
 
 الحاكمة كاثي هوكول   14/3/2023 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكمة هوكول تروج لصناعة القيقب في والية نيويورك خالل شهر القيقب
  

؛ يحتل المرتبة الثانية 2022جالون في عام  845,000وصل إنتاج شراب القيقب في نيويورك إلى مستوى قياسي بلغ  
  في البالد

  
 19-18تم تشجيع سكان نيويورك على دعم المنتجين المحليين من خالل المشاركة في عطالت نهاية اسبوع القيقب في 

  مارس/آذار، مع عروض ترويجية خاصة طوال شهر مارس/آذار 26-25و
  
  

ء على أحداث شجعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم سكان نيويورك على دعم منتجي القيقب المحليين. سلطت الحاكمة الضو
إلى  25مارس/آذار ومن  19إلى  18وأنشطة عطالت نهاية اسبوع القيقب القادمة في نيويورك، والتي ستقام في الفترة من 

مارس/آذار، إلى جانب األحداث الخاصة والعروض الترويجية األخرى على مدار الشهر. شهد منتجو القيقب في   26
ال تزال والية نيويورك تحتل   جالون من شراب القيقب. 845,000ث أنتجوا ، حي2022نيويورك عاًما قياسيًا في عام 

  المرتبة الثانية في البالد في إنتاج القيقب.
  

"يزدهر إنتاج القيقب في نيويورك حيث تواصل الصناعة تسجيل أرقام قياسية وتحتل المرتبة الثانية في البالد في هذا 
"أشكر منتجينا الذين يعملون بجد لصنع منتجات القيقب اللذيذة والمبتكرة والفريدة  .قالت الحاكمة هوكولالمحصول الَطيَّب،" 

التي نستمتع بها جميعًا، وأشجع جميع سكان نيويورك على المشاركة في عطلة نهاية أسبوع القيقب هذا الشهر لتذوق بعض 
  العناصر ذات المستوى العالمي التي يقدمها البائعون المحليون." 

  
إلى تصنيفها في إنتاج القيقب، تعد نيويورك أيًضا موطنًا ألكبر مورد أشجار قيقب قابلة للعصر داخل الواليات  باإلضافة

مليون صنبور،  2.9، استخدمت صناعة القيقب في نيويورك 2022صانع لسكر القيقب. في عام  2,000المتحدة وأكثر من 
ير المستخدمة في عام واحد. تدعم إدارة الزراعة واألسواق بوالية ألكبر عدد من الصناب 2021لتعادل الرقم القياسي لعام 

وكذلك من  - والتي تشمل تمويل البرامج الترويجية والتعليمية  -نيويورك صناعة القيقب من خالل ميزانية والية نيويورك 
بجامعة كورنيل، ومن خالل  خالل االستثمارات في المشاريع البحثية، مثل غابة أرنوت التعليمية التابعة لبرنامج القيقب 

  .Taste NYو NYS Grown & Certifiedبرامجها التسويقية 
  

  عطلة نهاية أسبوع القيقب
مارس/آذار  19إلى  18طوال شهر مارس/آذار من كل عام، وعلى وجه الخصوص، خالل عطالت نهاية األسبوع من  

أبوابها للجمهور لتوفير فرصة لتذوق شراب القيقب النقي،  مارس/آذار، تفتح مزارع القيقب في جميع أنحاء الوالية 26-25و
مباشرة من المصدر، وتجربة التقاليد العائلية الفريدة لصنع شراب القيقب في والية نيويورك. يقدم المنتجون، بما في ذلك 

، جوالت ووجبات فطور الفظائر، ويبيعون  NYS Grown & Certifiedالعديد من أولئك الذين تم اعتمادهم من برنامج  
منتجات القيقب، ويوضحون عملية صنع الشراب، والتي تشمل النظام التقليدي لتعليق الدالء على األشجار أو طرق اإلنتاج  

ل  بداخ 2023األكثر حداثة باستخدام أنظمة التفريغ لزيادة غلة النسغ لكل شجرة. ستقام عطالت نهاية أسبوع القيقب في عام  
مزرعة لصانعي سكر القيقب، مما يعزز السياحة الزراعية في جميع أنحاء والية نيويورك. تتوفر قائمة   150ما يقرب من 

