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  גאווערנער האקול אדווערטייזט ניו יארק סטעיט מעיּפל אינדוסטריע דורכאויס מעיּפל חודש
  

גאלאן   845,000ניו יארק מעיּפל סירופ פראדוקציע איז אנגעקומען צו א רעקארד הויכע מאס פון 
  גרעסטע אינעם לאנד-; איז די צווייט2022אין 

  
ניו יארקער געמוטיגט צו שטיצן לאקאלע פראדוצירער דורכן אנטיילנעמען אין 'מעיּפל וויקענדס'  

  מיט ספעציעלע סעילס דורכאויס מערץ  25-26און  18-19מערץ 
  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמוטיגט ניו יארקער צו שטיצן זייערע לאקאלע מעיּפל  
גערעדט איבער ניו יארק'ס בעפארשטייענדע 'מעיּפל וויקענדס'  פראדוצירער. די גאווערנער האט 

צוזאמען מיט אנדערע   25-26און  18-19געשעענישן און אקטיוויטעטן וועלכע וועלן פארקומען מערץ 
ספעציעלע געשעענישן און סעילס דורכאויס די גאנצע חודש. ניו יארק מעיּפל פראדוצירער האבן געהאט  

ניו יארק סטעיט   גאלאן פון מעיּפל סירופ. 845,000, פראדוצירנדיג  2022אין ברעכנדע יאר  -א רעקארד
  גרעסטע סטעיט מיט מעיּפל פראדוקציע אינעם לאנד. - זעצט פאר צו זיין די צווייט

  
"מעיּפל פראדוקציע אין ניו יארק בליהט אזוי ווי די אינדוסטריע זעצט פאר צו ברעכן רעקארדס און צו זיין 

"איך   האט גאווערנער האקול געזאגט.טע פלאץ אין דעם לאנד מיט די זיסע פלאנצונג", אין די צוויי
באדאנק אונזערע פראדוצירער וועלכע ארבעטן שווער צו מאכן די געשמאקע, פארגעשריטענע און  

אייגנארטיגע מעיּפל פראדוקטן פון וואס מיר אלע געניסן, און איך מוטיג אלע ניו יארקער צו אנטיילנעמען  
גע פראדוקטן וואס די  קלאסי-אין די 'מעיּפל וויקענדס' דעם חודש צו אויספרובירן טייל פון די ערשט

  לאקאלע פירמעס האבן צו אפפערן."
  

אין צוגאב צו איר הויכע פלאץ אין מעיּפל פראדוקציע, איז ניו יארק אויך די היים צו די גרעסטע אוצר פון 
 2,000מעיּפל ביימער פון וועלכע מען קען ארויסנעמען זאפט אין די פאראייניגטע שטאטן און מער פון 

מיליאן קראנען   2.9האט ניו יארק'ס מעיּפל אינדוסטריע גענוצט  2022פראדוצירער. אין  מעיּפל צוקער 
'ס רעקארד פון די מערסטע  2021וועלכע ווערן אריינגבארט די ביימער, אנקומענדיג צו די זעלבע צאל ווי 

טס  קראנען גענוצט אין איין יאר. די ניו יארק סטעיט דעּפארטמענט פון אגריקולטור און מארקע
(Department of Agriculture and Markets  שטיצט די מעיּפל אינדוסטריע דורך די ניו יארק סטעיט )

  –וואס רעכנט אריין פינאנצירונג פאר אדווערטייזמענטס און פאר אויפקלערונג פראגראמען  –בודזשעט 
קארנעל אוניווערסיטעט'ס   און אזוי אויך דורך אינוועסטירונגען אין פארשונג פראיעקטן, ווי צום ביישפיל

געוואקסענע און  NYSוואלד צו אויסלערנען סטודענטן און דורך אירע  Arnotמעיּפל פראגראם'ס 
  מארקעטינג פראגראמען. Taste NY( און NYS Grown & Certifiedסערטיפייד )

