
 
 גאווערנער קעטי האקול  9/20/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלאר אין פעדעראלע   60גאווערנער האקול אנאנסירט אז ניו יארק סטעיט האט געשאנקען 
   געלטער צו שטופן פאר קלוגע קלימאט סטאנדארטן אין ניו יארקע פארמס און וועלדער

  
נייע קלימאט קלוגע וועלדער און אגריקולטור פראיעקט וועט שטיצן ניו יארק סטעיט'ס קלימאט 

  געזעץ און אגרעסיווע קלימאט ציהלן
   
  

פארבינדט:   NYSגאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז די ניו יארק סטעיט אונטערנעמונג, 
 NYS Connects: Climate Smart Farms and)קלימאט קלוגע פארמס און וועלדער פראיעקט 

Forests Project מיליאן דאלארדיגע גרענט אונטער די ערשטע רונדע פון   60( איז געשאנקען געווארן א
קלוגע סחורות  -שותפות פאר קלימאטדי פאראייניגטע שטאטן אגריקולטור דעּפארטמענט'ס 

(Smart Commodities-Partnerships for Climate)   פינאנצירונג געלעגנהייט. אנגעפירט דורך די
 Department of Environmentalסטעיט דעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע אפהיטונג )

Conservation, DEC( און דעּפארטמענט פון אגריקולטור און מארקעטס )Department of 
Agriculture and Markets אויסדערוועהלטע פראיעקטן איבערן   70(, איז דער פראיעקט איינס פון

קלוגע אגריקולטור און  -מאטלאנד אוןן וועלן העלפן פארמער און וואלד אייגנטימער צו איינפירן קלי
וועלדער סטאנדארטן און בויען קשרים צווישן לאנד אייגנטימער און פירמעס מיט א וואקסנדע פארלאנג 

  קלוגע סטראטעגיעס.-פאר סחורות וועלכע ווערן פראדוצירט נוצנדיג קלימאט
   

ען פון קלימאט טויש, און די  פריינטליכע אגריקולטור איז קריטיש צו באקעמפן די ווירקונג-"ענווייראמענט
באדייטנדע צוגעזאגטע געלטער וועלן שטארק ארויסהעלפן ניו יארק'ס פארם און וואלד אייגנטימער, אונז  

האט גאווערנער  ערלויבנדיג צו ארבעטן בשותפות אינאיינעם אלץ א פאלק צו רעדוצירן שעדליכע גאזן", 
ער פרעזידענט ביידן און זיין אדמיניסטראציע,  "א דאנק די געלטער אנאנסירט אונט האקול געזאגט.

נעמען מיר נאך א גרויסע טריט פאראויס צו פארבעסערן אונזער ענווייראמענט פאר די קומענדיגע דור. די  
פובליק און פריוואטע שותפות'ן וועלכע פירן דעם קלימאט קלוגע פארמס און וועלדער פראיעקט וועלן  

מאסנאמען צו שטופן פאר וואלד און פארם סטאנדארטן וועלכע וועלן   צושטעלן נייע און פארגעשריטענע
העלפן עררייכן אונזערע אמביציעזע קלימאט ציהלן, באשיצן די ענווייראמענט, היטן אויף פארם לענדער  

   און נאכקומען א גלאבאלע פארלאנג פאר פראדוקטן וועלכע וואקסן מיט גרינערע טעכנאלאגיע." 
   

קלוגע סחורה זענען אגריקולטורישע פראדוקטן וועלכע ווערן פראדוצירט נוצנדיג אגריקולטורישע  -קלימאט
)פארם, שטאל אדער וואלד( סטאנדארטן וועלכע רעדוצירן שעדליכע גאז עמיסיעס אדער באערדיגן  

צירן אויף א  וועט פינאנניו יארק פארבינדט: קלימאט קלוגע פארמס און וועלדער פראיעקט די  קארבאן.
קלוגע אגריקולטור און  -באלדיגן פארנעם לאנד אייגנטימער וועלכע ארבעטן צו איינפירן מערערע קלימאט

( סטאנדארטן דורכן בויען אויף יעצטיגע  climate smart agriculture and forestry, CSAFוועלדער )
דער פראיעקט וועט אויפזיכן און לייזן געזעלשאפטליכע און אויפפירונג שטערונגען  סטעיט פראגראמען. 

