Manylion stoc bridio defaid – paru Hydref 2020

CYFRINACHOL
Cod post
(pwysig)

Sir
Mamogiaid a roddir i’r hwrdd
Dosbarth
oed

Enw brîd neu
groesfrid

Nifer o
famogiaid

Ohonynt,
faint a
fagwyd a
r y fferm

Hyrddod a ddefnyddir i baru gyda’r mamogiaid
Nifer y
mamogiaid ar dir
ALlFf

Dyddiad
hyrddod
i mewn

Dyddiad
hyrddod
allan

Enw brîd neu
groesfrid

Nifer yr
hyrddod

Crynodeb o’r hyrddod a ddefnyddiwyd
Enw brîd neu
groesfrid

Cyfanswm yr
hyrddod

Ohonynt, faint sydd:
Wedi’u magu Hyrddod
ar y fferm
AI

Â EBV

Oen benyw

Hesbinod

Ŵyn benyw ar y fferm ond HEB eu paru
Enw brîd neu groesfrid

Cyfanswm

Wedi’u magu
ar y fferm

Mamogiaid
aeddfed

Nifer yr ŵyn a werthwyd o gnwd ŵyn 2020 yn ôl mis gwerthu
(Peidiwch â chynnwys ŵyn stôr a brynwyd)

Cyfanswm
mamogiaid
a barwyd
gyda
hwrdd yn
2019

Chwe Maw

Ebr

Mai

Meh

Gorff Awst Medi

Wedi’i gorffen
Stôr
Rhif ffôn (dewisol)

Cyfeiriad e-bost (dewisol)

Hyd

Tach Rhag

Defaid a werthwyd ar gyfer bridio yn 2020
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Ydych chi wedi cofrestru gyda Chymdeithas Fridiau?

Do

Pa fridiau ydych chi’n cofrestru?
Byddwn yn defnyddio rhain i wirio’r manylion ar y ffurflen os oes angen

Rhif

Rwy’n gwerthu hyrddod – ond nid ydynt wedi’u cofrestru gyda Chymdeithas Fridiau

Naddo

Cwestiynau ychwanegol
(rhowch gylch o amgylch yr opsiynau mwyaf perthnasol)
1 Beth ydych chi’n bwriadu ei wneud â’ch niferoedd mamogiaid bridio y flwyddyn nesaf?
Cynyddu / Cynnal / Gostwng
2 Ydych chi’n debygol o newid eich cyfnod wyna yn ystod y 3 blynedd nesaf?
Ydw – ei gynnal yn gynt / Ydw – ei gynnal yn hwyrach / Na - aros yr un fath / Ddim yn gwybod
3 Pryd ydych chi’n sgorio cyflwr corff y mamogiaid?
Byth / Wrth hwrdda / Wrth sganio / Adeg wyna / Diddyfnu
4 Pryd ydych chi’n pwyso ŵyn?
Byth / Yn 8 wythnos oed / Pan yn diddyfnu / Offeryn dewis ar gyfer gwerthu / Wrth gadw ŵyn benyw
5 Ydych chi’n defnyddio dull adnabod electronig (EID) fel offeryn rheoli?
Ydw - system reoli gwbl awtomataidd ar waith / Ydw - darllenydd llaw a ddefnyddir ar gyfer rheolaeth lawn /
Ydw - darllenydd llaw a ddefnyddir ar gyfer rhywfaint o reolaeth / Defnyddio EID ar gyfer y gofyniad cyfreithiol yn unig
6 A ydych chi’n defnyddio gwerthoedd bridio tybiedig (EBVs) yn fwriadol i ddewis stoc bridio?
Bob amser / Weithiau / Byth (eglurwch pam yn y sylwadau isod)
7 Pa ffordd sydd orau gennych chi i brynu hyrddod bridio?
Yn uniongyrchol gan fridwyr / O arwerthiannau (rhestrwch y prif leoliadau yn y sylwadau isod) / Y ddau
8 Ydych chi’n mesur ac yn cofnodi uchder porfa eich tir pori?
Bob amser / Weithiau / Byth
9 Beth yw eich prif gnwd porthiant i’w fwydo i famogiaid ar ddiwedd eu beichiogrwydd (3 - 6 wythnos cyn dechrau wyna)?
Glaswellt / Gwreiddgnydau / Gwair / Gwellt / Silwair glaswellt / Silwair meillion coch / Silwair indrawn / Liswérn /
Gwndwn llysieuol / Arall (eglurwch yn y sylwadau isod)
10 Ydych chi’n bwydo dwysfwyd i famogiaid ar ddiwedd eu beichiogrwydd (3 - 6 wythnos cyn wyna)?
Ydw – yn ei brynu / Ydw – ei gymysgu gartref / Ydw - bwced neu floc / Na
11 Beth yw eich prif borthiant ar gyfer bwydo mamogiaid yn ystod cyfnod llaetha cynnar (hyd at 4 wythnos ar ôl wyna)?
Glaswellt / Gwreiddgnydau / Gwair / Gwellt / Silwair glaswellt / Silwair meillion coch / Silwair indrawn / Liswérn /
Gwndwn llysieuol / Arall (eglurwch yn y sylwadau isod)
12 Ydych chi’n bwydo dwysfwyd i famogiaid yn ystod cyfnod llaetha cynnar (hyd at 4 wythnos ar ôl wyna)?
Ydw – yn ei brynu / Ydw – ei gymysgu gartref / Ydw - bwced neu floc / Na
Unrhyw sylwadau / ymholiadau

Diolch am gymryd amser i lenwi’r ffurflen werthuso.
Cofiwch ei dychwelyd erbyn Ionawr 11 2021.