  
  מעיּפל וויקענדס

-25און  18-19דורכאויס די חודש פון מערץ יעדעס יאר און באזונדערס דורכאויס די סוף וואך פון מערץ 
עפענען מעיּפל פארמס אריבער די סטעיט זייערע טירן פאר די פובליק צו גיבן א געלעגנהייט צו   26



די אייגנארטיגע פאמיליע פרובירן ריינע מעיּפל סירופ, גראד פון די מקור, און צו האבן די ערפארונג פון 
טראדיציע פון מאכן מעיּפל סירופ אין ניו יארק סטעיט. פראדוצירער, אריינרעכענענדיג פילע פון די  

געוואקסן און סערטיפייד, אפפערן טורס און ּפענקעיק פרישטאגס, פארקויפן מעיּפל  NYSוועלכע זענען  
ואס רעכנט אריין די טראדיציאנאלע סיסטעם פון פראדוקציע פראצעדור ו-פראדוקטן און ווייזן די סירוּפ

אויפהענגן עמערס אויף ביימער אדער מער מאדערנע שיטות פון פראדוקציע וועלכע נוצן וואקום 
וועלן פארקומען ביי  2023סיסטעמען צו ארויסזאפן מער זאפט פון יעדע בוים. מעיּפל וויקענדס אין 

פארשטערקערנדיג פארם טוריזם אריבער ניו יארק  מעיּפל צוקער פראדוקציע פארמס,  150כמעט 
סטעיט. א ליסטע פון מעיּפל וויקענד געשעענישן וואס קען דורכגעזוכט ווערן איז פארעפנטליכט אויף 

https://mapleweekend.nysmaple.com/.   
  

געוואקסן און סערטיפייד' וואס טוט  NYSמעיּפל פראדוצירער באטייליגן זיך אין ' 80מער פון 
פעסטשטעלן ניו יארק'ס אגריקולטורישע פראדוצירער און פארמערס וועלכע האלטן זיך צו עסן 

זיכערהייט און ענווייראמענטאלע אחריות סטאנדארטן. טרעפט די לעצטע ליסטע פון מעיּפל 
ייד פראגראם אויף  געוואקסן און סערטיפ NYSפראדוצירער וועלכע זענען טייל פון דעם  
https://certified.ny.gov/wheretobuy.   

  
  מעיּפל סעילס

מארקעטס אריבער די סטעיט שטעלן ארויס אייגנארטיגע לאקאלע מעיּפל  Taste NYניו יארק'ס 
פראדוקטן און פראדוצירער דורכאויס דעם חודש מערץ. עטליכע מארקעטס האבן ספעציעלע סעילס,  

אראפ פאר אלע מעיּפל פראדוקטן ביי די פינגער לעיקס וועלקָאם צענטער,    10%אריינרעכענענדיג 
לס ביי די הויפטשטאט ראיאן וועלקָאם צענטער און ביי די מערב ניו יארק  ספעציעלע פראדוקטן סעמּפ

. ניו  taste.ny.govוועלקָאם צענטער, און מער. טרעפט א ליסטע פון מארקעטס אין אייער געגנט אויף 
יארקער קענען אויך איינקויפן פאר ניו יארק סטעיט מעיּפל פון די באקוועמליכקייט פון זייער היים אויף 

ShopTasteNY.com ועלן סעילס און אומזיסטע דעליוועריס פאר מעיּפל פראדוקטן דורכאויס  וועלכע ו
מארקעטס פייערן 'מעיּפל מעדנעס' )שיגעון פאר מעיּפל(   Taste NYדי חודש. אין צוגאב וועלן די 

. פאלגט נאך אויף סָאושעל מידיע פאר מער אינפארמאציע  25-26דורכאויס די סוף וואך פון מערץ 
  ּפלס און סעילס דעם סוף וואך. איבער ספעציעלע סעמ

  
"א דאנק אונזערע  ניו יארק סטעיט אגריקולטור קאמישאנער, ריטשארד א. באל, האט געזאגט, 

געוואקסענע   NYSאיבערגעגעבענע מעיּפל פראדוצירער, אריינרעכענענדיג די וועלכע זענען אין אונזער 
און סערטיפייד פראגראם, זעצט ניו יארק פאר צו זיין א הויפט מעיּפל פראדוצירער אינעם לאנד, מיט  

טיגע יארן. איך מוטיג אלע ניו יארקער  רעקארד הויכע סירופ פראדוקציע ציפערן און צאל קראנען אין לעצ
צו באזוכן א פארם אין זייער געגנט דורכאויס די מעיּפל וויקענדס צו פרובירן אביסל געשמאקע  

פראדוקטן און געניסן פון די ערשטע שניט פון די סעזאן וואס אונזערע פראדוצירער זענען אזוי גוט ביים  
  מאכן."