סטאנדארטן, באזונדערס צווישן שוואכערע און מינאריטעט באפעלקערונגען. עטליכע   CSAFצו אננעמען 
אנטוויקלטע כלים וועלן גענוצט ווערן פאר מעסטונגען, אויסרעכענונגען, נאכפאלגונג,  -נייע און גוט

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.usda.gov%2Fclimate-solutions%2Fclimate-smart-commodities&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8d2227e362104eb7499908da9b401b18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992996881867287%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QopBVnS%2BWJFBQ%2FhxR64uy%2Fze%2FWquGnv153lncdTCFZE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.usda.gov%2Fclimate-solutions%2Fclimate-smart-commodities&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8d2227e362104eb7499908da9b401b18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992996881867287%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QopBVnS%2BWJFBQ%2FhxR64uy%2Fze%2FWquGnv153lncdTCFZE%3D&reserved=0


אריכטונג און פעסטשטעלונג. די ציפערן וועלן ברענגען בענעפיטן פארן בויען אנגייענדע פארבעסערונג  ב
פראיעקטן צו פארבעסערן סטאנדארטן און פראגראמען, רעדוצירן קאסטן און פארקלענערן שאדן פון  

   שעדליכע גאז עמיסיעס.
   

י פאראייניגטע שטאטן דעּפארטמענט פון  אין די ערשטע רונדע פון די פינאנצירונג, אינוועסטירט ד
  70ביליאן דאלאר אין   2.8( ביז אזויפיל ווי  U.S. Department of Agriculture, USDAאגריקולטור )

אריינגעגעבענע פראיעקט פארשלאגן.   450אויסדערוועהלטע פראיעקטן איבערן לאנד, ארויס פון איבער 
קלוגע סחורות, אויסנוצן די שעדליכע  -טס פאר קלימאטדי ערשטע פראיעקטן וועלן פארברייטערן מארקע

קלוגע סחורות פראדוקציע און צושטעלן דירעקטע, באדייטפולע בענעפיטן  -גאזן בענעפיטן פון קלימאט 
פאר פארמער, אריינרעכענענדיג פאר קלענערע פארמער און פאר אזעלכע וועלכע באקומען ווייניגער  

אויסדערוועהלטע פראיעקטן צו   70יט די אפליקאנטן פאר די וועט ארבעטן מ  USDAסערוויסעס. די 
    אויסארבעטן די איינצלהייטן און פינאנצירונג שטאפלען אין די קומענדיגע חודשים.

   
- דעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע אפהיטונג קאמישאנער און קלימאט שריט קאונסיל קָאו

"אין ניו יארק סטעיט שעפן פריוואטע וועלדער ארויס טשעירמאן, בעזיל סעגָאוס, האט געזאגט, 
טוישנדע קארבאן דיאקסייד פון די אטמאספערע אויף א ראטע גלייך צו די עמיסיעס פון צוויי  -קלימאט

געטריבענע קארן, ארויסווייזנדיג די וויכטיגקייט פון אריינגיין אין א שותפות מיט לאנד -מיליאן גאזאלין
יף אונזערע וועלדער און באקעמפן קלימאט טויש. מיט שטארקע שותפים אין  אייגנטימער צו היטן או 

נוצן די פעדעראלע געלטער צו איינפירן אונזערע אגרעסיווע קלימאט   DECוואשינגטאן די. סי., וועט די 
שריט פלענער דורכן פארשטערקערן וואלד צוריקבויאונג פראגראמען און ערמוטיגן לאנד אייגנטימער צו  

נעמען, בשעת'ן אויך העלפן קלענערע לאנד אייגנטימער און די וועלכע וואוינען אין באזייטיגטע   אנטייל
  קאמיוניטיס צו צוריקמאכן די קאסטן פונעם אנטוויקלען וואלד פארוואלטונג פלענער." 

