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  גאווערנער האקול רופט צוזאם ארבעט גרופע צו שטיצן ניו יארקע פארמער
  

גרופע וועט אדרעסירן און איינפירן קאמענטארן וועלכע זענען געהערט געווארן דורכאויס דיסקוסיעס 
  וועלכע זענען אפגעהאלטן געווארן אין די זומער מיט די פארמינג קאמיוניטי

  
ארבעט גרופע באשטייט פון מיטגלידער פון סטעיט אגענטורן און פארמישטע פארטייען ארום די ניו 

  יארקע אגריקולטורישע ספעקטרום
  
  

גאווערנער האקול האט היינט אנאנסירט אז א ספעציעלע ארבעטס גרופע פון סטעיט אגענטורן און פון 
פארטייען וועלכע זענען פארמישט אין אגריקולטור וועט ארבעטן צוזאמען צו שטיצן ניו יארקע פארמער 

די זומער האבן גאווערנער האקול און . און העלפן פארשטערקערן די אגריקולטורישע אינדוסטריע
ליוטענאנט גאווערנער דעלגַאדָאו אפגעהאלטן א סעריע פון דיסקוסיעס מיט א פארשידנארטיגע גרופע 

די נָארט , פון פארמער און פארטייען וועלכע זענען פארמישט אין די אינדוסטריע אין לאנג איילענד
די הָאדסאן וואלי און אין די פינגער לעיקס ראיאנען צו אויסהערן זייערע זארגן איבער די , קאנטרי

אגענטור איינהייט צו פארגרינגערן -סטראטעגישע אינטער'די . אגריקולטורישע אינדוסטריע אין די סטעיט
 Strategic Interagency Task Force Lessening)' שטרויכלונגען צו אגריקולטור ארבעט גרופע

Obstacles to Agriculture Working Group, SILO)  אונטער אנווייזונג פון די גאווערנער אין אפרוף צו
די זארגן פון פארמער און פארטייען וועלכע זענען פארמישט אין די אינדוסטריע וועלן אנגעפירט און 

 Department of Agriculture)צוזאמגערופן ווערן דורך די דעּפארטמענט פון אגריקולטור און מארקעטס 
and Markets) ריטשארד באל, קאמישאנער . 

  
מיר ארבעטן האנט ביי האנט מיט די אגריקולטורישע קאמיוניטי צו שטיצן די באדערפענישן פון "

האט , "ארבייטער און פון ארבעטסגעבער און צו פארזיכערן די הצלחה פון פארמינג אין ניו יארק סטעיט
די ארבעט גרופע וועט זיין קריטיש צו באהאנדלען עטליכע שוועריגקייטן אין ". גאווערנער האקול געזאגט

און מיין אדמיניסטראציע וועט פארזעצן צו ארבעטן מיט , ס אגריקולטורישע אינדוסטריע'ניו יארק
 ." ן פארמינג פונדאסניי אין אונזער סטעיט'פארמערס צו אדרעסירן זייערע באדערפענישן און זיך אויסמשל

  
אלץ א געבוירענער פון אּפסטעיט און געוועזענער פארטרעטער פון טויזנטע פאמיליע פארמס אין "

האט ליוטענאנט , "נאר א וועג פון לעבן, ווייס איך אז פארמינג איז נישט בלויז א ביזנעס, קאנגרעס
מוטשענען זיך מיר , ווען אונזערע פארמס מוטשענען זיך ".גאווערנער אנטאניָאו דעלגַאדָאו געזאגט

און דערפאר בלייבן איך און גאווערנער האקול איבערגעגעבן צו פארשטיין און נאכקומען די , אלע
עס איז אונזער פליכט צו אדרעסירן די זארגן וואס מיר האבן . ס פראדוצירער'באדערפענישן פון ניו יארק

געהערט פון פארמער אריבער די סטעיט און צו צושטעלן לייזונגען צו פארזיכערן זייער אנגייענדע 
 ." סוקסעס

  



די גרופע וועט ארבעטן צוזאמען מיט פארשטייער פון ביזנעס סעקטארס פון אגריקולטור צו אויפדעקן 
ס פארמער קאמוניקירן 'שוועריגקייטן און זיכער מאכן אז אגענטורן וועלכע טרעפן זיך אן מיט די סטעיט

קלארערהייט און ארבעטן גלאטערהייט און רעדוצירן באלעסטיגנדע פאדערונגען דורכן זיך קאנצעטרירן 
וואס – קאמענטארן וועלכע זענען ערהאלטן געווארן דורכאויס די סעסיעס . אויף צוקונפטיגע אנטוויקלונג

