
 
 גאווערנער קעטי האוקול    7/18/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  12,000מיליאן דאלער פארטיילט געווארן אפצוהיטן באלד  38גאווערנער האוקול אנאנסירט איבער 
    שטח-עיקערס פון ניו יארק פַארם 

    
פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט וועלן קאנסערווירן באניציגע אגריקולטור שטח דורך דעם   40

    לענד ּפראטעקשען אימּפלעמענטעישן גרענטס פראגראם׳-׳פַארם
    

- פַארם ווערדפולע באשיצן  צו פראיעקטן צוויי פאר דאלער מיליאן 3.65 באקומען האט איילענד  לאנג
    טחיםש

   
    

מיליאן דאלער ווערט איצט פארטיילט צו  38גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן אז איבער 
לענד ּפראטעקשען -פארשטערקערן ניו יארק׳ס אגריקולטור אינדוסטריע דורך דער ׳פַארם

פארטיילטע פראיעקטן וועלן אפהיטן א סך הכל פון  40שן גרענטס פראגראם׳. די אימּפלעמענטעי
שטחים, העלפנדיג צו האלטן אגריקולטור שטחים אין פראדוקציע און -עיקערס ווערטפולע פַארם 11,772

טערמיניגע שטאנהאפטיגקייט פון ניו יארק׳ס פַארם אפעראציעס. די גאווערנער האט -פארזיכערן די לאנג
אכט די היינטיגע אויסמעלדונג אויף לאנג איילענד, נאך א באזוך און אויסהער סעסיע מיט פַארמער געמ

   אין דעם ראיאן.
    

שטחים כדי אז אונזער אגריקולטורעלע פראדוקציע -״מיר מוזן ווייטער באשיצן ניו יארק׳ס טייערע פַארם
האט גאווערנער פילע קומענדיגע דורות,״  קען וואקסן און כדי אונזערע פראדוצירער קענען בליען פאר 

לענד ּפראטעקשען׳ פראגראם אין -״איך בין איך שטאלץ צו האבן געשטיצט דעם ׳פַארם האוקול געזאגט.
יעריגן בודזשעט מיט א העכערע סומע באשטימט, וועלכס צייגט אונזער איבערגעגעבנקייט צו ניו -דעם היי

ס רעזולטאט פון די פינאנצירונג וואס ווערט היינט צוגעשטעלט, יארק׳ס אגריקולטורעלע אינדוסטריע. אל
שטחים פאר אנגייענדע אגריקולטורעלע באניץ, -עיקערס פון פַארם 12,000באשיצן מיר באלד 

   אריינגערעכנט הארט דאהי אין לאנג איילענד.״
   

אס מיר קענען טאן שטחים איז איינע פון די וויכטיגסטע זאכן וו-״באשיצן אונזער סטעיט׳ס פַארם
האט אויסצוהאלטן די עקאנאמישע שטאנהאפטיגקייט פון דער סטעיט׳ס אגריקולטורעלע אינדוסטריע,״ 

לענד ּפראטעקשען אימּפלעמענטעישן׳ -״דער ׳פַארם געזאגט ליוטענאנט גאווערנער דעלגאדא.
נייע פראיעקטן וועלכע  40פראגראם שטיצט ווייטערדיגע אגריקולטורעלע באניץ פון די שטחים און די 

טערמיניגער שטאנדהאפטיגקייט פון -זענען אויסגעקליבן געווארן וועלן העלפן פארזיכערן דער לאנג
   אונזער סטעיט׳ס פַארמערס.״

    
 פאר  צופאסונגען וויכטיגע -קריטיש געמאכט  האט  פראגראם ּפראטעקשען׳ לענד-׳פַארם סטעיט׳ס ער ד

 די שטיצן וועלכע  געווארן אויסגעטיילט  זענען פראיעקטן וואס מאל ערשטע  סאמע  די איז דאס .18 רונדע 
 קוואל און יט פעאיגקי-ווידערשטאנד קלימאט  זיכערקייט, עסנווארג אריינגערעכנט  צילן, הויפט  סטעיט׳ס

