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מיליאן דאלער צו באשיצן ריינע וואסער און שטיצן ניו   13גאווערנער האוקול אנאנסירט איבער 
   יארקער פַארמער אין דעם קאמף קעגן קלימאט ענדערונג

   
אגריקולטורעלע פראיעקטן צו העלפן פַארמערס לענגאויס דעם סטעיט  50פינאנצירונג געגעבן פאר  

 אפשיידן  -פארבעסערן וואסער קוואליטעט אין פריאריטעט וואסער
   
   

מיליאן דאלער איז אויסגעטיילט געווארן צו   13גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן איבער 
ואסער לענגאויס ניו יארק סטעיט און העלפן ניו יארק׳ס פַארמערס פארזעצן ווייטער זייער  באשיצן ריינע ו 

ארבעט פון לינדערן די תוצאות פון קלימאט ענדערונג. די פינאנצירונג שטיצט אגריקולטורעלע וואסער 
יטעט אין  פַארמס, פארבעסערן וואסער קוואל 50קוואליטעט אפהיט פראיעקטן, וועלכע וועלן בענעפיטירן 

די פראיעקטן ווערן פינאנצירט דורך דעם   אפשיידן און באשיצן דער ענוויירָאנמענט.-פריאריטעט וואסער
 ּפוינט סָארס אבעיטמענט און קאנטראל פראגראם. -סטעיט׳ס אגריקולטורעלע נָאן

   
אן דאלער אין  מילי 13״ניו יארק סטעיט פירט דעם לאנד אין דעם קאמף קעגן קלימאט ענדערונג, און די 

פינאנצירונג איז דער לעצטער דרייסטער אינוועסטירונג אלס טייל פון אונזער אמביציעזער באמיאונג צו  
״מיין אדמיניסטראציע איז   האט גאווערנער האוקול געזאגט.שאפן א גרינערע ניו יארק פאר יעדן,״ 

בעסער צוגעגרייט פאר׳ן צוקונפט   אנטשלאסן צו העלפן ארטיגע קאמיוניטיס לענגאויס דעם סטעיט צו זיין
אפשיידן און ענוויירָאנמענטס. די פראיעקטן וועלן באשיצן ניו יארק׳ס  -דורך אפהיטן זייערע וואסער

גינציגע ענווייראנמענטאלע -שטחים דורך מוטיגן שטאנדהאפטיגע, קאסט-וועגן און פַארם-וואסער
 פארוואלטונג פראגראמען אויף פַארמס.״  

   
קאונטי ערד און וואסער אפהיט דיסטריקטן, לטובת די   24טן זענען אויסגעטיילט געווארן צו  די פראיעק

פַארם ענווייראנמענטאלע פלאנירונג און דאס איינפירן פון בעסטע  -פַארמס, וועלכע וועלן שטיצן אויפ׳ן
( סיסטעמען צו האלטן נערווארג און אנדערע פאטענציעלע פארּפעסטונגען פון  BMPפארוואלטונג פירונג )

׳ס רעכענען אריין פארשידענע מאסנאמען, אריינגערעכנט דאס BMPוועגן. -אריינקומען אין וואסער
אינסטאלירן פלאנצונג ּבָאפערס לענגאויס שטראמען, פלאנצן קָאווער קרָאּפס, פארבעסערן נערווארג  

   דורך מעניּור סטָארעדזש און אנדערע אפהיט מאסנאמען. פארוואלטונג
  

ּפוינט סָארס אבעיטמענט און קאנטראל פראגראם׳ -גרענטס פאר דער ׳אגריקולטורעלע נָאן 28רונדע 
    זענען אויסגעטיילט געווארן פאר:

   דאלער צו ארבעטן מיט איין פַארם 344,100 קאפיטאל ראיאן: •

  פַארמס  14דאלער צו ארבעטן מיט  3,171,731 צענטראל ניו יארק: •

  דאלער צו ארבעטן מיט אכט פַארמס 3,769,447 פינגער לעיקס: •

   דאלער צו ארבעטן מיט דריי פַארמס 1,447,718 מאוהאק וואלי: •

  פַארמס 14דאלער צו ארבעטן מיט  2,040,152 נארט קאנטרי: •



   דאלער צו ארבעטן מיט פינף פַארמס 1,554,356 סאוטערן טיער: •

  דאלער צו ארבעטן מיט פינף פַארמס  803,172 מערב ניו יארק: •

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

 .  מארקעטס וועבזייטל
   

  600יאר האט ניו יארק סטעיט געשטיצט פראיעקטן וואס דעקן איבער  28אין לויף פון די לעצטע 
נערווארג פארוואלטונג און   1,350אפשייד לענגאויס דעם סטעיט, אריינגערעכנט -באזונדערע וואסער

ּור סטָארעדזש פראיעקטן צו העלפן פַארמס אקטיוו באלאנסירן נערווארג סופליי און קרָאפ נערווארג  מעני
פארלאנג, וואס וועט זיין א טובה פאר דער ענוויירָאנמענט און פארבעסערן פַארם שטאנדהאפטיגקייט.  