  
"די  ן עקזעקיוטיוו דירעקטארין, העלען טאמאס, האט געזאגט, מעיּפל פראדוצירער אסָאוסיעישע

דערנענטערט זיך שנעלערהייט! היי יאר האט די נאטור אונז געשאנקען א   2023מעיּפל וויקענד פון 
פריע אנהויב צו דעם מעיּפל סעזאן, און דעריבער האבן שוין פילע פארמס א שפע פון מעיּפל פראדוקטן  

מעיּפל צוקער הייזער אריבער   150ספרובירן. דורכאויס די מעיּפל וויקענדס נעמען גרייט פאר אייך צו אוי
די סטעיט אויף באזיכער צו האבן די ערשטהאנטיגע ערפארונג פון וויאזוי מעיּפל סירופ און אנדערע  

פריינטליכע אקטיוויטעטן און -מעיּפל פראדוקטן ווערן געמאכט. באזיכער קענען געניסן פון פאמיליע
אסטן ניו יארק'ס נייע שניט דירעקט ביי די מקור. אויב די וועטער איז ווארעמער פון די פרירנדע  ק

טעמפעראטור אויף דעם טאג וואס איר באזוכט, קענט איר ערווארטן צו זעהן וואו די זאפט רינט ארויס  
קומט ארויס ביי די  פון די מעיּפל בוים און איר וועט עס קענען נאכפאלגן די גאנצע וועג ביז די סירופ

  צו פלאנירן אייערע באזוכן!" mapleweekend.comלעצטע שטאפל פון די קאכן! באזוכט 

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
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcertified.ny.gov%2Fwheretobuy&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C3e02bd0299cc494334c108db249c2740%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144025318041343%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IO2TLETiJragM8XOV2ychFDSezgvSywya5dpYPsS3Sg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001HC1rsXNVw6eBGinPvGcQmhy1TOndHJQD7BH8lGJ3IvnYErbc9zT-TleKOJTsb1Vy9kbmSMd_GvPDwh8hFvq5KauJNysYLphBgPHYeWfuACCA5drvQqEjmpUcRAahXCQYYY9cYVHPHaY%3D%26c%3DpJjxKpbAdcWj0dKoqsC7bZZbnwBC8BBejH4LzoWj6qRC2iBd_ypn-w%3D%3D%26ch%3D1i0X2OvTcUU-1d_ZA0pKhWYCDab3n5JEa6SHvmQlSnmP8sKtibccYA%3D%3D&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C3e02bd0299cc494334c108db249c2740%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144025318041343%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6jQGCyg33De6KwchRZ2161aCTuFMgV4sg5mrBUkJhR0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001HC1rsXNVw6eBGinPvGcQmhy1TOndHJQD7BH8lGJ3IvnYErbc9zT-TqlQtaotDlrR8MDeFCBDbdLjx6_6ZBuVZD7X1QcfN7m_zGA3mBmQ0ynynDcxnVdA1o5oKALv7mQwjcdmTIAhi61MAy_ST7JlaA%3D%3D%26c%3DpJjxKpbAdcWj0dKoqsC7bZZbnwBC8BBejH4LzoWj6qRC2iBd_ypn-w%3D%3D%26ch%3D1i0X2OvTcUU-1d_ZA0pKhWYCDab3n5JEa6SHvmQlSnmP8sKtibccYA%3D%3D&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C3e02bd0299cc494334c108db249c2740%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144025318041343%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QI3xwasAqQhvspIStQx%2BODO0rAvfoojJJBhNcQf0INY%3D&reserved=0
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