
Teitl Enw cyntaf Cyfenw

Cyfeiriad ebost

Ffôn

Ffôn symudol

Hoffwn gael fy ystyried i gymryd rhan yn HerdAdvance AHDB ac rwy’n caniatáu ichi 
gasglu a chadw’r wybodaeth bersonol a manylion y fferm sydd ar y ffurflen hon er 
mwyn asesu a gweinyddu fy nghais.  Rwyf hefyd yn caniatáu i AHDB ddefnyddio’r 
manylion hyn i ddiweddaru’r wybodaeth gyswllt a’r wybodaeth am y fferm sydd 
ganddo amdanaf eisoes, neu i’m hychwanegu i’r rhestr honno er mwyn rhoi gwybod 
imi am ffyrdd eraill y gallaf ymgysylltu ac elwa o’r gwaith a ariannir drwy’r prosiect hwn, 
yn ogystal â thrwy fy lefi.

Rwy’n deall y bydd yr holl broses o gasglu a chadw data yn unol ag arfer gorau, ac 
rwyf wedi darllen Hysbysiad Preifatrwydd AHDB (www.ahdb.org.uk/PrivacyNotice) sy’n 
esbonio sut mae ADHB yn defnyddio ac yn gofalu am fy nata.

Llofnod 

Printiwch eich enw Dyddiad

  

HerdAdvance
Ffurflen Mynegi Diddordeb

Manylion Cyswllt 
Cyfeirnod Cwsmer (CRN)

Enw’r busnes

Enw’r fferm neu rif y tŷ

Llinell cyfeiriad 1

Llinell cyfeiriad 2

Llinell cyfeiriad 3

Pentref / Tref

Sir  Cod Post

 

Eich Fferm
A ydych chi’n rhedeg unrhyw un o’r mentrau eraill canlynol? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol)      Gwartheg Cig Eidion         Defaid   

Systemau Llaeth
Nifer buchod Llaeth a gynhyrchir – litrau’r flwyddyn

Ticiwch bob un sy’n berthnasol

Confensiynol Godro Robotig 

Organig Godro unwaith y dydd

Lloia mewn Bloc yn y Gwanwyn Godro ddwywaith y dydd

Lloia mewn Bloc yn yr Hydref Godro teirgwaith y dydd

Lloia Trwy’r Flwyddyn Buches Gaeedig

Nifer diwrnodau’n pori (Bob blwyddyn) Buches Prynu Mewn (Flying Herd)

Nifer diwrnodau dan do (Bob blwyddyn) Arall

Dyddiad Cau Derbyn Ymatebion:  
 4 Tachwedd 2019 



Manylion Contract Llaeth  
I bwy rydych chi’n gwerthu’ch llaeth?

A oes gennych chi gontract cofnodi llaeth?          

Os ‘oes’, gyda pha gwmni?

Ticiwch bob un sy’n berthnasol

A ydych chi’n cael profion ar hyn o bryd ar gyfer? Profion llaeth unigol Profion llaeth bylc Profion gwaed

Clefyd Johne

BVD

Lepto

IBR

Neospora

A ydych chi’n defnyddio Adroddiadau Geneteg y Fuches?

A ydych chi’n gweithredu Cynllun Rheoli Clefyd Johne?

  Oes            Nac Oes   

    Ydw            Nac Ydw   

    Ydw            Nac Ydw   

Manylion Milfeddygol
Enw’r Filfeddygfa:

Cyfeiriad y Filfeddygfa:

Enw’r Milfeddyg:

Anfonwch eich ymatebion erbyn 4 Tachwedd 2019 i:   
HerdAdvance, 
AHDB, 
Stoneleigh Park,
Kenilworth,
Warwickshire
CV8 2TL

I gael mwy o fanylion am y meini prawf cymhwysedd gweler y daflen amgaeedig neu ewch i: ahdb.org.uk