ווארג און סעדימענט,  עיקערס פון ריּפאריען ּבָאפער זענען געשאפן געווארן צו פילטערן נער 800איבער 
באשעפענישן -ברעגעס, פארבעסערן וואסער-באשיצן אויבערפלאך וואסער, סטאביליזירן שטראמען

 ערטער, און רעדוצירן תוצאות פון פלייצונג.  -וואוין
   

עיקערס פון קָאווער קרָאּפס איינגעפלאנצן געווארן צו העלפן אפהאלטן  140,000אין צוגאב, זענען איבער  
אפשווענקונג, פארבעסערן ערד געזונט, און העכערן ארגאנישע מאטעריאל אין דער ערד, וואס האלט אין 

זיך מער פייכטקייט פאר קרָאּפ פארלאנג דורכאויס דעם וואוקס סעזאן. קָאווער קרָאּפס טוהען אויך  
פון   28במשך רונדע  ן קארבאן, און העלפן ניו יארק׳ס פַארמערס באקעמפן קלימאט ענדערונג.אפזונדער

עיקערס פון קָאווער קרָאּפ ווערן איינגעפירט. ריּפאריען ּבָאפערס   5,600דעם פראגראם וועלן איבער 
קוואליטעט   זענען נאך אן אופן צו ערמעגליכן פאר קארבאן אפזונדערונג אין צוגאב צו אפפערן וואסער

עיקערס פון געווירץ און וועלדערישע ּבָאפערס וועלן ווערן איינגעפירט דורך רונדע   28בענעפיטן. איבער  
28  . 

   
״פַארמער נעמען שטארקע  סטעיט אגריקולטור קאמיסיאנער ריטשערד עי. באל האט געזאגט,
קאונטי ערד און וואסער אפהיט   באמיאונגען אויפצופאסן אויפ׳ן די שטחים, און דורך צוזאמארבעטן מיט

דיסטריקטן לענגאויס דעם סטעיט, זענען זיי אנטשלאסן צו פארמעריי אויף אן אופן וואס רעדוצירט זייער  
ענווייראנמענטאלע פּוטּפרינט און באשיצט אונזערע נאטורליכע אייגנשאפטן. די סארטן פראגראמען 

גטע שטאטן אין באקעמפן קלימאט ענדערונג און  העלפן ניו יארק סטעיט ווייטער פירן די פאראייני
 פארזיכערן א געזונטע, בליענדער ענוויירָאנמענט פאר אונז אלע.״ 

   
״מיט   דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג קאמישענער באסיל סעגאוס האט געזאגט,

צונג פָאנד מאכט דער גאווערנער האוקול׳ס רעקארד אינוועסטירונג אין דעם ענווייראנמענטאלע באשי
סטעיט פרעצעדענטלאזע אינוועסטירונגען צו באשיצן ריינע וואסער. די נייע גרענטס וועלן שטיצן פַארמער  

טעגליכע ארבעט און זענען א הויפט ביישפיל פון וויאזוי די פינאנצירונג קען פארזיכערן  -אין זייער טאג
נגען אין ניו יארק סטעיט וואס באשיצט אונזערע אויסגעהאלטענע פארוואלטונג פירו-ענווייראנמענטאל

שטאלצירט זיך צו ארבעטן אינאיינעם מיט אלע אונזערע סטעיט   DECנאטורליכע אוצרות. 
צוזאמארבעטער אויף די סארטן פראיעקט צו עררייכן אונזער קלימאט אקציע צילן פאר א ריינערע, מער  

 שטאנדהאפטיגע סביבה פאר צוקונפטיגע דורות.״  
   

״די   ניו יארק סטעיט ערד און וואסער אפהיט קאמיטע פארזיצער דעיל סטיין האט געזאגט,
אויסטיילונגען היינט אויסגעמאלדן וועלן העלפן פַארעמעס און ערד און וואסער אפהיט דיסטריקטן  