שוועריגקייטן , רעכנט אריין צווישן אנדערע אריינברענגען מער מילכיגע פראדוקטן אין אונזערע סקולס
מיט טראנספארטאציע און טרעפן סערטיפייד דרייווערס און די נויט צו האבן צוטריט צו נייע מארקעטס 

ס עמטליכע 'וועלן אפגעשפיגלט ווערן אין די גרופע– ס קלימאט טויש באמיאונגען 'ארום די סטעיט
די דגש וועט זיין אויף אדמיניסטראטיווע שריט וועלכע קענען אונטערגענומען ווערן . רעקאמענדאציעס

דורך די גאווערנער און סטעיט אגענטורן צו צושטעלן א באלדיגע און צייטליכע אנטווארט צו וויכטיגע 
 . אנגעלעגנהייטן ארום דאס שטיצן און פארברייטערן עסן פראדוקציע אין ניו יארק

  
באזירט אויף די דיסקוסיעס וועלכע זענען אפגעהאלטן געווארן און די קאמענטארן וועלכע זענען ערהאלטן 

וועט די איינהייט אנהויבן מיטן זיך קאנצעטרירן אויף די פאלגנדע , געווארן דורכאויס פיר זיצונג סעסיעס
 : צווישן אנדערע, טעמעס

  
 אדרעסירן שוועריגקייטן וואס האבן צו טוהן מיט די באוועגונג פון  - טראנספארטאציע

ן פארשטיין די נויט פאר אינוועסטירונג אין 'אגריקולטורישע סחורות און פראדוקטן בשעת
בריקן און אנדערע קריטישע אינפראסטרוקטור צו ברענגען פראדוקטן צו די , ראודס

 . מארקעט

  אינדענטיפיצירן און בויען די קומענדיגע דור פון פארמער און פארם - ארבעטסקראפט
ארבייטער צו שטיצן א פארשידנארטיגע אינדוסטריע מיט די סקילס און ארבייטער וועלכע 

 . זענען פארלאנגט צו אפערירן מאדערנע פארמס

  אדרעסירן און אוועקנעמען שטרויכלונגען וועלכע שטערן פון מאכן - די ענווייראמענט
, סטרוקטורישע אינוועסטירונגען אין פארוואלטונג פון אויסשפרייטן פרוכטבארע זאמד

ארטיגע ענערגיע פראדוקציע און די אריבערגאנג צו נוצן אלטערנאטיווע גאז -אויפן
ס 'מקורות וואס באגרעניצן די מעגליכקייטן פון טייל פארמס צו נאכקומען די סטעיט

 . באלאנסירט-קלימאט ציהלן און ווערן קארבאן

  מער הייזער פאר ארבייטער צו צושטעלן פאר זיי א זיכערע - האוזינג פאר ארבייטער
פלאץ צו וואוינען נעבן די פארם און זיכער מאכן שטאנדהאפטיגע און טעגליכע 

 . פראדוקציע

  צושטעלן קלארערע אנווייזונגען איבער ּפראּפערטי טעקס אדמיניסטראציע און - שטייערן
 . פארבעסערן צוטריט צו עקזיסטירנדע טעקס פארגרינגערונג פראגראמען

 באטראכטן עקזיסטירנדע פראגראמען און טרעפן וועגן וויאזוי  - פארם שטחים באשיצונג
אין , די סטעיט קען זיכער מאכן אז פראדוקטיווע פארם שטחים בלייבן צוגענגליך

 . פראדוקציע און אז זיי זעצן פאר צו פיטערן ניו יארקער

 פון לאקאלע עסן פראדוקטן דורך פארשידענע סטעיט  - פארברייטערן איינקויפונגען
אגענטורן צו אויפבויען לאקאלע עסן סוּפליי טשעינס און בעסער זיין פארבינדן מיט ניו 

 . יארקע פארמס

  
ווי , ס אפיס און עס וועט טרעפן שריט'אן עמטליכע באריכט וועט צוגעשטעלט ווערן פאר די גאווערנער

וואס סטעיט אגענטורן קענען אונטערנעמען צו העלפן , רעקאמענדירט דורך די ארבעט גרופע
 . ס פארמער'פארגרינגערן ביזנעס פאר ניו יארק

  
, מיטגלידער פון די ארבעט גרופע רעכענען אריין פארשטייער פון א צאל סטעיט אגענטורן

לעיבאר ; אריינרעכענענדיג די ניו יארק סטעיט דעּפארטמענט פון אגריקולטור און מארקעטס
דעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע אפהיטונג ; טראנספארטאציע דעּפארטמענט; דעּפארטמענט



(Department of Environmental Conservation) ;דעּפארטמענט פון פובליק ; העלט דעּפארטמענט
 Department of)דעּפארטמענט פון שטייערן און פינאנץ ; (Department of Public Service)סערוויס 

