TRAWSGYDYMFFURFIO GAEC 5 – HYSBYSIAD ASESU RISG WYNEB GARW AR BRIDD

CRN

Cyfeiriad

O beidio â’i reoli’n ofalus, gall gadael tir moel dros y gaeaf greu risg mawr a all arwain at ddŵr ffo ac erydu pridd.
Yng Nghymru, dim ond am y cyfnod rhwng y diwrnod ar ôl y cynhaeaf ac 1 Mawrth y caniateir ichi adael tir wedi’i aredig yn arw, a
hynny o dan yr amodau canlynol:
1.
2.
3.
4.

Na ystyrir bod risg mawr o erydiad ar y safle
Bod y wyneb yn cael ei adael yn arw i annog glaw i dreiddio trwyddo ac;
Nad yw pridd yn cael ei olchi i lawr llethrau neu oddi ar y cae ac;
Eich bod wedi darllen “Canllaw i ffermwyr sy’n ystyried gadael wyneb garw ar eu tir” ac yn asesu risg wyneb garw ar
bridd a chyflwyno’r tabl isod i Taliadau Gwledig Cymru ar neu cyn y diwrnod aredig y tir i adael wyneb garw;

Os dewisoch chi adael wyneb garw ar dir rhwng diwrnod ei gynaeafu ac 1 Mawrth, eich cyfrifoldeb chi yw bodloni’r holl
bwyntiau uchod yn llawn. O beidio â bodloni unrhyw rai o’r gofynion, gallech gael cosb Trawsgydymffurfio ar unrhyw
daliadau’r PAC y gallech eu hawlio.
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Anfonwch gopi o’r Hysbysiad Asesu Risg Wyneb Garw ar Bridd i: Taliadau Gwledig Cymru, PO Box 1081, Caerdydd CF11 1SU
neu llwythwch gopi trwy RPW Ar-lein trwy Borth y Llywodraeth yn www.gateway.gov.uk (neu ar ôl ichi gofrestru)
www.cymru.llyw/RPWAr-lein
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