אויף תיכף ארויסצוגעבן7/18/2022 :

גאווערנער קעטי האוקול

גאווערנער האוקול לאזט זיך ארויס אויף אן אויסהער-טּור צו אדרעסירן דעם צוקונפט פון פאַ רמס אין
ניו יארק סטעיט
רונדטיש געשפרעכן מיט לאנג איילענד איינוואוינער וועט שטעלן אין גאנג גאנץ-סטעיט׳יגע טּור
אויסהער סעסיעס.
סעסיעס וועלן שטיין אין פארבינדונג מיט דער אגריקולטורעלער אינדוסטריע צו אדרעסירן דעם
צוקונפט פון ניו יארקער פאַ רמער און פאַ רמס
ערשטע סעסיע וועט פארקומען אין סופאלק און ברום קאונטיס
גאווערנער קעטי האוקול האט היינט זיך ארויסגעלאזט אויף א גאנץ-סטעיט׳יגע אויסהער-טּור אויפ׳ן
צוקונפט פון פאַ רמס אין ניו יארק סטעיט א סעריע אויסהער סעסיעס וועלן ערמעגליכן פאר׳ן סטעיט צו
הערן דירעקט פון פאַ רמער איבער זייערע הויפט זארגן אין אדרעסירן קלימאט ,ארבעטסקראפט און
עקאנאמישע ארויספאדערונגען ,און וועלן העלפן באשטימען דער סטעיט׳ס פעדעראלע הויפט צוועקן פאר
קריטיש -וויכטיגע פינאנצירונג און ּפאליסי ענדערונגען אין די געביטן פון אגריקולטור ,ערנערונג און דער
ענווייראָ נמענט .זיך ארויסלאזנדיג אויפ׳ן טּור האט גאווערנער האוקול באזוכט ברּונאָ פאַ רם אין סופאלק
קאונטי און געהאלטן א רונדטיש סעסיע מיט פאראינטערעסירטע ביי לאנג איילענד פאַ רם ברויעריי /
וואָ טער דרינקער פאמיליע פאַ רם אויף צו הערן פון פאַ רמער איבער זייערע ערפאלגן און זארגן .די
גאווערנער און ליוטענאנט גאווערנער וועלן פארזעצן די טּורס לענגאויס דעם סטעיט אין די קומענדע
חדשים אינאיינעם מיט אויסהער סעסיעס געהאלטן דורך אגריקולטור קאמיסיאנער ריטשערד עי .באל,
מיט עטליכע אפשטעלונגען באשטימט אויף צו פארזיכערן אז די פאַ רמעריי קאמיוניטי איבער׳ן סטעיט
האט א שאנס צו לאזן הערן זייערע שטימעס.
״ניו יארק׳ס אגריקולטורעלע אינדוסטריע איז נייטיג צו אונזער עקאנאמיע ,אונזערע קאמיוניטיס און
אונזער לעבנסשטייגער און מיר ווילן זיכער מאכן אז מיר שטעלן א דגוש אויף פאַ רמס בשעת מיר ערהוילן
זיך פון דער פאנדעמיע,״ האט גאווערנער האוקול געזאגט .״אונזערע פאַ רמס זענען שטענדיג געווען
אנוועזנד פאר אונז ,און מיר דארפן זיין אנוועזנד פאר זיי ,און די אויסהער סעסיעס וועלן אונז העלפן
נאוויגירן די ארויספאדערונגען און געלעגנהייטן אין דער אגריקולטורעלע קאמיוניטי .מיין אנזאג צו ניו
יארקער פאַ רמער ,און צו אלע ניו יארקער ,איז דאס :איך בין דא אויף אייך אויסצוהערן ,אייך צו שטיצן ,און
צו טאן למעשה אויף די נושאים וועלכע זענען פאר אייך וויכטיג.״
״עס איז קריטיש-וויכטיג אז ניו יארק ארבעט מיט אונזערע פאַ רמער צו פארזיכערן א ניצבארע און
שטאנדהאפטיגע צוקונפט פאר אונזער אגריקולטור אינדוסטריע,״ האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער
אנטאניא דעלגאדא .״דורכאויס מיין צייט אין קאנגרעס ,איז איינע פון מיינע הויפט צילן געווען צו ארבעטן
מיט אונזער סטעיט׳ס פאַ רמער און שתדל׳ען פאר זיי פון דער פעדעראלער רעגירונג סיי אין פינאנצירונג

און סיי אין ּפאָ ליסי .אויסהער סעסיעס זענען גאר א גוטן אופן אויף צו הערן דירעקט פון פאַ רמער איבער
זייערע אויפטואונגען און זארגן ,און זיך דורכרעדן איבער ווייטערדיגע שריטן וואס מיר קענען נעמען צו
העלפן פארבעסערן דער אגריקולטור אינדוסטריע.״
די גאנץ-סטעיט׳יגע אויסהער-טּור גיבט א געלעגנהייט פאר סטעיט באאמטע און אגריקולטור אינדוסטריע
פירער צו שטיין אין פארבינדונג און הערן פון וויילער-באשטאנדטיילן איבער די וויכטיגקייט פון דעם 2023
פאַ רם ביל פאר ניו יארק סטעיט ,און וויאזוי עס וועט העלפן פאר ניו יארקער פאַ רמס זיך אויסצוהאלטן און
שטייגן .דער טּור ,אנגעפירט געמיינזאם דורך דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון אגריקולטור און
מארקעטס ( )Department of Agriculture and Markets, AGMאון אנדערע מיטארבעטנדע סטעיט
אגענטורן ,האט זיך אנגעהויבן היינט אין ריווערהעד ,סופאלק קאונטי ,ביי סופאלק קאונטי קאמיוניטי
קאלעדזש .קאמיסיאנער באל איז געווען באגלייט דורך ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט עקזעקיוטיוו
דעפיוטי קאמיסיאנער דר .יודזשין העסלין און ניו יארק פאַ רם ביורא פארשטייער.