Taxation and Finance) ; ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט(Energy 
Research and Development Authority) ;און די סטעיט ברוינפן ; עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט

און אזוי אויך די פאלגנדע מיטגלידער פון די אגריקולטור , (State Liquor Authority)אויטאריטעט 
 : אינדוסטריע

  
 אייגנטומער פון , דזשים ביטנערBittner Singer Orchards Appleton, NY און 

  New York Horticulture Societyצייטווייליגער דירעקטאר פון 

 אייגנטומער פון , קאמא דוקורBig Dreams Farm  

 אייגנטומער פון, דעיוויד פישער ,Mapleview Dairy און פרעזידענט פון ניו יארק פארם 
 ( New York Farm Bureau)ביורא 

 פרעזידענט פון, פעטער. דזשעפרי מ ,Scolaro Fetter Grizanti & McGough, P.C.  

 אייגנטומערין פון , סוזען דשעפיSnowdance Farm  

 פון די אייגנטימער פון , מאורין טארי מארשאלTorrey Farms  

 אייגנטומערין פון , סערע דרעסדעל ניקעלסDressel Farms  

 שותף אין , ברייען ריווסReeves Farms , און פרעזידענט פוןNew York Vegetable 
Association (ניו יארק גרינצייג אסָאוסיעישען)  

 עקזעקיוטיוו דירעקטארין פון די , טאניא וואן סלייקNortheast Dairy Producers 
Association (מזרח מילכיגע פראדוצירער אסָאוסיעישען-צפון)  

 שותף ביי , אסקאר וויצקאראBecker Farms  

 אייגנטומערין פון , קים וועגנערStoutridge Vineyard  

 דירעקטאר פון פובליק ּפאליסי ביי די ניו יארק פארם ביורא , דזשעף וויליאמס 

  
האט , באל. ריטשארד א, ניו יארק סטעיט דעּפארטמענט פון אגריקולטור און מארקעטס קאמישאנער

מיר האבן געמאכט אסאך פארשריט אין לויף פון די יארן ווען עס קומט צו שטיצן אונזערע ", געזאגט
באזונדערס ווען עס קומט צו , אבער מיר האבן נאך אסאך מער ארבעט צו טוהן, פארמער

לעבעדיגע קאמיוניטי , אגריקולטרישע בילדונג און פארזיכערן א שטארקע, ארבעטסקראפט אנטוויקלונג
מיר האבן א געלעגנהייט היינט צו ארבעטן צוזאמען מיט אונזערע סטעיט אגענטורן און . פאר די צוקונפט

אונזערע שותפים אין אגריקולטור צו איבערקומען טייל פון די שוועריגקייטן וועלכע שטייען בעפאר אונז 
פארזיכערנדיג אז ניו יארק סטעיט זעצט פאר צו פירן דאס לאנד אין , און טרעפן עכטע לייזונגען

 ." אגריקולטורישע פראדוקציע
  

ניו יארקע פארמער פארמעסטן זיך ", האט געזאגט, דעיוויד פישער, ניו יארק פארם ביורא פרעזידענט
ארבעטסקראפט און מארקעט שוועריגקייטן וועלכע באגרעניצן זייער , מיט א צאל פון רעגולאטארישע

פילע פון וועלכע מיר האבן איבערגערעדט מיט , מעגליכקייט צו וואקסן אונזער ביזנעס אין די סטעיט
איך קוק ארויס צו . ס מילכיגע פארם דעם זומער'גאווערנער האקול ווען זי האט באזוכט מיין פאמיליע

דיגע לייזונגען צו 'עס איז א געלעגנהייט צו טרעפן שכל.  איינהייטSILOפארזעצן די שמועס מיט די 
 ." ס עסן סיסטעם'עלימינירן שטרויכלונגען און שטיצן אונזער סטעיט

  
האט , New York State Vegetable Growers Associationפרעזידענט פון די , ברייען ריווס

איך קוק ארויס צו ארבעטן מיט מיינע קאלעגן אין די אגריקולטורישע סעקטאר און ביי די ", געזאגט
דעּפארטמענט פון אגריקולטור און מארקעטס צו טרעפן וועגן צו אוועקנעמען פון די רעגולאטארישע 

לאסט אויף ניו יארקע פארמס און פארבעסערן די גלאטקייט פון וויאזוי אונזער סטעיט רעגירונג ארבעט 
א שטארקע פארמינג אינדוסטריע אין ניו יארק וועט העלפן זיכער מאכן אז אלע . מיט אונז אין אגריקולטור



