
 

Mae gwybodaeth a sgiliau’n hanfodol wrth 

gynhyrchu bwyd; mae sicrhau eu bod ar gael 

yn y dyfodol, felly, yn hollbwysig i sicrhau 

systemau bwyd-amaeth cydnerth.  Mae’r 

prosiect hwn yn ystyried sut i fodloni gofynion 

gwybodaeth ar gyfer cadwyni cyflenwi bwyd y 

dyfodol, gan ganolbwyntio ar gynhyrchu 

garddwriaethol. Mae'n tynnu ar brofiadau 

rhyngwladol ac arbenigedd rhanddeiliaid i 

lywio strategaethau er mwyn gwella diogelwch 

bwyd yng Nghymru a thu hwnt. 

Garddwriaeth yw sector amaethyddol mwyaf 

llafur-ddwys y Deyrnas Unedig, felly mae’n 

enghraifft ddelfrydol o broblem sgiliau bwyd-

amaeth. Mae ehangu cynhyrchu ffrwythau a 

llysiau domestig yn gallu dod â manteision 

amgylcheddol a dietegol. Er mwyn manteisio 

ar y cyfleoedd hyn mae angen deall pam fod 

prinder sgiliau yn dal i fodoli, a sut gellir 

lliniaru risgiau yn y dyfodol. Wrth i lywodraeth 

y Deyrnas Unedig a’r rhai datganoledig gael 

rhyddid i lunio polisïau bwyd-amaeth, mae'n 

amserol ystyried camau i ddiogelu dyfodol y 

sector. 

Nod yr ymchwil hwn yw gwella gwydnwch 

gwybodaeth a sgiliau systemau bwyd-amaeth 

drwy lywio polisïau, theorïau ac arferion. Bydd 

yn cyfrannu at nodweddu’n fwy cywir y sgiliau 

ar gyfer systemau cynhyrchu bwyd cyfoes ac 

yn y dyfodol.  
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1) Garddwriaeth a sgiliau garddwriaethol yn y DU   

Canfu adolygiad o lenyddiaeth academaidd a 

llenyddiaeth arall fod data cywir ar lafur a sgiliau 

mewn garddwriaeth cynhyrchu'n brin ac wedi'i 

gydlynu'n wael. Mae'r data sydd ar gael yn dangos 

patrymau hanesyddol o swyddi gwag heb eu llenwi, a 

lefelau isel o hyfforddiant ffurfiol yn y sector. Mae 

hyfforddiant arbenigol a darpariaeth addysgol wedi 

dirywio hefyd. Rhagwelir y bydd pwysau o ran 

recriwtio'n parhau i'r degawd nesaf, yn arbennig o ran 

rolau tymhorol. (Papurau Gwaith 1 a 2) 

 

2) Amlygu'r heriau allweddol 

Datgelodd cyfweliadau gyda rhanddeiliaid gonsensws 

fod garddwriaeth cynhyrchu yn y DU yng nghanol 

argyfwng o ran gwybodaeth a sgiliau ers tro. Nid yw'r 

achosion yn gwbl glir, ond mae llawer yn ystyried bod 

canfyddiad gwael o yrfaoedd garddwriaethol ymysg y 

cyhoedd yn arwyddocaol. Mae dadansoddi'n dangos 

bod grymoedd economaidd-gymdeithasol ehangach 

yn ei gwneud yn anodd cynnig cyfleoedd cyflogaeth 

deniadol neu fuddsoddi mewn datblygu sgiliau. (Papur 

Gwaith 3) 

 

3) Chwilio am ddatrysiadau 

Dros y degawd diwethaf mae nifer o fentrau wedi 

mynd i'r afael â phroblemau sgiliau cynhyrchu 

garddwriaeth a bwyd-amaeth yn ehangach. Ond mae'r 

cynnydd a wnaed yn annigonol, gyda rhanddeiliaid yn 

awgrymu bod diffyg cydlynu ac ymrwymiad tymor hir 

wedi bod yn gyfyngiadau, fel y mae diffyg arweiniad 

gan y llywodraeth ac oddi mewn i'r sector. (Papur 

Gwaith 4) 

4) Adeiladu rhwydweithiau 

Daeth y prosiect â rhanddeiliaid at ei gilydd i nodi 

blaenoriaethau ac astudiaethau achos. Mynegodd y 

cyfranogwyr awydd cryf am ragor o gydweithio, a llais 

cyfunol cryfach i siarad gydag actorion dylanwadol fel 

y llywodraeth. Roedd mynychwyr o Gymru'n awyddus i 

hyrwyddo'r potensial ar gyfer mwy o gynhyrchu 

garddwriaethol, ac yn obeithiol bod y cyd-destun 

deddfwriaethol yng Nghymru'n caniatáu hyn. Bu'r tîm 

ymchwil yn cyfrannu mewn digwyddiadau yn cynnwys 

Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru, a'r Clwstwr 

Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd wedi’i Reoli. Am 

fanylion gweler Adroddiad Gweithdy 1. 

 

Cynlluniau ar gyfer 2020 

Mae ymchwil erbyn hyn yn canolbwyntio ar 

ddadansoddiad manwl o rwydweithiau sgiliau mewn 

mentrau astudiaethau achos ar draws y DU. Mae'r 

rhain yn cynrychioli amrywiol fathau o fusnesau, 

graddfeydd ac arferion tyfu, gyda phroffiliau sgiliau ac 

ystyriaethau amrywiol. Bydd ymchwil ddwys yn ffurfio 

sail ar gyfer mapiau o ecosystem sgiliau pob tyfwr. 

 

Bydd casglu a dadansoddi data'n parhau i 

ganolbwyntio ar astudiaethau achos. Yna caiff mapiau 

o ecosystemau sgiliau eu harchwilio gyda 

rhanddeiliaid i ganfod gwendidau a chamau i'w 

gwneud yn fwy gwydn.  

 

Bydd ail weithdy a drefnir gyda phartneriaid yn 

datblygu gweledigaeth gyffredin ar gyfer garddwriaeth 

yng Nghymru. Bydd y tîm yn parhau i archwilio 

cyfleoedd ar gyfer cydweithio yn y dyfodol a dysgu gan 

wledydd tramor.  

 

Ar gyfer yr holl bapurau gwaith ewch i: 

https://www.cardiff.ac.uk/sustainable-places/

research/projects/knowing-to-grow  

 

Cefnogir y gwaith ymchwil hwn gan raglen Sêr Cymru II, 

sy’n cael ei hariannu’n rhannol gan Brifysgol Caerdydd a 

Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth 

Cymru. 

Y Prosiect 

PersbectPersbectif rhyngddisgyblaethol dan arweini-

ad y gwyddorau cymdeithasol. 

Mewn cydweithrediad â rhanddeiliaid a busnesau. 

Cymharu strategaethau sgiliau'n rhyngwladol. 

Lens ofodol ar rwydweithiau sgiliau a llif 

gwybodaeth. 

Astudiaethau achos yng Nghymru, y DU a'r UE. 

Yn rhedeg rhwng Hydref 2018 a Mai 2022. 
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