   
"די  דעּפארטמענט פון אגריקולטור און מארקעטס קאמישאנער ריטשארד א. באל האט געזאגט, 

USDA לטער זענען געוואלדיגע באגייסטערנדע נייעס פאר ניו יארק, און וועלן בויען אויף די  גע
געוואלדיגע ארבעט וואס גייט אן אויף די סטעיט שטאפל צו באקעמפן קלימאט טויש. פון די קלימאט  

(  Climate Resilient Farming Grantפריינטליכע פארמינג גרענט' )-שריט קאונסיל ביז די 'קלימאט
ראגראם, איז די דעּפארטמענט א קריטישע טייל פון די לייזונג, העלפנדיג אונזערע פארמער צו איינפירן  פ

אפהיטונג מאסנאמען אין אפרופונג צו ענווייראמענטאלע שוועריגקייטן און צו פארזיכערן אונזער עסן  
 Soil and, די זאמד און וואסער אפהיטונג דיסטריקטס )DECצוזאמען, בשותפות מיט די  סוּפליי.

Water Conservation Districts ,)Cornell Cooperative Extension ,SUNY ESF  סירעקיוס ,
אוניווערסיטעט און פילע אנדערע, פירן מיר די וועג אין פארגערשריטענע, בעסטע אגריקולטורישע  

ירן שעדליכע גאז עמיסיעס, אוועקנעמנדיג קארבאן ענווייראמענטאלע סטאנדארטן וועלכע רעדוצ
דיאקסייד פון די אטמאספערע און העלפנדיג פארמס צו אויפבויען שטאנדהאפטיגקייט קעגן די ווירקונגען  

געלטער וועלן אונז העלפן אנקומען צו נאך מער פארמער דורך   USDAדי  פון די טוישנדע קלימאט.
די באטייליגונג פון נייע פארמער פון באזייטיגטע באפעלקערונגען   פראגראם און פארזיכערן CRFאונזער 

קלוגע אגריקולטור און וואלד פארוואלטונג פאר קלענערע פארמס, -און דאס אנטוויקלונג פון קלימאט
  אריינרעכענענדיג שטאטישע אפעראציעס." 

    
ניו יארק'ס קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג געזעץ פארלאנגט טייל פון די מערסט  

אגרעסיווע קלימאט ציהלן אינעם לאנד. דער קלימאט געזעץ שטעלט אהער ּפאליסי זיכערהייט און  
נג פון  פארזיכערט אז דער פראיעקט וועט האבן א באלדיגע ווירקונג און וועט פארשנעלערן דאס אנטוויקלו

CSAF   סטאנדארטן און אז עס וועט אנגיין פאר צענדליגע יארן. די אינציאטיוו קען אויך פירן צו באדייטנד
גרעסערע אינוועסטירונגען צו אראפנעמען עטליכע אינדוסטריעס אין די עקאנאמיע פון קארבאן באנוץ, ווי  

צו שטופן פאר די העכסטע  צום ביישפיל געביידעס און ענערגיע קוועלער דורך די מעגליכקייט
סטאנדארטן אין מעסטונגען, נאכפאלגונג, באריכטונג און פעסטשטעלונג. אין די וועג קען עס עפענען די  



אגריקולטור און וואלד אינדוסטריעס צו מעגליכקייטן צו מער גרונטליך אראפנעמען די גאנצע עקאנאמיע 
  פון קארבאן.