   ./https://mapleweekend.nysmaple.comيمكن البحث فيها عن أحداث عطلة نهاية أسبوع القيقب على  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmapleweekend.nysmaple.com%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C3e02bd0299cc494334c108db249c2740%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144025318041343%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Av4F%2Fs02ojLzz6qDuSy%2BnASOfBvyUS7o5hZzMYXI0h8%3D&reserved=0


، والتي تتحقق من المنتجين  NYS Grown and Certifiedمنتًجا للقيقب في معايير شهادة  80يشارك أكثر من 
الزراعيين والمزارعين في نيويورك الذين يلتزمون بمعايير سالمة األغذية واالستدامة البيئية. ابحث عن القائمة الحالية 

في   NYS Grown & Certifiedلمنتجي القيقب الذين هم جزء من برنامج 
https://certified.ny.gov/wheretobuy.   

  
  عروض القيقب الترويجية

في نيويورك عبر الوالية الضوء على منتجات ومنتجي القيقب المحلية الفريدة خالل شهر   Taste NYتسلط أسواق 
% على جميع عناصر القيقب في مركز  10مارس/آذار. تقدم العديد من األسواق عروًضا خاصة، بما في ذلك خصم 

نطقة العاصمة ومركز  الترحيب في البحيرات اإلصبعية، وأخذ عينات من المنتجات الخاصة في مركز الترحيب في م
كان نيويورك  . يمكن لس taste.ny.govالترحيب الغربي في نيويورك ، والمزيد. ابحث عن قائمة األسواق القريبة منك في 

، والذي سيقدم  ShopTasteNY.comومن المنزل على موقع  أيًضا التسوق لشراء القيقب في والية نيويورك دون عناء
في ما   Taste NYعروًضا خاصة وشحنًا مجانيًا على منتجات القيقب على مدار الشهر. باإلضافة إلى ذلك، ستحتفل أسوق 

مارس/آذار. ترقبوا وسائل التواصل االجتماعي للحصول  26إلى  25سبوع من يسمى "بَهَوس القيب" خالل عطلة نهاية األ
  على مزيد من المعلومات حول أخذ العينات الخاصة والعروض الترويجية المجانية في نهاية هذا األسبوع.

  
"بفضل منتجي القيقب المتفانين لدينا، بما في ذلك أولئك الذين هم قال مفوض الزراعة في والية نيويورك ، ريتشارد أ. بول: 

، ال تزال نيويورك من أكبر منتجي القيقب في البالد، مع أرقام قياسية إلنتاج  NYS Grown & Certifiedفي برنامج 
ة. أشجع جميع سكان نيويورك على زيارة مزرعة بالقرب منهم خالل عطالت الشراب وعدد الصنابير في السنوات األخير

  نهاية أسبوع القيقب لتذوق بعض المنتجات اللذيذة واالستمتاع بهذا المحصول األول من الموسم الذي يجيد منتجونا صنعه." 
  

تقترب بسرعة! هذا  2023يقب لعام "عطلة نهاية أسبوع الق قالت المديرة التنفيذية لجمعية منتجي القيقب هيلين توماس:
العام، منحتنا الطبيعة األم بداية مبكرة لموسم القيقب، لذا فإن العديد من المزارع لديها بالفعل الكثير من منتجات القيقب  

مصنع لسكر القيقب في جميع أنحاء الوالية بالزوار لتجربة كيفية   150لتذوقها. خالل عطالت نهاية أسبوع القيقب، يرحب 
صنع شراب القيقب النقي ومنتجات أخرى من منتجات القيقب. يمكن للزوار االستمتاع باألنشطة المناسبة للعائلة وتذوق  

محصول نيويورك الجديد مباشرة من المصدر. إذا كان الطقس أعلى من درجة التجمد في اليوم الذي تزوره، فتوقع أن ترى  
طريق حتى تصل إلى الشراب القادم من الخطوة األخيرة من الطهي! تفضل  عصارة قادمة من شجرة القيقب واتبعها طوال ال 

  للتخطيط لزياراتك!" mapleweekend.comبزيارة موقع 
  

###  
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