
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/18/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

פראדוצירער אינסטאלאציע אין -מיליאן קעז  $16גאווערנער קאומאו מעלדט קאנסטרוקציע פון 
  פרענקלין קאונטי

  
 100מארק מאדערניזאציע פראיעקט וועט העלפן אנהאלטן מער ווי -לעצטע פאזע פון אגרי

  רעגיאנאלע פאסטנס 500פולצייטיגע ארבעטער און שטיצן מער ווי 
  

מיליאן פארברייטערונג; די וואקסונג פון ניו יארקס  $30מיליאן צו שטיצן  $6סטעיט שטעלט צו 
  מילכיגעריי אינדוסטריע

  
  $16גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז עס האט זיך אנגעהויבן קאנסטרוקציע פון א 

מארק פאבריק וואס געפונט זיך אין פרענקלין קאונטי שטעטל פון  -מיליאן פארגרעסערונג אין דער אגרי
, די  2016מיליאן פארבריק מאדערניזאציע וואס האט זיך אנגעהויבן אין   $30טייל פון א  טשעטאגעי.

פולצייטיגע   100פארברייטערונג וועט העלפן די הויפט מילכיגע קאאפעראטיוו אנהאלטן מער ווי 
   אגריקולטורע פוסטנס אין דעם געגנט.  514ארבעטער און שטיצן נאך 

  
"מילכיגעריי איז א גרויסער טייל פון ניו יארק סטעיטס אגריקולטורע אינדוסטריע, און דער אריגינעלע 

ן  מארק וועט העלפן ווייטער פארשטארקן דעם קריטישן סעקטאר פו -מאדערניזאציע פראיעקט אין אגרי
מארקס אנגייענדיגע הצלחה און  -"אגרי האט גאווערנער קאומאו געזאגט.אונדזער עקאנאמיע," 

פארשפרייטונג וועט שטיצן פאסטנס, סטימולירן עקאנאמישע אנטוויקלונג, און העלפן דעם צפון טייל פון  
  לאנד בליען." 

  
מארקס פרענקלין קאונטי פאסיליטי האט צו טון מיט  -די אריגינעלע פארשפרייטונג און באנייאונג פון אגרי

אינזשענירן דעם  -קוואדראט פיס פאבריקאציע צענטער, צוריק 110,641פעראטיווס צוריק בויען די קאא
די פאזע פונעם פראיעקט   אויסשטעל פון דער פאסיליטי, און קויפן נייע מאשינעריי און אנדערע אפאראטן.

מיליאן צו בויען א נייעם העכסט מאדערנע קעז פראדוקציע צימער צו פארבעסערן די   $16דעדיקירט  
  מארקס הויכער קוואליטעט סטאנדארטן.-יק עפעקטיווקייט און פראטעזשירן אגריפאבר

  
  פון דער נייער פאסיליטי. מוסטערקוקט אן א 

  
עמפייער סטעיט אנטוויקלונג   די פאבריק וועט ווייטער ארבעטן בשעת איר מאדערניזאציע איבערארבעט.

מיליאן אין פינאנצן, ארייגערעכנט   $6שטיצט דעם מילכיגן קאאפעראטיווס פארשפרייטונג פראיעקט מיט 
ייטיגע פאסטנס פולצ 106מיליאן אין עקאנאמישע טראנספארמאציע פראגראם פינאנצן, אנצוהאלן די   $4

  און מאדערניזירן אירע טשעטאגעיס אפעראציעס.
  

מארק  -דער אנאנס האט מען היינט ארויסגעגעבן אין מיטן פון דעם נאציאנאלן מילכיגן חודש אין דער אגרי
- פאסיליטי אין טשעטאגעי, מיט סטעיט אגריקולטורע קאמישאנער ריטשארד א. באל צוזמען מיט אגרי

אינאיינעם מיט אנדערע סטעיט און לאקאלע אויסגעוויילטע באאמטע פאר  ביל ביטן CEOמארק 
מילכיגע פראדוצירערס    3,600ניו יארק סטעיט האט כמעט  אויפגראבן די ערשט לאפעטע ערד פייערונג. 
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ביליאן פונט פון מילך יערלעך, דאס מאכט ניו יארק דאס לאנדס פערטע   15וואס גיט ארויס מער ווי 
  סטעיט.גרעסט מילכיגע 

