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  וואסער ריינע באשיצן צו דאלער מיליאן 14 באלד אנאנסירט האקול   גאווערנער
  

 וואסער  -פאכיגע צוגאנג קאנסערווירט וואסער און היט אפ טרונק -א צוויי 

  

אגריקולטורעלע פראיעקטן צו העלפן פַארמערס לענגאויס דעם   91פינאנצירונג געגעבן פאר  
   סטעיט אדרעסירן וואסער קוואליטעט פאדערונגען אין פריאריטעט וואסערשיידן 

    
מיליאן דאלער איז אויסגעטיילט געווארן צו   14גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז באלד 

ע וואסער לענגאויס דעם סטעיט. די פינאנצירונג וועט שטיצן אגריקולטורעלע וואסער  באשיצן ריינ
פַארמס, און ווערט געגעבן   91קוואליטעט אפהיט פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט, פאר׳ן בענעפיט פון 

ּפוינט סָארס אּבעיטמענט און קאנטראל פראגראם, וואס שטיצט -דורך דער אגריקולטורעלע נָאן
קטן וואס אדרעסירן וואסער קוואליטעט פאדערונגען אין פריאריטעט וואסערשיידן און באשיצן  פראיע

   דעם ענוויירָאנמענט. 
    
ניו יארק זעצט פאר ווייטער צו נעמען ערנסטע שריטן צו באשיצן צוטריט צו ריינע וואסער לענגאויס דעם  "

די געלטער וועלן גיין אויף צו ערפילן ביידע פון יענע צילן  "ֲ האט גאווערנער האקול געזאגט. "סטעיט,
וועג באשיצונג און רעדוצירן אונזער קארבאן  -גינציגע וואסער-דורך דערמוטיגן דאס איינפירן פון קאסט

   "באניץ.
    

  יד לטובת  דיסטריקטן, אפהיט  וואסער און  ערד קאונטי 25 צו געווארן אויסגעטיילט זענען  פראיעקטן די
  בעסטע פון איינפירן דאס און  פלאנירונג ענווייראנמענטאלע פַארם-אויפ׳ן שטיצן וועלן וועלכע פַארמס,

  פאטענציעלע אנדערע און  נערווארג האלטן  צו סיסטעמס  (BMP) פראקטיצירונגען  פארוואלטונג
  רשידענעפא אריין רעכענען  ׳סBMP וועגן.-וואסער  אונזערע אין אריינקומען פון פארּפעסטיגונגען

  נערווארג  קרָאּפס, קָאווער שטראמען, לענגאויס ּבָאפערס פלאנצונג  אריינגערעכנט  מאסנאמען, 
   מאסנאמען. אפהיט  אנדערע און  סטָארעדזש,   מעניּור דורך  פארוואלטונג

    
ּפוינט סָארס אּבעיטמענט און קאנטראל פראגראם  -גרענטס פאר דער אגריקולטורעלע נָאן 27רונדע 

   זענען אויסגעטיילט געווארן פאר:
    

    פַארמס 4דאלער פאר  1,219,312: מערב ניו יארק ראיאן  •
   פַארמס  30דאלער פאר  2,644,294 פינגער לעיקס ראיאן: •
   פַארמס 6דאלער פאר  1,323,984 סאוטערן טיער ראיאן:  •
   פַארמס 31דאלער פאר   3,867,030 צענטראל ניו יארק ראיאן:  •
   פַארמס 5דאלער פאר  1,935,559 נארט קאנטרי ראיאן: •
   פַארמס 3דאלער פאר  1,611,603 מאוהאק וואלי ראיאן: •
   פַארמס 2דאלער פאר   524,687 ט ראיאן: קאפיטאל דיסטריק •



   פַארמס 9דאלער פאר  411,100 הודסאן ראיאן:-מיטל •
    פַארם 1דאלער פאר  154,275 לאנג איילענד ראיאן:  •

 
פאר א פולע ליסטע פון פראיעקטן אויסגעטיילט, ביטע באזוכט דעם דעפארטמענט פון אגריקולטור און  

  .וועבזייטלמארקעטס 
    

באזונדערע   500יאר האט ניו יארק סטעיט געשטיצט פראיעקטן וואס דעקן  25אין לויף פון די לעצטע 
מעניּור סטָארעדזש פראיעקטן צו העלפן  1,300וואסערשיידן לענגאויס דעם סטעיט, אריינגערעכנט 

ין א טובה פאר פַארמס אקטיוו באלאנסירן נערווארג סופליי און קרָאפ נערווארג פארלאנג, וואס וועט זי
עיקערס פון ריּפאריען   800די ענוויירָאנמענט און פארשטערקערן פַארם שטאנהאפטקייט. איבער 

ּבָאפער זענען געשאפן געווארן צו פילטערן נערווארג און סעדימענט, באשיצן אויבערפלאך וואסער,  
, און רעדוצירן ערטער-באשעפענישן וואוין-ברעגעס, פארבעסערן וואסער-סטאביליזירן שטראמען

     ווירקונג פון פלייצונג.
    