 אויף געווארן אויסגעברייטערט  בארעכטיגט  זיין צו אויף תנאים די זענען צוגאב אין  באשיצונג. וואסער 



 פארשידנארטיגע  יארק׳ס ניו אפצושפיגלען סעקטארן, וויין און עקווין, אגראפארעסטרי, די אריינצורעכענען
    אינדוסטריע. אגריקולטורעלע 

    
   פינאנצירונג: באקומען האבן פראיעקטן פאלגענדע  די

    
   עיקערס(  15דאלער פאר  3,656,018לאנג איילענד )

עיקער אויף  6דאלער צו באשיצן  1,656,018 -פעקאניק לאנד טרָאסט )סופאלק קאונטי(  •
באראס פַארם )גרינצייג אפעראציע(, איצט באזיצט דורכ׳ן פעקאניק לאנד טרָאסט און 

באזיצערשאפט וועט טראנספערירט ווערן צום דעם איצטיגן פַארם אפערירער ביים 
   )קוואל וואסער באשיצונג קאטעגאריע( שליסן די אפהיט איזמענט.

עיקער אויף  9דאלער אפצוהיטן  2,000,000 -פעקאניק לאנד טרָאסט )סופאלק קאונטי(  •
   )קוואל וואסער באשיצונג קאטעגאריע( זומעס פַארם.

  
    עיקערס( 768דאלער פאר  6,406,100הודסאן )-מיטל

 187דאלער אפצוהיטן  923,757 -דוטשעס שטח אפהיטשאפט )דוטשעס קאונטי(  •
   )פערדעריי קאטעגאריע( ר רידזש פַארם.עיקערס אויף סידע 

 144דאלער אפצוהיטן  1,460,944 -דוטשעס שטח אפהיטשאפט )דוטשעס קאונטי(  •
אנדערע -)ניצבארע אגריקולטורעלע שטח עיקערס אויף ָאבערקריעק פַארם.

   קאטעגאריע(

 109דאלער אפצוהיטן  615,299 -דוטשעס שטח אפהיטשאפט )דוטשעס קאונטי(  •
   אויף פרימראוז היל פַארם. )ַאגרָאפָארעסטרי קאטעגאריע(עיקערס 

עיקערס אויף  200דאלער אפצוהיטן  1,406,100 -טאון ווארוויק )אראנדזש קאונטי(  •
   אנדערע קאטעגאריע(-)ניצבארע אגריקולטורעלע שטח אסטארינא פַארם.

עיקערס  128אפצוהיטן  2,000,000 -וועסטשעסטער שטח טרָאסט )ּפוטנעם קאונטי(  •
  אויף ריידער פַארם. )ַאגרָאפָארעסטרי קאטעגאריע(

  
    עיקערס( 1,515דאלער פאר  5,215,403קאפיטאל ראיאן )

 88אפצוהיטן  280,739 -אגריקולטורעלע סטוערדשיפ אסאסיעשען )וואשינגטאן קאונטי(  •
   עיקערס אויף קעניאן היל פַארם. )קוואל וואסער באשיצונג קאטעגאריע(

  420,350 -ולטורעלע אפוטרופוס׳שאפט אסאסיעשען )וואשינגטאן קאונטי( אגריק •
אנדערע -עיקערס אויף לינדסעי פַארם. )ניצבארע אגריקולטורעלע שטח 238אפצוהיטן 

   קאטעגאריע(

  185,507 -אגריקולטורעלע אפוטרופוס׳שאפט אסאסיעשען )וואשינגטאן קאונטי(  •
-)ניצבארע אגריקולטורעלע שטח פַארם.עיקערס אויף סלעק האלאו  141אפצוהיטן 

   נדערע קאטעגאריע(א

עיקערס  366אפצוהיטן  1,399,453 -קאלומביע שטח אפהיטשאפט )קאלומביע קאונטי(  •
   )ַאגרָאפָארעסטרי קאטעגאריע( אויף גרעיזין אנגוס עיקערס.