  
די מילכיגע אינדוסטריע איז ניו יארקס גרעסטער אגריקולטורער סעקטאר, וואס גיט צו שטייער היפש צו  

די   דער סטעיט עקאנאמיע דורך פראדוצירן כמעט האלב פון איר טאטאלע אגריקולטורע הכנסה.
  סטעיט. אינדוסטריע שטעלט אויך צו טייל פון די העכסטע עקאנאמישע פארטאפלערס אין דער

  
"מיר זענען אויפגעהייטערט זיך אריינצוריקן אין דער צווייטער   מארק ביל ביטאן האט געזאגט,-אגרי

אונדזער וויזיע איז   פאזע פון אונדזערע מאדערניזאציע פראיעקט און זען די פאבריקס צובוי ווערט מקוים.
אויפצולעבן די טשעטאגעי פאסיליטי צו בעסער שטיצן וואקסנדיגע נייטיגקייט פון אונדזערע לאקאלע  

פילן דעם אפעטיט פון אונדזער קונים און קאנסומענטן, און צושטעלן א פארבעסערטע פארמערס, דער
די אינוועסטירונג וואלט נישט געווען מעגליך ָאן די הילף פון   פאסיליטי פאר אונדזערע ארבעטער.

  אונדזערע שותפים, וועמען מיר דאנקען פאר זייער שטיצע." 
  

ראט און טשעטאגעי מילכיגע פארמער, האט -ס דירעקטארמארק -ביל הערינגטון, קאסירער פון אגרי
"דורות פון צפון זייט פון לאנד פארם פאמיליעס האבן זיך פארלאזט אויף דער פאבריק צו  געזאגט, 

דאס איז א פעסטע מאדערניזאציע  צושטעלן א סטאבילע שטוב און א ריווחדיגע מארק פאר זייער מילך. 
די פאבריק איז גרייט צו שטיצן צוקונפדיגע דורות פון לאקאלע פארם פראיעקט וואס וועט פארזיכערן אז 

פאמיליעס, און צו ווייטער ממשיך זיין אונדזער ירושה פון זיין אן עקאנאמישע מאשין אין דער ראיאן דורך  
מיר ווילן דאנקען די אלע מענטשן  שטיצן פאסטנס און צושטעלן בענעפיטן צו אנדזער לאקאלע קאמיוניטי.

ארגאניזאציעס וואס האבן געארבעט מיט אונדז און אונדז געהאלפן צושטעלן די גרענט פינאנצירונג  און 
  וואס מאכט דעם פראיעקט מעגליך." 

  
"די היינטיגע אויפגראבן די   סטעיט אגריקולטורער קאמישאנער ריטשארד א. באל האט געזאגט,

מארק און די הונדערטע פון ניו יארק סיטי  -ערשטע לאפעטע ערד איז געוואלדיגע נייעס פאר ביידע אגרי
קלאסיגע קעז פארבריקאציע פאסיליטי, און  -מילכיגע פארמערס וואס שטעלן צו מילך פאר זייער וועלט

עס האט נישט געקענט קומען אין א בעסערע צייט בשעת'ן מילכיגע חודש ווען מיר פייערן ניו יארקס  
ניזאציע ארבעט וועט סאלידיפיצירן זייער צוקונפט אין דעם  מארקס מאדער-אגרי    מילכיגע אינדוסטריע.

צפון טייל פון לאנד און פארזיכערן אז זיי קענען ווייטער פראדוצירן טייל פון ניו יארקס פיינסטע מילכיגע  
  פראדוקטן, און אז ניו יארק סטעיט בלייבט אן אנפירער אין דער מילכיגע אינדוסטריע איבערן לאנד." 

  

דעזיגנירטער עריק  -CEOטעיט אנטוויקלונג צייטווייליגע קאמישאנער און פרעזידענט און עמפייער ס
ספעציעל  -"ניו יארק פארמערס זענען א גרונדשטיין פון אונדזער עקאנאמיע גערטלער האט געזאגט, 

מארק וועט דערמוטיגן  -פריוואטע שותפות מיט אגרי-אין דער פובליק -אין דער צפון טייל פון לאנד 
מאדערניזירן די טשעטאגעי פאבריק וועט אויך   אינדוסטריע שטארקייט און אויסהאלטעוודיגקייט.