די צווייטע סעסיע איז באשטימט אויף בינגהעמטאן ,ברום קאונטי ,אום מאנטאג ,יולי 1:00 ,25
נאכמיטאג ביי קארנעל קאאפעראטיוו עקסטענשען ברום קאונטי .קאמיסיאנער באל וועט זיין באגלייט
דורך סטעיט צוזאמארבעטער ,אסעמבלי אגריקולטור קאמיטע פארזיצערין דאנע לופארדא און
פארטרעטער פון ניו יארק פאַ רם ביורא .אנטיילנעמער קענען זיך מעלדן פאר דער בינגהעמטאן סעסיע
דורך אימעיל׳ען .FarmBill@agriculture.ny.gov
נאך סעסיעס געהאלטן לענגאויס דעם סטעיט וועלן אויסגעמאלדן ווערן אין די קומענדע וואכן .געשריבענע
קאמענטארן קענען אריינגעגעבן ווערן צו .FarmBill@agriculture.ny.gov
סטעיט אגריקולטור קאמיסיאנער ריטשערד עי .באל האט געזאגט ,״דער פאַ רם ביל האט א ריזיגע
השפעה אויף אלע סעקטארן פון אונזער אגריקולטור קאמיוניטי דא אין ניו יארק סטעיט ,און מיר ווילן
הערן פון אונזערע צוזאמארבעטער און פאראינטערעסירטע איבער וואס איז פאר זיי וויכטיג .אזוי ווי מיר
אין אלבאני גרייטן זיך צו שתדל׳ען פאר אונזערע פאַ רמער דורכאויס דעם קומענדיגן פאַ רם ביל סעזאן,
נעמען מיר גאר ערנסט די קאמענטארן וואס מיר הערן און מיר וועלן זיי ניצן אויף אויסצופירן אונזערע
ּפאָ ליסי צילן .איך מוטיג יעדן איינעם זיך צו באטייליגן ביי איינע פון די סעסיעס היינט אויסגעמאלדן אדער
קומט מיט אונז פאר דער איבעריגער טייל פון דעם זומער און הערבסט אזוי ווי מיר רייזן ארום אונזער
גרויסן סטעיט צו הערן פון אייך.״
סטעיט סענאטארקע מישעל הינטשי האט געזאגט ,״ניו יארקער פאַ רמער דארפן א אמת׳ע זיץ ביים
טיש אין אלע צימערן וואו גרויסע אינדוסטריע-באווירקנדע נושאים ווערן ארומגערעדט ,וועלכע וועלן האבן
ברייט-ארומנעמיגע תוצאות פאר אגריקולטור אין אלגעמיין .די אויסהער-טּורס זענען א וויכטיגע
געלעגנהייט פאר אונזער אגריקולטור קאמיוניטי צו האבן א שטימע אין דעם גאר וויכטיגן פראצעס פון
שאפן א  2023פעדעראלע פאַ רם ביל וואס וועט זיין א טובה פאר קלענערע ביז מיטלמעסיגע ניו יארקער
פאַ רמער ,איבערהויפט אינערהאלב א נאציאנאלע לאנדשאפט וואס טוט אפטמאל שטעלן צום ערשט די
געברויכן פון גרויסע אגריקולטור פירמעס .איך קוק ארויס אויף צו העלפן פון א ברייטע ריי
פאראינטערעסירטע וועמענס שטימע וועט העלפן שטערקער מאכן אונזער קאמף פאר א פעדעראלע
פאַ רם ביל וואס שפיגלט אפ די הויפט געברויכן פון ניו יארק סטעיט.״
אסעמבלי-מיטגליד דאנע לופארדא האט געזאגט ,״די אויסהער טּורס זענען אן אויסגעצייכנטע
געלעגנהייט פאר אונז צו הערן דירעקט פון די וועלכע ווערן די מערסטע אפעקטירט דורך סטעיט און
פעדעראלע אגריקולטור ּפאָ ליסיס .די איינגעגעבענע מיינונגען וועלן ערמעגליכן פאר ניו יארק
אויסצוארבעטן אונזער פאַ רם ביל הויפט צילן און זיכער מאכן אז אנגייענדע פינאנצירונג און ּפאָ ליסי

ארויספאדערונגען ווערן אדרעסירט .איך קוק ארויס צו דאס זיין ברייט אנטיילגענומען כדי צו קענען הערן