-קאלומביע שטח אפהיטשאפט )און סצענישע הודסאן שטח צוטרוישאפט אלס מיט  •
עיקערס פון  216דאלער אפצוהיטן  1,282,865 -נט( )קאלומביע קאונטי( פליקאא

עיקערס פון  316דאלער פאר  893,925און  LCCמעקינטאש -סעמעסקָאט ָארטשערדס
אנדערע -. )ניצבארע אגריקולטורעלע שטחLLCמּוטסּו -סעמעקָאט ָארטשערדס

   קאטעגאריע(

עיקערס  150אפצוהיטן  752,564 -דוטשעס שטח אפהיטשאפט )קאלומביע קאונטי(  •
   אנדערע קאטעגאריע(-אויף מעסטערס פַארם. )ניצבארע אגריקולטורעלע שטח

  
    עיקערס(  962דאלער פאר  2,862,204)  -צענטראל ניו יארק 



דאלער  764,838 -ניו יארק אגריקולטורעלע שטח צוטרוישאפט )אנאנדאגא קאונטי(  •
-עיקערס אויף מארשפיעלד פַארמס. )ניצבארע אגריקולטורעלע שטח 288אפצוהיטן 

   נדערע קאטעגאריע(א

דאלער  1,318,284 -ניו יארק אגריקולטורעלע שטח צוטרוישאפט )קאיוגע קאונטי(  •
אנדערע -יף ּפיערס פַארם. )ניצבארע אגריקולטורעלע שטחעיקערס או 477אפצוהיטן 

   קאטעגאריע(

 197דאלער צו באשיצן  779,082 -דזשענעסי שטח צוטרוישאפט )קאיוגע קאונטי(  •
   עיקערס אויף וואּודווָארט פַארם. )קוואל וואסער באשיצונג קאטעגאריע(

  
    עיקערס( 5,276דאלער פאר  13,779,792פינגער לעיקס ) 

אפליקאנט( )וועין -זשענעסי שטח צוטרוישאפט )און טאון ָאוו ווַאלווָארט אלס מיט ד •
עיקערס אויף ַאמסלער פַארם. )ניצבארע  293דאלער אפצוהיטן  1,323,552 -קאונטי( 

   אנדערע קאטעגאריע(-אגריקולטורעלע שטח

 279דאלער צו באשיצן  947,426 -דזשענעסי שטח צוטרוישאפט )אנטעריאו קאונטי(  •
   אנדערע קאטעגאריע(-עיקערס אויף גּודעל פַארם. )ניצבארע אגריקולטורעלע שטח

 57דאלער אפצוהיטן  340,923 -דזשענעסי שטח צוטרוישאפט )מאנראו קאונטי(  •
   פעאיגקייט קאטעגאריע(-עיקערס אויף סטָאונקרָאּפ פַארם. )קלימאט ווידערשטאנד

 200דאלער אפצוהיטן  1,620,113 -דזשענעסי שטח צוטרוישאפט )מאנראו קאונטי(  •
אנדערע -עיקערס אויף ווַאן וואּורהיס פַארם. )ניצבארע אגריקולטורעלע שטח

   קאטעגאריע(

 276דאלער אפצוהיטן  771,794 -דזשענעסי וואלי אפהיטשאפט )ליווינגסטאן קאונטי(  •
   פעאיגקייט קאטעגאריע(-. )קלימאט ווידערשטאנדעיקערס אויף פיש קריעק פַארמס

דאלער  2,000,000 -דזשענעסי וואלי אפהיטשאפט )ליווינגסטאן און ווייאמינג קאונטיס(  •
עיקערס אויף גַארדָאו קרעסט פַארמס. )ניצבארע אגריקולטורעלע  1,315אפצוהיטן 

   אנדערע קאטעגאריע(-שטח

 492דאלער אפצוהיטן  1,120,401 -אן קאונטי( דזשענעסי וואלי אפהיטשאפט )ליווינגסט  •
   עיקערס אויף מעקלענען פַארם. )עסנווארג זיכערקייט קאטעגאריע(