עיקערס פון קָאווער קרָאּפס איינגעפלאנצן געווארן צו העלפן אפהאלטן   80,000אין צוגאב זענען איבער 
אפשווענקונג, פארבעסערן ערד געזונט, און העכערן ארגאניק מאטעריאל אין די ערד, וואס האלט אין  

פארלאנג דורכאויס דעם וואוקס סעזאן. קָאווער קרָאּפס טוהען אויך   זיך מער פייכטקייט פאר קרָאּפ
פון   27דורך רונדע  אפזונדערן קארבאן, און העלפן ניו יארק׳ס פַארמערס באקעמפן קלימאט ענדערונג.

עיקערס פון קָאווער קרָאּפ ווערן איינגעפירט. ריּפאריען  20,000דעם פראגראם וועלן אומגעפער 
נאך אן אופן צו ערמעגליכן פאר קארבאן אפזונדערונג אין צוגאב צו אפפערן וואסער   ּבָאפערס זענען

עיקערס פון געווירץ און וועלדערישע ּבָאפערס וועלן ווערן איינגעפירט   30קוואליטעט בענעפיטן. איבער 
     .27דורכאויס רונדע 

  
ערע פַארמערס, וועלכע  אונז " סטעיט אגריקולטור קאמישענער ריטשערד עי. באל האט געזאגט,

ארבעטן מיט אונזערע ערד און וואסער דיסטריקטן, זענען שטאלץ פון די ארבעט וואס זיי טוהען אויף 
מיטלען אין  -ּפוינט פראגראם גיבט זיי די הילפס-איבערצולאזן די ערד נאך בעסער ווי פריער. דער אג נָאן

רך באשיצן אונזערע וואסער קערפערשאפטן, וואס, אין וואס זיי נויטיגן זיך צו טוהן די וויכטיגע ארבעט דו
איר ריי, העלפט פאר׳ן סטעיט צו גרייכן אירע קלימאט צילן און באשיצן אונזער נאטורליכע אוצרות, איצט  

    " און פאר קומענדע דורות.
    

  ריינע" דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג קאמישענער באסיל סעגאוס האט געזאגט,
וויכטיג צו די געזונט און זיכערהייט פון אונזערע קאמיוניטיס, ענוויירָאנמענט, און  -וואסער איז קריטיש

עקאנאמישע בלי. ווייניג גרופעס פארשטייען די וויכטיגקייט פון ריינע וואסער בעסער ווי ניו יארק׳ס 
נטאלע אפוטרופסים. די  פַארמערס, וועלכע זענען צווישן אונזער לאנד׳ס שטערקסטע ענוויירָאנמע

דאזיגע גרענטס וועלן העלפן באזארגן ערד אן וואסער אפהיט דיסטריקטן און אגריקולטורעלע 
קאמיוניטיס מיט די געצייג און רעסָארסעס אין וואס זיי נויטיגן זיך אויף איינצופירן פראיעקטן און לאנד  

ערד קוואליטעט אויף אויסצוהאלטן  פארוואלטונג סטראטעגיעס וואס באשיצן וואסער רעסָארסעס און
  " אגריקולטורעלע אפעראציעס לענגאויס דעם סטעיט.

  
די  " פארזיצער פון דער ניו יארק סטעיט ערד און וואסער אפהיט קאמיטע דעיל סטיין האט געזאגט,

און זייערע גרייכנדע ווירקונג, און העלפן די פַארמס  -אויסטיילונגען היינט אנאנסירט וועלן האבן א ווייט
קאונטי ערד און וואסער אפהיט דיסטריקטן צו פארבעסערן ערד געזונטהייט און אפהיטן אונזער וואסער  

ּפוינט פראגראם איז שוין פון לאנג א וויכטיגע -קוואליטעט אויף פילע יארן אין דער צוקונפט. דער אג נָאן
, און נאך מער אזוי איצט, ווען מיר מיטל אין אונזער ארבעט צו באשיצן אונזערע נאטורליכע אוצרות 