   
עיט אלץ די אכטע אינעם לאנד אין דירעקטע דזשאבס אין די  האט געלייגט ניו יארק סט USDAדי 

באזירטע פראדוקטן אינדוסטריע בעפארן דורכפירן דעם קלימאט געזעץ. די סטעיט'ס  -ביאלאגיש
ביליאן דאלאר אין סך הכל ווערט און   9.2באזירטע עקאנאמיע האט צוגעברענגט מער פון -ביאלאגיש

-בס סך הכל מיט וואלד פראדוקטן, אגריקולטור און ביאלאגישדזשא 100,630האט אויסגעהאלטן איבער 
  85אזירטע כעמיקאלן און טעקסטיל שטייענדיג אין שפיץ פון די וועג. אין צוגאב צום ביישטייערן צו די ב

פראצענטיגע שעדליכע גאז רעדוקציעס איבער די עקאנאמיע, וועלן אגריקולטור און וועלדער זיין די הויפט  
. כדי צו  2050פראצענט פון סטעיט עמיסיעס ביז   15אנסירונגען פאר די איבערבלייבנדע מקור פון באל

נאכקומען די אמביציעזע ציהלן, וועלן ניו יארק'ס פארמער דארפן רעדוצירן עמיסיעס בשעת'ן פארמערן 
קארבאן באערדונג אין זאמד און אין ביימער. העכערונגען אין פינאנצירונג און שטיצע פאר פארם  

פלאנירונג, באריכטונג, אפשאצונגען און נאכפאלגונג זענען נויטיג צו נאכקומען די אמביציעזע ציהלן,  
   סחורות. CSAFבאזירטע סיסטעמען צו שטופן פאר -צוזאמען מיטן אנטוויקלען מארקעט

   
, ציילן זיך צווישן די שטיצנדע שותפים אין דעם פראיעקט די ניו יארק  AGMאון   DECאין צוגאב צו די 

סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט, ניו יארק סטעיט זאמד און וואסער אפהיטונג  
 Cornell College of Agriculture and Lifeקאמיטע, קאונטי זאמד און וואסער אפהיטונג דיסטריקטס, 

Sciences (Cornell College of Agriculture and Life Sciences, CALS  סטעיט אוניווערסיטעט ,)
 College of Environmental Science and Forestry (State University of Newפון ניו יארק 

York College of Environmental Science and Forestry, SUNY ESF  און סירעקיוס )
  אוניווערסיטעט.

  
און קלימאט   CEOו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט פרעזידענט און ני

"אזוי ווי מיר ארבעטן אלע צוזאמען צו  טשעירפרוי, דָארין מ. העריס, האט געזאגט, -שריט קאונסיל קָאו
רעדוצירן שעדליכע גאז עמיסיעס צו פארזיכערן א געזונטערע צוקונפט אין ניו יארק סטעיט און אינדרויסן  

קלוגע אגריקולטור און וואלד באמיאונגען אונז אלע. דאס איז א -פון דעם, בענעפיטירן קלימאט
עס שפיגלט אפ באאיינדרוקספולע צוזאמענארבעט צווישן   באגייסטערנדע געלעגנהייט פאר ניו יארק און

פעדעראלע און סטעיט רעגירונג, אקאדעמיע און לאנד אייגנטימער צו טרעפן באדייטפולע קלימאט  
  לייזונגען אזוי ווי מיר באקעמפן קלימאט טויש צוזאמען." 

  
טשעירמאן פון די ניו יארק סטעיט זאמד און וואסער אפהיטונג קאמיטע, דעיל סטיין, האט געזאגט, 

געלטער וועלן העלפן אונזערע פארמער צו בויען אויף די גרויסע דערגרייכונגען וואס זיי האבן   USDA"די 
רן און מיטן באקעמפן  שוין געמאכט מיטן באשיצן די געזונטהייט פון אונזערע זאמדן און אונזערע וואסע

קלימאט טויש. עס איז ערמוטיגנד צו זעהן די באדייטנדע אינוועסטירונגען וועלכע ערגענצן אונזערע  
עקזיסטירנדע סטעיט פראגראמען און וועלכע וועלן צושטעלן אונזערע זאמד און וואסער אפהיטונג  

ן די בעסטע פארוואלטונג  דיסטריקטס און אונזערע פראדוצירער מיט נאך מער כלים צו איינפיר
  סטאנדארטן אויף די פארם, בשעת'ן פארברייטערן אונזער גרייכונג צו נאך מער פארמס." 