פארמערן די פראדוקציע פון דעם פרעמירטן קעז געמאכט פון ניו יארק סטעיט מילך, שטיצן פאסטנס, און  
  גענערירן אן עקאנאמישע הייב אונטער פאר מילכיגע פראדוצירערס איבער דער סטעיט." 

  

"אגריקולטור איז דער גרונדשטיין פון אונדזער אייבערשטַאט  סענאטאר דאן סטעק האט געזאגט,
פריוואטע שותפות מיינט מער  -די פובליק עקאנאמיע, ספעציעל דא אין דעם צפון טייל פון לאנד.

חה פון  פראדוקציע און פארבעסערטע עפעקטיווקייט, וואס איז נישט נאר וויכטיג פאר די ווייטערדיגע הצל
מארק און אונדזער לאקאלע מילכיגע פארמערס, נאר זייער גוטע נייעס פאר די געטרייע קונים וואס -אגרי

  האבן ליב דעם מעקקעדעם מארקע." 
  

מארק אינק, געשפילט א קריטישע  -, האט אגרי1916"זינט אסעמבלימאן בילי דזשאונס האט געזאגט, 
 קולטורער סעקטאר און געשטיצט דורות פון מילכיגע פארמערס.ראלע אין דעם צפון טייל פון לאנדס אגרי



 

 

האבנדיג סערווירט אלץ מייאר פון טשעטאגעי און אויף דעם פרענקלין קאונטי לאגיסלאטור ווי אויך אלץ א 
מארק נאענט און טייער צו מיין הארץ בשעת מיר האבן -געוועזענער מילכעגע פארמער. איז אגרי

ייבעשטַאטס אגריקולטורע אינדוסטריע און צושטעלן צוטריט צו הויכע  געארבעט צו פארבעסערן א
מארק רוקט זיך  -איך בין דערקוויקט אז אגרי קוואליטעט מילכיגע פראדוקטן און אונדזערע קאמיוניטיס.

מיט פולן גאנג פאראויס אין דער נעקסטער פאזע אין דער מאדערניזאציע פון איר טשעטאגעי פאבריק און  
ער טון אלץ וואס איך קען צו שטיצן וויכטיגע פראיעקטן אזוי ווי די וואס אינוועסטירן און אונדזער  וועל ווייט

  צאלנדיגע פאסטנס." -עקאנאמיע און באשאפן גוט
  

אפ האט -דער קא . 1913מארק איז א מילכיגע פארמער קאאפעראטיוו וואס ציעט זיך נאך צוריק צו  -אגרי
, און זינט דאן האט אינוועסטירט  2003ריצירונג פאסיליטי און אפגעקויפט די טשעטאגעי קעז פאב

מיליאנען דאלארן אין דער פאסיליטי צו פארברייטערן די פראדוקציע פון איר פרעמירטע מעקקאדאם 
די  מארקע קעז ווי אויך אנדערע סארטן קאבאט קעזן, באוואוסט צו זיין די "וועלטס בעסטע טשעדאר." 

עלטסטע קעז פאבריק אין די פאראייניגטע שטאטן און אירע קעזן זענען ניו יארק  פאבריק איז די צווייטע 
  סטעיט געוואקסענע און באשטעטיגטע.

  
מזרח מילכיגע פארמס, וואס האט -צפון 750מארק פארקויפט מילך פון מער ווי  -, האט אגרי2020אין 

מארקס מיטגלידערשאפט איז -אגרי מיליאן גאלאנען פון פארם פרישע מילך. 378באטראפן מער ווי 
פארמס אין    400צוזאמענגעשטעלט פון מילכיגע פארמס אין קאמיוניטיס איבער זעקס סטעיטס, ווי אויך 

מארקס רווחים זענען צעטיילט פו די מילכיגע  -פראצענט פון אגרי 100דערצו,   ניו יארק סטעיט.
  .דא באקומען ארק קען מען  מ-מער אינפארמאציע וועגן אגרי פארמערס וואס זי סערווירט.
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