardo Martino 

9 Yn y porthladd, mae'r bocsys o fananas yn cael eu harchwilio cyn cael eu llwytho i mewn i gynwysyddion cludo. 

Mae'r cynwysyddion yn cael eu rhoi mewn oergell, er mwyn gwneud yn siŵr nad yw'r bananas yn aeddfedu cyn 

iddynt gyrraedd y DU. 

Eduardo Martino 

10 Mae'r cynwysyddion o fananas yn cael eu llwytho ar long, sy'n teithio miloedd o filltiroedd dros y môr i'r DU. Eduardo Martino 

11 Pan fyddant yn cyrraedd y DU, mae'r bananas yn mynd i ystafell aeddfedu arbennig, lle maent yn raddol droi'n felyn. 

Pan fydd y bananas wedi aeddfedu, maent yn cael eu cludo i'r archfarchnad ar lorri.  

Y Sefydliad 

Masnach Deg 

12 Yn olaf, mae'r bananas yn cael eu rhoi ar werth yn yr archfarchnad.  @Kate Fishpool 
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