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GUBERNATOR HOCHUL PROMUJE PRZEMYSŁ PRODUKCJI WYROBÓW Z 
SOKU KLONOWEGO W STANIE NOWY JORK PODCZAS MIESIĄCA KLONÓW  

  
Produkcja syropu klonowego w stanie Nowy Jork osiągnęła rekordowy poziom 

845 000 galonów w 2022 roku, zajmując tym samym drugie miejsce w kraju  
  

Mieszkańcy stanu Nowy Jork są zachęcani do wspierania lokalnych 
producentów poprzez uczestnictwo w „weekendach klonowych”, które będą 

miały miejsce 18-19 i 25-26 marca, a także możliwość skorzystania ze 
specjalnych promocji przez cały marzec  

  
  
Gubernator Kathy Hochul zachęcała dziś mieszkańców stanu Nowy Jork do wspierania 
swoich lokalnych producentów wyrobów z soku klonowego. Gubernator przypomniała 
zbliżające się w stanie Nowy Jork wydarzenia i działania związane z „weekendami 
klonowymi”, które odbędą się w dniach 18-19 i 25-26 marca, a także inne specjalne 
wydarzenia i promocje, z których będzie można skorzystać w trakcie całego miesiąca. 
Rok 2022 był dla producentów produktów z soku klonowego rekordowy. 
Wyprodukowali on w tym okresie 845 000 galonów syropu. Stan Nowy Jork nadal 
zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem produkcji syropu klonowego.  
  
„Produkcja soku klonowego w stanie Nowy Jork kwitnie, a lokalni producenci nadal 
ustanawiają rekordy i zajmują drugie miejsce w kraju pod względem uzyskiwanych 
zbiorów”, powiedziała gubernator Hochul. „Dziękuję naszym producentom, którzy 
ciężko pracują, aby stworzyć pyszne, innowacyjne i unikalne produkty z soku 
klonowego, którymi wszyscy się cieszymy, i zachęcam wszystkich mieszkańców stanu 
Nowy Jork do wzięcia udziału w „weekendach klonowych” w tym miesiącu, aby 
spróbować niektórych światowej klasy wyrobów, które lokalni sprzedawcy mają do 
zaoferowania”.  
  
Oprócz wysokiej pozycji pod względem produkcji soku klonowego, stan Nowy Jork jest 
również miejscem największych upraw będących źródłem soku drzew klonowych w 
Stanach Zjednoczonych. Na terenie stanu działa również ponad 2000 producentów 
cukru klonowego. W 2022 roku przemysł wyrobów z soku klonowego w stanie Nowy 
Jork wykorzystał 2,9 mln nacięć na pniach drzew, bijąc tym samym rekord z 2021 roku 
pod względem największej liczby nacięć wykorzystanych w jednym roku. Departament 
Rolnictwa i Rynków Stanu Nowy Jork (New York State Department of Agriculture and 



Markets) wspiera przemysł produktów z soku klonowego poprzez budżet stanu Nowy 
Jork – który obejmuje fundusze na promocję i programy edukacyjne – a także poprzez 
inwestycje w projekty badawcze, takie jak Cornell University's Maple Program's Arnot 
Teaching Forest, oraz poprzez programy marketingowe NYS Grown & Certified i Taste 
NY.  
  
Weekendy klonowe  
W każdym roku, przez cały marzec, a w szczególności w weekendy 18-19 i 25-26 
marca, farmy produkujące sok klonowy w całym stanie otwierają swoje podwoje dla 
odwiedzających, aby dać gościom szansę na skosztowanie czystego syropu 
klonowego, prosto ze źródła, i doświadczyć wyjątkowej rodzinnej tradycji wytwarzania 
syropu klonowego w stanie Nowy Jork. Producenci, w tym wielu z tych, którzy 
posiadają certyfikat NYS Grown & Certified, oferują wycieczki i śniadania naleśnikowe, 
sprzedają produkty wytwarzane z soku klonowego i demonstrują proces produkcji 
syropu, który obejmuje tradycyjny system zawieszania wiader na drzewach lub bardziej 
nowoczesne metody produkcji wykorzystujące systemy próżniowe w celu zwiększenia 
wydajności uzysku soku. „Weekendy klonowe” w 2023 roku odbędą się na blisko 150 
farmach cukrowników klonowych, pobudzając agroturystykę w całym stanie Nowy Jork. 
Lista wydarzeń w ramach „weekendów klonowych” z możliwością wyszukiwania 
dostępna jest na stronie https://mapleweekend.nysmaple.com/.  