   "ארבעטן צו באקעמפן קלימאט ענדערונג.
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אלס די פירנדע אפוטרופסים פון אונזערע נאטורליכע " סענאטארקע מישעל הינטשי האט געזאגט,
אוצרות, פרובירן ניו יארקער פַארמערס יעדן טאג צו האלטן אונזערע וואסערן זויבער און ריין פון 

פארּפעסטיגונג קוועלער. די דאזיגע לעצטע רונדע פון גרענט פינאנצירונג וועט העלפן די אפהיט פירער  
בעט צו באשיצן אונזערע וואסערשיידן און שטיצן זייער פעאיגקייט צו פארזעצן ווייטער זייער אר 

פראדוצירן פרישע, ארטיגע עסנווארג. מיט דער פארשטערקערונג פון דעם קלימאט קריזיס, איז  
קיינמאל נישט געווען וויכטיגער צו אנערקענען אז פַארמערס זענען א גרונטשטיין פון ניו יארק׳ס  

ון אז אונזער ענוויירָאנמענט פארשריטן אלס א סטעיט איז געבינדן מיט לינדערונג סטראטעגיע א
שטארקע צוזאמענארבעטשאפטן מיט אונזערע אגריקולטורעלע קאמיוניטי. איך בין באגייסטערט אז  

וויכטיגע פָאנדינג און איך בין -פַארמערס לענגאויס ניו יארק סטעיט ווען האבן צוטריט צו די קריטיש
ּפוינט סָארס  -ווערנער האקול׳ס אנגייענדע שטיצע פאר די אגריקולטורעלע נָאןדאנקבאר פאר גא

   " אּבעיטמענט און קאנטראל פראגראם.

  

איך בין דאנקבאר אז אונזער ערד און וואסער  "  מיטגליד דאנע לופארדא האט געזאגט,-אסעמבלי 
אפהיט דיסטריקטן קענען פארזעצן ווייטער צו העלפן פַארמערס באשיצן ניו יארק׳ס נויטיגע נאטורליכע  

ּפוינט סָארס פראגראם העלפט פאר פַארמערס איינפירן די בעסטע  -דער אגריקולטורעלע נָאן אוצרות. 
וועגן. די גרענטס מאכן א  -יגן זיך אויף צו באשיצן אונזערע וואסערפראקטיצירונגען אין וואס זיי נויט

ריזיגע דיפערענץ, שטיצנדיג אונזערע פַארמערס בשעת זיי שטייען אויס פילע ענווייראנמענטאלע און  
    " פינאנציעלע פאדערונגען.

 
יקולטורעלע  דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון אגריקולטור און מארקעטס אדמיניסטרירט די אגר

ּפוינט סָארס אּבעיטמענט און קאנטראל פראגראם אין קאארדינאציע מיט דעם ניו יארק סטעיט ערד  -נָאן
און וואסער אפהיט קאמיטע. דער פראגראם איז א טייל פון דער אגריקולטורעלע ענווייראנמענטאלע  

ַארמערס דערגרייכן פארוואלטונג פרעימוואורק, א ברייטערע באמיאונג וואס העלפט ראטעווען פ
העכערע שטאפלען פון ענווייראנמענטאלע אפוטרופוס׳שאפט און מער שפארעוודיגע פַארמינג  

    סיסטעמס.

    
ּפוינט סָארס אּבעיטמענט און קאנטראל פראגראם בויט אויף די סטעיט׳ס - דער אגריקולטורעלע נָאן

ונגען, אריינגערעכנט די סטעיט׳ס באמיאונגען צו באזארגן היסטארישע וואסער קוואליטעט באשיצ
ביליאן דאלערדיגע פארשפרעכונג צו פארזיכערן אז אלע ניו יארקער האבן  3.5פרעצעדענטלאזע 

   צוטריט צו ריינע וואסער און איר אגרעסיווע שריטן גענומען צו באקעמפן קלימאט ענדערונג.
    

###   
  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי 

   press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו טשעימבער | 
 

 זיך אויסשרייבן 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C190fe83c6b7c4446241b08d9ae9c8d30%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637732809822064264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=d9XBOr4hVKmzp4zrUNp%2F2A3J%2Fph%2BvCayVc9YO2lzbOA%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESE4E70880B80DDAFE852587960058EF0A00000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C190fe83c6b7c4446241b08d9ae9c8d30%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637732809822074220%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Zu3eaAQGifMXwULdMnbiOyO5q%2FHIOagdCZ2nfBZCNhs%3D&reserved=0