  
SUNY College of Environmental Science and Forestry   פרעזידענט דזשָאועני מעהָאוני

פריינטליכע וואלד פארוואלטונג, ביאלאגישע -מאכט פארשונג אויף ענווייראמענט ESF"די  האט געזאגט,
באזירטע פראדוקטן פאר צענדליגע יארן שוין און איז באגייסטערט צו ארבעטן  -ענערגיע און האלץ

צוזאמען מיט אונזערע שותפות'דיגע אינסטיטוציעס צו פאראויס רוקן די קריטישע ארבעט אזוי ווי קלימאט 
באטרעפט יעדע געביט פון לעבן. ארבעטנדיג בוכשטאבליך פון די ערד ארויף מיט אגריקולטור,   טויש

וועלן די געלטער עפענען נייע געלעגנהייטן פאר פארשונג. דאס איז א געלעגנהייט צו דראמאטיש טוישן  



טעמען אין ניו  די וועג וויאזוי לאנד אייגנטימער, פארמער און ביזנעסער אפערירן צו מאכן אונזערע סיס
  פריינטליך." -יארק סטעיט מער קלימאט

  
College of Agriculture and Life Sciences Ronald P. Lynch  דיען, בען האלטאן, האט

"די קלימאט קריזיס איז דא און יעצט, און די איינציגסטע וועג עס צו אדרעסירן איז דורכן  געזאגט, 
ברענגען אויך א ריזיגע צאל פון באגלייטנדע בענעפיטן, באזונדערס  אנטוויקלען ברייטע לייזונגען וועלכע 

פאר לאנד אייגנטימער און פאר פארמער וועלכע זענען קריטישע אליאירטע אין די קאמף. דער פראיעקט  
וועט אונז ערמעגליכן צו בויען צוזאמענארבעטנדע, פראקטישע און יושר'דיגע לייזונגען וועלכע קענען  

ערן און צאלן אפ פארמער פאר די פילע סערוויסעס וואס זיי שטעלן צו פאר די נאטור  פארגרעסערט וו
  סיסטעם." 

   
דר. דזשעי גָאלדען, דער ּפאנטארעלי פראפעסאר פון ענווייראמענטאלע שטאנדהאפטיגקייט און  

און דירעקטאר פון סירעקיוס אוניווערסיטעט'ס דינאמישע   Maxwell Schoolפינאנץ אין די 
"סיי די רעגירונג און סיי די אינדוסטריע  פריינטליכקייט לאבארעטאריע, האט געזאגט, -ענווייראמענט

באלאנסירטע עקאנאמיע, און כדי צו  -ום די וועלט פארפליכטן זיך אויף א שנעלן פארנעם צו א קארבאןאר
-קארבאן און גרינע-נאכקומען די גרויסע פליכטן, וועלן די היינטיגע אינדוסטריעס דארפן טרעפן נידעריגע

ן פראדוקטן וועלן  באזירטע מאטעריאלן או-טעכנאלאגיע אלטערנאטיווע אפציעס פאר וועלכע ביאלאגיש
שפילן א קריטישע ראלע. אונזער סירעקיוס מאנשאפט וועט זיין אויף די גלאבאלע פראנט פון די  

באמיאונג דורכן גיבן פאר די וועלכע מאכן די באשלוסן אין די פובליק און פריוואטע קערפערשאפטן די  
קארבאן מאטעריאלן איבער די גאנצע  -נויטיגע פארשונג און רעזולטאטן צו נאכפאלגן נידעריגע און זערָאו

מארקעט, אהערשטעלן וויכטיגע אנרייצונגען און ּפאליסיס צו שטיצן די מארקעט, און מאכן מאדעלן פון די  
ענווייראמענטאלע, קלימאט און עקאנאמיש/דזשאבס בענעפיט פאר ניו יארק און אמעריקע. די  

קארבאן כעמיקאלן, -פלאטפארמע פאר נידעריגע קלוגע סחורות וועלן דינען אלץ א-ערווארטעטע קלימאט
ברענשטאף, ענערגיע מקורות און געביידע און קאנסטרוקציע מאטעריאלן און א ברייטע רייע פון קליענט  

   פראדוקטן." 
  

###  
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