  
Ponad 80 producentów wyrobów z soku klonowego uczestniczy w programie NYS 
Grown & Certified, który weryfikuje działających na terenie stanu Nowy Jork 
producentów rolnych i hodowców przestrzegających standardów bezpieczeństwa 
żywności i zrównoważonego rozwoju środowiska. Aktualną listę producentów wyrobów 
z soku klonowego, którzy uczestniczą w programie NYS Grown & Certified można 
znaleźć pod adresem https://certified.ny.gov/wheretobuy.  

  
Promocje dotyczące produktów z soku klonowego  
Organizowane w całym stanie Nowy Jork targi Taste NY są w marcu okazją do 
promocji wyjątkowych lokalnych produktów i producentów soku klonowego. Kilka 
targów oferuje specjalne promocje, w tym 10% zniżki na wszystkie produkty z soku 
klonowego w centrum powitalnym Finger Lakes Welcome Center, specjalne próbki 
produktów w centrach powitalnych Capital Region Welcome Center i Western New 
York Welcome Center, i wiele innych atrakcyjnych ofert. Lista pobliskich targów 
znajduje się na stronie taste.ny.gov. Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą również kupić 
produkty wytwarzane z soku klonowego pozyskiwanego na terenie stanu Nowy Jork na 
stronie ShopTasteNY.com, na której przez cały miesiąc oferowane będą promocje i 
darmowa dostawa produktów z soku klonowego. Dodatkowo, w weekend 25-26 marca, 
Taste NY Markets będzie świętować „Maple Madness”. Zapraszamy do bieżącego 
śledzenia informacji w mediach społecznościowych, aby uzyskać więcej informacji o 
specjalnych promocjach, w ramach których będzie można również uzyskać próbki 
produktów.  
  
Stanowy Komisarz ds. Rolnictwa w stanie Nowy Jork, Richard A. Ball, 
powiedział: „Dzięki naszym zaangażowanym producentom soku klonowego, łącznie z 
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tymi, którzy uczestniczą w naszym programie NYS Grown & Certified, stan Nowy Jork 
nadal jest czołowym producentem wyrobów z soku klonowego w kraju i w ostatnich 
latach osiąga rekordowe wyniki pod względem liczby nacięć i produkcji syropu. 
Zachęcam wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork do odwiedzenia pobliskiej farmy 
podczas „weekendów klonowych”, aby spróbować pysznych produktów i cieszyć się 
tym pierwszym w sezonie plonem, który nasi producenci tak skutecznie potrafią 
uzyskać”.  
  
Dyrektor Stowarzyszenia Producentów Wyrobów z Soku Klonowego, Helen 
Thomas, powiedziała: „Weekend klonowy 2023 zbliża się szybkimi krokami! W tym 
roku Matka Natura pozwoliła nam wcześnie rozpocząć sezon zbiorów soku klonowego, 
więc wiele gospodarstw ma już na stanie mnóstwo gotowych do spróbowania wyrobów 
z soku. Podczas „weekendów klonowych” 150 cukrowni klonowych w całym stanie 
zaprasza odwiedzających, aby na własne oczy zobaczyli, jak powstaje czysty syrop 
klonowy i inne produkty z soku klonowego. Odwiedzający mogą skorzystać z zajęć dla 
rodzin, a także bezpośrednio u źródła spróbować wyrobów z nowych zbiorów w stanie 
Nowy Jork. Jeśli w dniu wizyty będzie odpowiednia temperatura, goście będą mogli 
zobaczyć sok wypływający bezpośrednio z drzewa klonowego i poznać całą drogę, 
którą odbywa on zanim stanie się syropem na ostatnim etapie, jakim jest gotowanie! 
Odwiedź stronę mapleweekend.com, aby zaplanować swoje wizyty!”.  
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