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GUBERNATOR HOCHUL ROZPOCZYNA SERIĘ OGÓLNOSTANOWYCH SPOTKAŃ 
KONSULTACYJNYCH W CELU ZAJĘCIA SIĘ TEMATEM PRZYSZŁOŚCI 

ROLNICTWA W STANIE NOWY JORK   
    

Rozmowa przy okrągłym stole z zainteresowanymi stronami z Long Island 
rozpoczyna serię ogólnostanowych spotkań konsultacyjnych    

    
Sesje z udziałem przedstawicieli przemysłu rolnego poświęcone przyszłości 

rolników i gospodarstw rolnych w stanie Nowy Jork    
   

Pierwsze sesje odbędą się w hrabstwach Suffolk i Broome  
   

    
Gubernator Kathy Hochul rozpoczęła dziś cykl ogólnostanowych wizyt konsultacyjnych 
na temat przyszłości rolnictwa w stanie Nowy Jork. Seria wizyt konsultacyjnych pozwoli 
przedstawicielom władz stanowych uzyskać od rolników bezpośrednie informacje o ich 
priorytetach w odniesieniu do kwestii związanych z klimatem, pracownikami i 
wyzwaniami ekonomicznymi, a także pomoże poinformować o priorytetach federalnych 
władz stanowych w zakresie kluczowego finansowania i zmian polityki w obszarach 
rolnictwa, żywienia i środowiska. Na początek gubernator Hochul odwiedziła Bruno 
Farm w Suffolk County i przeprowadziła spotkanie okrągłego stołu z zainteresowanymi 
stronami w Long Island Farm Brewery/Water Drinker Family Farm, aby usłyszeć od 
rolników o ich sukcesach i obawach. W najbliższych miesiącach gubernator i 
wicegubernator będą kontynuować objazdy po całym stanie, w połączeniu z wizytami 
konsultacyjnymi prowadzonymi przez komisarza ds. rolnictwa Richarda A. Balla z 
kilkoma zaplanowanymi przystankami na trasie, aby zapewnić możliwość przekazania 
opinii i uwag przez społeczność rolniczą w całym stanie. 
    
„Przemysł rolniczy w stanie Nowy Jork jest niezbędny dla naszej gospodarki, naszych 
społeczności i naszego sposobu życia, i chcemy mieć pewność, że wraz z kontynuacją 
odbudowy po pandemii, kładziemy szczególny nacisk na gospodarstwa rolne”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Nasze gospodarstwa zawsze działały dla nas, a my 
teraz musimy postarać się dla nich, a te wizyty konsultacyjne pomogą nam ustalić 
wyzwania i określić możliwości wraz ze społecznością rolników. Moje przesłanie do 
rolników i do wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork jest następujące: Jestem tu, 
aby Was słuchać, wspierać i podejmować działania w sprawach, które są dla Was 
ważne”.  



  
„Jest niezwykle ważne, aby administracja stanu Nowy Jork współpracowała z naszymi 
rolnikami, aby zapewnić rentowną i zrównoważoną przyszłość dla naszego przemysłu 
rolnego”, powiedział wicegubernator Antonio Delgado. „Podczas mojego pobytu w 
Kongresie, jednym z moich największych priorytetów była współpraca z rolnikami 
naszego stanu i zabieganie o wsparcie ze strony rządu federalnego zarówno w zakresie 
finansowania, jak i polityki. Wizyty konsultacyjne to świetny sposób, aby usłyszeć 
bezpośrednio od rolników o ich osiągnięciach i obawach, a także przedyskutować kroki, 
które możemy podjąć, aby pomóc w ulepszeniu sektora rolniczego”.   
    
Przeprowadzane w całym stanie konsultacje są okazją dla urzędników stanowych i 
liderów branży rolnej do zaangażowania się i poznania opinii wyborców na temat 
znaczenia przyszłorocznej Ustawy rolnej (2023 Farm Bill) dla stanu Nowy Jork, a także 
tego, jak pomoże ona rozwijać i utrzymywać gospodarstwa rolne w stanie Nowy Jork. 
Seria spotkań, zorganizowana wspólnie przez Departament Rolnictwa i Rynków Stanu 
Nowy Jork (New York State Department of Agriculture and Markets, AGM) i inne 
agencje stanowe, rozpoczęła się dziś w Riverhead w hrabstwie Suffolk w Suffolk 
County Community College. Do komisarza Balla dołączył zastępca komisarza 
Departamentu Zdrowia Stanu Nowy Jork, dr Eugene Heslin, oraz przedstawiciele New 
York Farm Bureau.    
    
Druga sesja zaplanowana jest w Binghamton w hrabstwie Broome w poniedziałek 25 
lipca o godzinie 13:00 w Cornell Cooperative Extension Broome County. Do komisarza 
Balla dołączą partnerzy stanowi, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa w ramach 
Zgromadzenia, Donna Lupardo, oraz przedstawiciele New York Farm 
Bureau. Uczestnicy mogą zgłosić swój udział w sesji w Binghamton wysyłając e-mail na 
adres FarmBill@agriculture.ny.gov.   
    
Terminy dodatkowych sesji odbywających się w całym stanie zostaną ogłoszone w 
najbliższych tygodniach. Uwagi pisemne można składać na adres 
FarmBill@agriculture.ny.gov.    
    
