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CZY WIESZ, ŻE…?
Od 1980 r. amerykańscy rolnicy uprawiający pszenicę zwiększyli jej plony o ponad 25%.
Obecnie produkują tę samą ilość pszenicy, co w roku 1980, ale na obszarze mniejszym
o 28%.

Rolnicy i konsumenci są gotowi na nowe technologie w uprawie
roślin – wykazują badania przeprowadzone przez grupę badawczą
Financial Times
Zarówno konsumenci, jak i rolnicy zgadzają się, że zrównoważony
rozwój jest priorytetem, a nowe technologie w uprawie roślin mogą
pomóc w ochronie środowiska naturalnego. Według badań
przeprowadzonych przez firmę Longitude należącą do grupy Financial
Times, zrównoważony rozwój nie jest jednak dobrze przyjmowany
przez rynek, a większość rolników (78%), którzy wdrożyli praktyki zrównoważonego rozwoju w swojej
działalności, ponosi z tego tytułu straty.

Raport FAO o stratach żywności i zmniejszaniu ilości
odpadów

Autorzy raportu opracowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i
Rolnictwa (FAO) rzucają nowe światło na problem marnowania żywności oraz na miejsca
występowania tego zjawiska i jego przyczyny, z uwzględnieniem różnych etapów łańcucha dostaw.
Organizacja wzywa do podejmowania świadomych decyzji w sprawie działań zmierzających do
skutecznego zmniejszania strat żywności, a także prezentuje nowe sposoby mierzenia postępów w
tej dziedzinie.
©FAO/Heba Khamis. Copyright ©FAO.

Podsumowanie branżowego spotkania zorganizowanego przez stowarzyszenie Field to
Market
Amerykańskie stowarzyszenie rolników Field to Market
opublikowało podsumowanie ustaleń podjętych na
ostatnim, zorganizowanym przez tę instytucję spotkaniu
branżowym. Ponad 70 ekspertów reprezentujących cały
łańcuch amerykańskich wartości w dziedzinie rolnictwa
spotkało się po to, aby „podyskutować na temat zarówno strategii budowania odporności systemów
produkcji rolnej, jak i zmniejszania emisji gazów cieplarnianych produkowanych przez te systemy.”
Rozmowy dotyczyły rosnącej roli rolnictwa w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym oraz strategii
ograniczania ryzyka wystąpienia bardziej ekstremalnych zmian pogodowych.
➢ Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Rolnictwo ma wyjątkową szansę na zaproponowanie rozwiązań w działaniach na rzecz
zrównoważonego rozwoju
Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, to rolnictwo ma „możliwość
zaproponowania wyjątkowych rozwiązań, ponieważ w tej dziedzinie przemysłu
po prostu pracuje się z ziemią”.Powiedziała Brandy Wilson, dyrektor ds.
zrównoważonego rozwoju w spółce zajmującej się produkcją żywności i
agrobiznesem, J.R. Simplot. Pani Wilson udzieliła wywiadu wiodącemu
amerykańskiemu magazynowi branży rolniczej, Ag Pro, w którym opowiedziała
o tym, jaki wkład mogą wnieść rolnicy do rozmów na temat zrównoważonego
rozwoju i w jaki sposób Simplot „przywraca do życia zasoby ziemi.”
➢ Dowiedz się więcej.

Smak Ameryki z brytyjską nutą
Podczas ostatniej kolacji Common Ground, wydanej w
ambasadzie USA w Londynie, zaproszeni goście mieli okazję
spróbować wybornych amerykańskich i brytyjskich produktów
przygotowanych przez duet wyjątkowych szefów kuchni, Mary
Sue Milliken z Border Grill LA i Las Vegas oraz Fergusa
Hendersona, współzałożyciela kultowej londyńskiej restauracji –
St. John. Obok wykwintnych produktów prezentowanych przez
zrzeszenie producentów suszonych śliwek – California Prune

Board oraz stowarzyszenie piwowarów – Brewers Association, w menu znalazły się produkty Alaska
Seafood, przedstawiciela U.S. Sustainability Alliance.
➢ Co pojawiło się na stołach?

OPINIA EKSPERTA: POST GOŚCINNY
Następny rozdział w historii o zrównoważonym rozwoju w rolnictwie
Według Zippy Duvall, prezesa American Farm Bureau Federation,
amerykańscy rolnicy nie ulegają presji najnowszych trendów. Robią
po prostu to, co jest najlepsze dla ich rodzin, ziemi, którą uprawiają i
hodowanych zwierząt, i chętnie przyjmą wszystkie nowe narzędzia i
technologie, które pomogą im wykonywać tę pracę jeszcze lepiej.
➢ Przeczytaj jego najnowszy wpis na temat tego, co amerykańscy
rolnicy robią dla środowiska naturalnego.

FAKTY DOTYCZĄCE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W UPRAWIE PSZENICY
W obliczu szybko rosnącej liczby ludności, stale
zmieniającej się pogody i w warunkach ryzyka
rynkowego, amerykańscy rolnicy uprawiający pszenicę
wiedzą, że muszą uprawiać więcej ziarna na gruntach
mniej nadających się do uprawy i z mniejszą ilością
innych zasobów. Udoskonalone praktyki rolnicze,
badania i rozwój oraz zrównoważone metody
transportu pomagają im sprostać tym wyzwaniom.
➢ Dowiedz się więcej o zrównoważonych praktykach
w produkcji pszenicy.

ROLNICY USSA: Producent ryżu Tim Gertson
Dzięki nowatorskiemu wykorzystaniu technologii, producent ryżu w piątym
pokoleniu Tim Gertson, zmniejszył zużycie wody w swoim liczącym około
405 hektarów gospodarstwie o 20%. Ale jego najbardziej ambitne
przedsięwzięcie jeszcze czeka na realizację, ponieważ Tim marzy o
autonomicznym nawadnianiu pola ryżowego.
➢
zrównoważony rozwój.

Dowiedz się, w jaki sposób technologia pomaga Timowi w jego grze o

U.S. Sustainability Alliance stara się
dostarczać ważne i aktualne historie o
amerykańskich rolnikach, rybakach i
leśnikach. Powiedz nam, jak sobie
radzimy,
poświęcając
minutę
na
wypełnienie naszej ankiety.

ANKIETA

Organizacje członkowskie USSA:
Alaska Seafood Marketing Institute; Almond Board of California; American Hardwood Export
Council; American Peanut Council; Cotton Council International; Food Export Association of
the Midwest; Food Export USA Northeast; National Renderers Association; North American
Export Grain Association; Organic Trade Association; Popcorn Board; Softwood Export
Council; USA Poultry & Egg Export Council; USA Rice Federation; U.S. Dairy Export
Council; U.S. Dry Bean Council; U.S. Grains Council; U.S. Hide, Skin and Leather
Association; U.S. Meat Export Federation; U.S. Soybean Export Council; oraz U.S. Wheat
Associates
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