
Mesur 
Cofnodion erbyn: 

Nodiadau:
01/01/23 30/04/23

Terfyn tail da byw ar gyfer cyfrifiadau daliad (170kg/ha) ✓
Nifer y da byw a oedd yn cael eu cadw ar y daliad am y cyfnod storio blaenorol ✓
Safleoedd a ddefnyddir ar gyfer tomenni cae dros dro ✓
Nifer yr anifeiliaid ar y daliad yn ystod y flwyddyn galendr flaenorol ✓
Nifer yr anifeiliaid ar y daliad yn ystod y flwyddyn galendr flaenorol - diwrnodau 
o ddeiliadaeth ✓

Nifer yr anifeiliaid ar y daliad yn ystod y flwyddyn galendr flaenorol - cyfrifwch y 
nitrogen a gynhyrchwyd ✓

Cynllun nitrogen - yr hyn yr ydych yn bwriadu ei wasgaru (deunyddiau gwrteithio 
sy'n cynnwys nitrogen) ar laswelltir parhaol ✓

yn flynyddol ond 
cyn gwasgaru

Cynllun nitrogen - yr hyn yr ydych yn bwriadu ei wasgaru (deunyddiau gwrteithio 
sy’n cynnwys nitrogen) ar bob tir arall heblaw glaswelltir parhaol

cyn gwasgaru

Cynlluniau nitrogen i gynnwys - enw/cyf y cae, arwynebedd i'w blannu a'r math o 
gnwd

cyn gwasgaru

Cynllun nitrogen - math o bridd, cnwd blaenorol, y Cyflenwad o Nitrogen yn y 
Pridd (SNS), dyddiad plannu’r cnwd, cynhyrchiant, ffigur gorau posibl o nitrogen 
sydd ei angen gan ystyried SNS

cyn gwasgaru

Gwasgaru tail organig - math, cynnwys nitrogen, nitrogen sydd ar gael, lle 
(arwynebedd), pryd (dyddiad)

cyn gwasgaru

Cofnodion o - gnydau a dyfwyd - dyddiadau hau o fewn wythnos
Gwasgaru tail organig - beth, ble, pryd, faint, y cyfanswm a'r nitrogen sydd ar gael o fewn wythnos
Cynhyrchiant y cnwd o fewn wythnos
Cofnod o sut y rheolwyd unrhyw laswelltir yn y flwyddyn flaenorol ✓

Cyfrifiadau y mae’n rhaid eu diweddaru o fewn mis i’r 
newidiadau

o fewn wythnos 
i’r newidiadau

Tail da byw a gynhyrchwyd mewn iard neu adeilad yn ystod y cyfnod storio ✓
Capasiti storio sydd ei angen ar gyfer tail da byw a gynhyrchir yn ystod y cyfnod 
storio ✓

Newidiadau yn y capasiti storio ✓
Newid yn arwynebedd tir y daliad ✓
Mewnforio neu allforio tail da byw i'r daliad neu oddi arno ✓

DYDDIADAU ALLWEDDOL

Gwrtaith nitrogen wedi'i weithgynhyrchu - dim cyfnodau gwasgaru (pob dyddiad yn gynhwysol)
Glaswelltir 15 Medi i 15 Ionawr
Tir triniaeth 1 Medi i 15 Ionawr

Cyfnod storio (h.y. dim gwasgaru) tail organig 
nitrogen uchel sydd ar gael yn rhwydd

Math o bridd
Tywodlyd neu denau Pob math arall

Glaswelltir 1 Medi i 31 Rhagfyr 15 Hydref i 15 Ionawr
Tir triniaeth 1 Awst i 31 Rhagfyr 1 Hydref i 31 Ionawr

Dyddiadau allweddol eraill (gall eithriadau fod yn berthnasol - am fanylion llawn, gweler canllawiau Llywodraeth Cymru)