דאלער  2,000,000 -דזשענעסי וואלי אפהיטשאפט )ליווינגסטאן און ווייאמינג קאונטיס(  •
רע אנדע -עיקערס אויף סָאני נָאל פַארם. )ניצבארע אגריקולטורעלע שטח 966אפצוהיטן 

   קאטעגאריע(

 62דאלער אפצוהיטן  149,670 -דזשענעסי וואלי אפהיטשאפט )ווייאמינג קאונטי(  •
   עיקערס אויף דע סידערס פַארם. )עסנווארג זיכערקייט קאטעגאריע(

 567דאלער אפצוהיטן  1,677,595 -דזשענעסי וואלי אפהיטשאפט )ליווינגסטאן קאונטי(  •
   אנדערע קאטעגאריע(-יצבארע אגריקולטורעלע שטחעיקערס אויף ווילערד פַארם. )נ

 368דאלער אפצוהיטן  403,667 -מערב ניו יארק אפהיטשאפט )דזשענעסי קאונטי(  •
   פעאיגקייט קאטעגאריע(-)קלימאט ווידערשטאנד עיקערס אויף סּפרינגהיל פַארמס.

 401יטן דאלער אפצוה 1,424,651 -פינגער לעיקס שטח צוטרוישאפט )יעיטס קאונטי(  •
אנדערע -עיקערס אויף הענדערסאן פַארם. )ניצבארע אגריקולטורעלע שטח

   קאטעגאריע(

  
   עיקערס(  407דאלער פאר  246,820מאוהאק וואלי )

דאלער אפצוהיטן  246,820 -טָאג היל טּומַארָאו שטח צוטרוישאפט )אניידע קאונטי(  •
אנדערע -עיקערס אויף סיימאן׳ס פַארם. )ניצבארע אגריקולטורעלע שטח 407

   קאטעגאריע(

 
    עיקערס( 618דאלער פאר  1,451,809נארט קאנטרי )



דאלער  1,451,809 -טָאג היל טּומַארָאו שטח צוטרוישאפט )דזשעפערסאן קאונטי(  •
-ולטורעלע שטח. )ניצבארע אגריק#2עיקערס אויף נָארטרוּפ פַארם  618אפצוהיטן 

   נדערע קאטעגאריע(א

 
ערד -דער ניו יארק סטעיט ׳דעפארטמענט אוו אגריקולטור ענד מארקעטס׳ אדמיניסטרירט דעם ׳פַארם

  ּפראטעקשען אימּפלעמענטעישן גרענטס פראגראם׳ און איר פארבינדענע גרענט געלעגנהייטן.
 

לענד -״דער ׳פַארם עזאגט,סטעיט אגריקולטורעלע קאמיסיאנער ריטשערד עי. באל האט ג
ּפראטעקשען אימּפלעמענטעישן גרענטס׳ פראגראם זעצט פאר ווייטער זיך צו אנטוויקלען, זיך 

אויסצוגלייכן צום ערשטן מאל מיט ניו יארק׳ס הויפט צוועקן און צילן אין געביטן ווי באקעמפן קלימאט 
יך צום ערשטן מאל ארייננעמיג פון ענדערונג. די באקומער אויסגעמאלדן אין דער רונדע זענען או

אגראפארעסטרי אדער פערדעריי אינדוסטריעס, וועלכע ערלויבט אונז צו גרייכן פַארמס וועלכע מיר האבן 
נישט געקענט טראדיציאנעל גרייכן אין פארלאפענע יארן. איך בין באגייסטערט צו זען די ענדערונגען 

קומער פאר׳ן אנטיילנעמען אין דעם פראגראם וועלכס העלפט אריינגיין אין קראפט און גראטולירן אלע בא
   אונז אויף אייביג אפהיטן אונזערע ארבעטנדע לאנדשאפטן פאר פַארמער אין צוקונפטיגע דורות.״