אין דעם  לענגאויס ניו יארק אפהיטן וואסער קוואליטעט און פארבעסערן ערד געזונטהייט אויף פילע יארן 
צוקונפט. מיר זענען באגייסטערט אז דער אגריקולטור נאנפוינט פראגראם זעצט פאר ווייטער צו האבן  

אזא גרויסע השפעה אויף ניו יארקער אגריקולטור און העלפט פַארעמעס באקעמפן די ווירקונגען פון  
   קלימאט ענדערונג און ווייטער זיין ערליכע אפוטרופוסים אויף זייער לאנד.״

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagriculture.ny.gov%2Fsoil-and-water%2Fround-28-project-descriptions-agricultural-non-point-source-abatement-and-control&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca627d4f8a835425df99308dab123b2ba%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017064188725055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QpmOSefKJN6lp2XYbKTNPAX7jcuxoPEO%2Fm70q8qtWG4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagriculture.ny.gov%2Fsoil-and-water%2Fround-28-project-descriptions-agricultural-non-point-source-abatement-and-control&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca627d4f8a835425df99308dab123b2ba%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017064188725055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QpmOSefKJN6lp2XYbKTNPAX7jcuxoPEO%2Fm70q8qtWG4%3D&reserved=0


״ניו יארקער פַארמערס זענען די הויפט   סטעיט סענאטארקע מישעל הינטשי האט געזאגט,
אפוטרופסים פון אונזערע נאטורליכע אוצרות, און מיט׳ן פארשטערקערן פונעם קלימאט קריזיס, איז  

ן אויף צו  קיינמאל נישט וויכטיגער געווען צו ליפערן די דירעקטע פינאנציעלע שטיצע וואס זיי דארפן האב
באשיצן אונזערע ריינע וואסער רעסָארסן און די שטחים אויף וועלכע עס וואקסט אונזער עסן. ניו יארק׳ס  

האנט, און די פינאנצירונג  -ביי-קלימאט פירערשאפט און אגריקולטורעלע שטאנדהאפטיגקייט גייען האנט
רס אבעיטמענט און קאנטראל ּפוינט סאָ -וואס מיר שאפן יאר נאך יאר פאר׳ן אגריקולטורעלע נָאן

 פראגראם העלפט האלטן פעסט די צוזאמארבעט.״  
   

ּפוינט סָארס פראגראם -״דער אגריקולטורעלע נָאן מיטגליד דאנע לופארדא האט געזאגט,-אסעמבלי
וויכטיגע ראלע אין העלפן פַארמערס אדרעסירן די תוצאות פון קלימאט ענדערונג. דער  -שפילט א קריטיש

פַארעם  -שטיצט וואסער באאומרייניגונג פארמיידן דורך ניצן די בעסטע פירונגען פאר אויפ׳ן פראגראם
ענווייראנמענטאלע פלאנירונג, ספעציפיש צוגעפאסט צו אן אינדיווידיועלע פַארעם. איך בין דאנקבאר  

עציעלן דאנק צו  פאר אלע שווערע ארבעט וואס גייט אריין אין די לינדערונג באמיאונגען און איך שיק א ספ
די ערד און וואסער אפהיט דיסטריקטן, און די פַארמערס וועלכע האבן זיך געוואנדן אויף צו באקומען די  

 געלטער.״  
   

דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון אגריקולטור און מארקעטס אדמיניסטרירט די אגריקולטורעלע  
אם אין קאארדינאציע מיט דעם ניו יארק סטעיט ערד  ּפוינט סָארס אּבעיטמענט און קאנטראל פראגר-נָאן

און וואסער אפהיט קאמיטע. דער פראגראם איז א טייל פון דער אגריקולטורעלע ענווייראנמענטאלע 
פארוואלטונג פרעימוואורק, א ברייטערע באמיאונג וואס העלפט ראטעווען פַארמערס דערגרייכן העכערע  

 טרופוס׳שאפט און מער שפארעוודיגע פַארמינג סיסטעמס. שטאפלען פון ענווייראנמענטאלע אפו
   

ּפוינט סָארס אּבעיטמענט און קאנטראל פראגראם בויט אויף די סטעיט׳ס  -דער אגריקולטורעלע נָאן
באמיאונגען צו פארזארגן היסטארישע וואסער קוואליטעט באשיצונגען, אריינגערעכנט דער סטעיט׳ס  

לערדיגע פארשפרעכונג צו פארזיכערן אז אלע ניו יארקער האבן צוטריט  ביליאן דא 3.5פרעצעדענטלאזע 
    צו ריינע וואסער און איר אגרעסיווע שריטן גענומען צו באקעמפן קלימאט ענדערונג.
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