Komisarz ds. rolnictwa stanu Nowy Jork, Richard A. Ball, powiedział: „Ustawa 
rolna ma ogromny wpływ na wszystkie sektory naszej społeczności rolniczej w stanie 
Nowy Jork i chcemy usłyszeć od naszych partnerów i zainteresowanych stron, co jest 
dla nich ważne. Jako, że w Albany przygotowujemy się do wspierania naszych rolników 
w tym nadchodzącym sezonie obowiązywania Ustawy rolnej, traktujemy komentarze, 
które słyszymy bardzo poważnie i wykorzystamy je do kształtowania naszych 
priorytetów w zakresie kreowania polityki. Zachęcam wszystkich do spotkania podczas 
jednej z ogłoszonych dzisiaj sesji lub dołączenia do nas latem i jesienią, gdy będziemy 
podróżować po naszym wspaniałym stanie, aby usłyszeć głosy wszystkich 
zaangażowanych”.    
    
Senator stanu, Michelle Hinchey, powiedziała: „Rolnicy w stanie Nowy Jork 
potrzebują prawdziwego miejsca przy stole we wszystkich tych miejscach, gdzie 
dyskutuje się o wielkich, mających wpływ na przemysł kwestiach, które będą miały 
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szerokie konsekwencje dla całego rolnictwa. Te wizyty są ważną okazją dla naszej 
społeczności rolniczej, aby zabrać głos w głęboko ważnym procesie tworzenia Ustawy 
rolnej 2023, która sprzyja małym i średnim rolnikom, zwłaszcza w ujęciu 
ogólnokrajowym, które zbyt często priorytetowo traktuje duże gospodarstwa rolne. Z 
niecierpliwością czekam na możliwość wysłuchania głosów szerokiego grona 
interesariuszy, których opinie pomogą wzmocnić naszą walkę o federalną Ustawę rolną, 
która będzie odzwierciedlała priorytety stanu Nowy Jork”.    
    
Członkini Zgromadzenia, Donna Lupardo, powiedziała: „Te wizyty konsultacyjne są 
dla nas doskonałą okazją, aby poznać opinie bezpośrednio od zainteresowanych stron, 
których najbardziej dotyczy stanowa i federalna polityka rolna. Zebrane informacje 
zwrotne pozwolą administracji stanu Nowy Jork na opracowanie naszych priorytetów w 
ramach Ustawy rolnej, zapewniając jednocześnie uwzględnienie wyzwań związanych z 
bieżącym finansowaniem i polityką. Liczę na to, że konsultacje te będą cieszyły się 
dużą popularnością, aby można było poznać opinie z różnych wiele perspektyw”.    
    
Prezes New York Farm Bureau, David Fisher, powiedział: „Ustawa rolna zapewnia 
kluczowe finansowanie wielu istotnych dla farmerów programów, w tym wsparcie w 
zakresie zarządzania ryzykiem, pomoc w ochronie przyrody i potrzebne badania. 
Zachęcamy rolników do udziału w sesjach konsultacyjnych, aby pomóc Departamentowi 
Rolnictwa i Rynków Stanu Nowy Jork w ustaleniu priorytetów w zakresie potrzeb naszej 
zróżnicowanej społeczności rolnej. New York Farm Bureau dziękuje komisarzowi 
Richardowi Ballowi i jego zespołowi za zorganizowanie spotkań konsultacyjnych, aby 
zapewnić możliwość usłyszenia z pierwszej ręki, co nasi rolnicy cenią w Ustawie rolnej”.    
   
Informacje zwrotne zebrane podczas spotkań pomogą opracować politykę stanu Nowy 
Jork w zakresie przyszłości rolnictwa, a także ustalić priorytety stanu w zakresie 
krytycznego finansowania i zmian polityki podczas rozmów o nowelizacji Ustawy rolnej 
w 2023 roku.    
Ustawa rolna jest zbiorowym, wieloletnim aktem prawnym, który reguluje szereg 
programów rolniczych i żywnościowych. Aktualna Ustawa rolna z 2018 r. wygasa na 
początku 2023 roku.    
    
Kluczowe obszary, na które ma wpływ Ustawa rolna i które zostaną omówione podczas 
spotkań konsultacyjnych, obejmują badania rolnicze, choroby zwierząt, ochronę 
przyrody i odporność na zmiany klimatu, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo 
żywności, konopie indyjskie, gatunki inwazyjne, lokalne systemy żywnościowe, dotacje 
na uprawy specjalistyczne i promocję handlu.    
    
Rolnictwo jest główną siłą napędową gospodarki stanu Nowy Jork, a nieco ponad jedna 
czwarta powierzchni stanu Nowy Jork, czyli 7 mln akrów, to tereny rolnicze. Blisko 33 
000 rodzinnych gospodarstw rolnych produkuje jedne z najlepszych na świecie 
produktów spożywczych, a stan plasuje się w pierwszej dziesiątce pod względem 30 
towarów, które wspierają lokalne społeczności. Stan Nowy Jork jest największym 
producentem twarogu, śmietany i jogurtu w Stanach Zjednoczonych; stan zajmuje 
drugie miejsce pod względem produkcji syropu klonowego, jabłek i kapusty; trzecie w 



uprawie winogronach i czwarte w kwiaciarstwie. Zajmuje również piąte miejsce w 
produkcji zielonego groszku, kabaczków i mleka, które stanowi największy segment 
sektora rolniczego stanu. Prawie 3500 hodowców bydła mlecznego produkuje w stanie 
Nowy Jork 15,5 mld funtów mleka rocznie.    
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