 
שטחים זענען פון די וויכטיגסטע -״פַארם סטעיט סענאטארקע מישעל הינטשי האט געזאגט,

נאטורליכע אוצרות וואס מיר פארמאגן, און דאס באשיצן דארף זיין א הויפט ציל כדי זיכער צו מאכן אז 
פַארמער היינט, און אין די קומענדע דורות, וועלן האבן די פעלדער ווי עס וועט וואקסן אונזערע עסנווארג, 

וואסער. איך בין שטאלץ געווען -ימאט קריזיס און אפהיטן אונזער טרונק אונז העלפן באקעמפען דעם קל
-צו פירן דעם קאמף אין דעם סטעיט סענאט פאר געהעכערטע בודזשעט פינאנצירונג פאר די ׳פַארם

לענד ּפראטעקשען׳ פראגראם, און איך בין באגייסטערט צו זען די גרענטס ווערן אויסגעטיילט צו אזויפיל 
   פַארמס פאר וועמען עס קומט זיך.״ניו יארקער 

 
לענד ּפראטעקשען׳ -״ווידעראמאל וועט דער ׳פַארם מיטגליד דאנע לופארדא האט געזאגט,-אסעמבלי

עס פריידט מיך צו  שטחים פאר דעם קומענדיגן דור. -גרענט פראגראם העלפן אפהיטן ווערדפולע פַארם
ענען די אגראפארעסטרי, פערדעריי און וויין זען אז דער פראגראם פארברייטערט זיך אריינצורעכ

יעריגער סטעיט -סעקטארן; אלע זענען ווערדפולע פארמעגנס פאר ניו יארק׳ס עקאנאמיע. דער היי
לענד ּפראטעקשען׳, אינאיינעם מיט ערד -בודזשעט רעכנט אריין באדייטנדע פינאנצירונג פאר ׳פַארם

ערנעמונגען, זיכער צו מאכן אונזער איבערגעגעבנקייט צו פעאיגקייט אונט-געזונטהייט און ווידערשטאנד
   פַארמער און די שטחים אויף וועלכע זיי ארבעטן.״

 
״מיר אלע ביי דעם פעקאניק  פעקאניק שטח צוטרוישאפט פרעזידענט דזשאן העלסי האט געזאגט,

ורך דעם סטעיט׳ס לאנד פיקדון׳שאפט זענען גאר זייער שטארק דערפריידט צו באקומען פינאנצירונג ד
שטחים פון ווערן -לענד ּפראטעקשען׳ פראגראם. די געלטער וועלן אפהיטן פרוכבארע פַארם-׳פַארם

דורות׳דיגן אקטיוון פַארם. מיר -געניצט אויף געבוי ארבעט און העלפן אונז ווידער צוזאמשטעלן א מולטי
ין סטעיט רעגירונג פאר זייער דאנקען אלע אונזערע צוזאמארבעטער ביי ׳עג ענד מארקעטס׳ און א

    קאנפידענץ אין אונז און אנדערע קרקעות צוטרוישאפטן לענגאויס דעם סטעיט.״
 

לענד ּפראטעקשען אימּפלעמענטעישן גרענטס פראגראם׳ שטעלט צו פינאנציעלע הילף פאר -דער ׳פַארם
ון לאנד טראסט צו ערמעגליכן קאונטיס, מוניציפאליטעטן, ערד און וואסער קאנסערוועישען דיסטריקטס, א

שטח -שטח אפהיט אקטיוויטעטן אין איינקלאנג מיט ארטיגע אגריקולטור און פַארם-איינצופירן פַארם
פינאנצירטע אקטיוויטעט איז דאס איינקויפן פון דעוועלאפמענט -אפט -אפהיט פלענער. דער מערסט 

ראם אויך מעגליך פארטיילן געלטער צו רעכטן אויף איינצעלנע פַארמס. פונדעסטוועגן וועט דער פראג
ערמעגליכן איינפיר אקטיוויטעטן, ווי צ.ב.ש. ענדערונגען צו ארטיגע געזעצן וועלכע אפעקטירן 



אגריקולטור, ַאּפשען הסכמות, או דעקן די טראנזאקציע קאסטן פון ביישטייערטע אגריקולטור 
   קאנסערוועישען איזמענט.
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