לאקאל פראדוצירטע עס אין אלע צייטן און , פרישע, אונזערע איינוואוינער האבן צוטריט צו נארהאפטיגע
 ." איז דאס וויכטיגער פון סיי ווען, אין ליכט פון די לעצטיגע פאנדעמיע. אונטער אלע אומשטענדן

  
, Northeast Dairy Producers Associationעקזעקיוטיוו דירעקטארין פון , טאניע וואן סלייק

שעצט , אלץ די ארגאניזאציע וואס דינט אלץ די שטימע פון מילכיגע פארמס אין ניו יארק", האט געזאגט
 איינהייט אלץ א SILO דאס צוזאמברענגען פון די Northeast Dairy Producers Associationדי 

, וויכטיגע טריט אין די ריכטונג פון אוועקנעמען שטרויכלונגען וואס שטייען אין וועג פון פארמער
ס 'פראצעסירער און שלעפערס און צו ברענגען געלעגנהייטן וואס פארשטערקערן ניו יארק

פארמערס האבן זיך באטייליגט ביי זיצונגען און געהערן צו מיטטיילן זייערע . אגריקולטורישע עקאנאמיע
און מיר זענען דאנקבאר אז זייערע קאמענטארן ווערן , זארגן דירעקט מיט סטעיט פירערשאפט

ארבעטסקראפט און ענווייראמענטאלע אחריות זענען זאכן מיט די העכסטע פריאריטעט . אויסגעהערט
עס איז קריטיש אז מיר זאלן ארבעטן אינאיינעם צו אדרעסירן די . פאר אונזערע פאמיליע פארמס

שוועריגקייטן וואס פארמער גייען אריבער צו קענען אנהאלטן א פונקציאנירנדע אגריקולטורישע 
 ." ס עסן סוּפליי איז אנגעוויזן דערויף'ניו יארק. אינדוסטריע פאר פילע צוקונפטיגע דורות

  
 און צייטווייליגער דירעקטאר פון די Bittner Singer Orchardsאייגנטומער פון , דזשים ביטנער

New York State Horticulture Society ,די ", האט געזאגטSILO קאמיטע אפפערט פאר די פון 
אונז וועלכע זענען אין אגריקולטור פראדוקציע אן אייגנארטיגע געלעגנהייט צו ארבעטן מיט פילע 

אלץ רעזולטאט קענען מיר ארבעטן צוזאמען אזוי אז די . דעּפארטמענטס אריבער די סטעיט רעגירונג
כללים און רעגולאציעס וועלכע דארפן דורכגעפירט ווערן כדי צו באשיצן אלע בירגער אין ניו יארק 

איך קוק ארויס צו זעהן א דיאלאג . רעכענען זיך אויך מיט די מציאות און די שוועריגקייטן פון אגריקולטור
וואס וועט ערמעלגיכן אגריקולטור צו פארזעצן איר ראלע אלע אן עקאנאמישע טרייב קראפט אין ניו 

 ." יארק
  

 און .Scolaro Fetter Grizanti & McGough, P.Cפרעזידענט פון , פעטער. דזשעפרי מ
האט , טשעירמאן פון די ביזנעס און טעקס סטאנדארטן און אגריקולטורישע סערוויסעס גרופע

עס איז מיר געווען א פארגעניגן און עהרע צו ארבעטן מיט פארמס און פארעם פאמיליעס ", געזאגט
אין ליכט פון די וואקסנדע שוועריגקייטן וואס פלאגן .  יאר35אריבער גאנץ ניו יארק סטעיט פאר מער פון 

וועט דאס אויפשטעלן די איינהייט אלץ א געמיינזאמע פארום צווישן סטעיט , די אגריקולטור אינדוסטריע
– אגענטורן צו פארשטיין און אדרעסירן די אנגעלעגנהייטן באגרוסט ווערן דורך יעדער וואס ארבעט אין 

 ." ס גרעסטע אינדוסטריע'די סטעיט– און שטעלט צו סערוויסעס פאר 
  

די סטעיט איז א היים צו איבער . ס עקאנאמיע'אגריקולטור איז א קריטיש וויכטיגע סעקטאר פון ניו יארק
 פראצענט 20בערך . ס בעסטע עסן און געטראנקען' פארמס וועלכע פראדוצירן טייל פון די וועלט33,000

ניו יארק . זענען באדעקט מיט פארמס,  מיליאן אקער7אדער נאענט צו , ס שטחים'פון ניו יארק סטעיט
, איז די ערשטע אין די לאנד אין פראדוקציע פון הויפט מילכיגע פראדוקטן ווי יאגורט און קרים טשיז

 . צווייטע אין די לאנד אין עפל און מעיפל און די דריטע אין טרויבן און קרויט
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