פילע פערספעקטיוון.״
ניו יארק פאַ רם ביורא פרעזידענט דעיוויד פישער האט געזאגט ,״דער פאַ רם ביל פארזארגט קריטיש-
וויכטיגע פינאנצירונג פאר א צאל העכסט-נייטיגע פראגראמען אויף וועלכע פאַ רמער פארלאזן זיך,
אריינגערעכנט ריזיקע פארוואלטונג שטיצע ,אפהיט הילף און נייטיגע אויספארשונג .מיר מוטיגן פאַ רמער
זיך צו באטייליגן אין די אויסהער סעסיעס כדי צו העלפן דעם ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון
אגריקולטור און מארקעטס באשטימען אלס אירע הויפט צילן די געברויכן פון אונזער פארשידנארטיגע
אגריקולטור קאמיוניטי .ניו יארק פאַ רם ביורא באדאנקט זיך פאר קאמיסיאנער ריטשערד באל און זיין
מאנשאפט פאר׳ן אנפירן דעם אויסהער-טּור אויף צו הערן ערשט-האנטיג וואס איז ווערדפול פאר
אונזערע פאַ רמער אין דעם פאַ רם ביל.״
א יינגעגעבענע מיינונגען איינגעזאמלט דורכאויס דעם טּור וועלן צוגעשטעלט ווערן צו העלפן אויסארבעטן
ניו יארק סטעיט׳ס ּפאָ ליסי אגענדע אויפ׳ן צוקונפט פון פאַ רמעריי ווי אויך דער סטעיט׳ס הויפט צילן פאר
קריטיש-וויכטיגע פינאנצירונג און ּפאָ ליסי ענדערונגען דורכאויס די  2023פאַ רם ביל באנייאונג
געשפרעכן.
דער פאַ רם ביל איז אן אלץ-ארומנעמיגער ,מולטי-יעריגער געזעץ וואס וועט רעגירן אויף ברייטע ריי
אגריקולטור און עסנווארג פראגראמען .דער לעצטערער פאַ רם ביל ,דער אגריקולטור אקט פון ,2018
לויפט אפ אין אנהייב .2023
הויפט געביטן וועלכע ווערן אפעקטירט דורך דעם פאַ רם ביל און צו ווערן דורכגערעדט דורכאויס די
אויסהער סעסיעס נעמען אריין אגריקולטור פארשונג ,באשעפעניש קרענק ,אפהיטונג און קלימאט
ווידערשטאנד -פעאיגקייט ,סייבער סעקיוריטי ,עסנווארג אפגעהיטנקייט ,העמפ ,אומגעוואונשענע זגאלן,
ארטיגע עסנווארג סיסטעמען ,ספעציאליטעט פראדוקטן בלאָ ק גרענטס און האנדלעריי שטיצע.
אגריקולטור איז א הויפט טרייבער פון דער ניו יארק סטעיט עקאנאמיע און עטוואס מער פון א פערטל פון
ניו יארק סטעיט׳ס גאנצע ערד-שטח 7 ,מיליאן עיקער ,איז געווידמעט אויף פאַ רם-שטחים .באלד 33,000
פאמיליע פאַ רמס פראדוצירן עטליכע פון דער וועלט׳ס בעסטע עסנווארג ,און דער סטעיט ראנקירט אין די
העכסטע  10פון  30באזונדערע קאמאדיטיס וועלכע שטיצן אירע קאמיוניטיס .ניו יארק איז דער
גרעסטער פראדוצירער פון קאָ טעדזש קעז ,זויער קרעם און יאגורט אין די פאראייניגטע שטאטן; דער
סטעיט ראנקירט צווייט אין מעיּפעל סירופ ,עפל און קרויט; דריט אין טרויבן; און פערט אין בלומען
קולטיווירונג .עס ראנקירט אויך פינפט אין גרינע ארבעס ,קאבאק און מילך פראדוקציע ,וועלכע איז דער
גרעסטער אפטייל פון דעם סטעיט׳ס אגריקולטור סעקטאר .באלד  3,500דעירי פאַ רמער פראדוצירן
 15.5ביליאן פונט מילך יערליך אין ניו יארק סטעיט.
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