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Wracamy z newsletterem U.S. Sustainability Alliance.
Ależ świat się zmienił od naszego ostatniego wydania! Zdajemy sobie sprawę z tego, że otrzymujesz
ten biuletyn w czasie trudnym dla wszystkich. Rolnicy i przemysł spożywczy na całym świecie są
w centrum uwagi kryzysu wywołanego Covid-19, pracując nad zapewnieniem ciągłości dostaw
bezpiecznej i pełnowartościowej żywności. Przedstawiamy tutaj wiadomości i przemyślenia –
zapraszamy do przeczytania inspirujących komentarzy Julie Borlaug w naszym linku „Spostrzeżenia”
– oraz informacji na temat tego, w jaki sposób rolnicy i przedsiębiorstwa dostosowują się do wyzwań
stojących przed nami wszystkimi.

CZY WIESZ, ŻE…?
Skóra wyprawiana to najlepszy sposób na poradzenie sobie z dużymi ilościami skór z większych
i mniejszych zwierząt, które wymagają zagospodarowania w sposób zrównoważony i niedrogi.

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) zaprezentuje Plany Trzydziestoletniego
Programu Ochrony
Agencja Usług Rolniczych (FSA) przy Departamencie Rolnictwa Stanów Zjednoczonych
przedstawi nowy trzydziestoletni program ochrony, CLEAR30, który ma pomóc rolnikom
i właścicielom gruntów w „utrzymaniu praktyk ochronnych oraz podkreśleniu ich
zaangażowania w należyte zarządzanie długoterminowe gruntami rolnymi”

USDA nawołuje do zaangażowania w Program Innowacji w Rolnictwie
Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych zaprasza sektor publiczny i prywatny do
zaangażowania w strategię innowacji rolniczych. Mimo kryzysu wywołanego
koronawirusem Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych nadal skupia się na
stymulowaniu innowacji w celu zwiększenia produkcji rolnej USA o 40% przy
jednoczesnym zmniejszeniu o połowę wpływu na środowisko naturalne. Stephen
Censky, zastępca sekretarza USDA powiedział: „Wiemy teraz, bardziej niż kiedykolwiek
wcześniej, że należy podwoić innowacje, aby wesprzeć rolników, hodowców
i producentów w ich pracy nad zwiększeniem wydajności przy jednoczesnym
zachowaniu naszej bazy zasobów naturalnych”.

Recykling całych sadów to zrównoważona i przyjazna dla klimatu
strategia dla migdałów kalifornijskich
Recykling całych sadów to zrównoważona alternatywa dla wypalania
stosowanego wcześniej w celu usuwania nieproduktywnych migdałowców
przed posadzeniem nowych – wynika z raportu z badań Uniwersytetu
Kalifornijskiego w Davis. Badania pokazują, że praktyka ta sekwestruje
5 ton węgla na hektar, podnosi efektywność zużycia wody o 20%
i zwiększa plony o 19%.

Poznaj rolnika będącego członkiem USSA: Tim Keegan o uprawach zerowych
i rolnictwie precyzyjnym
Tim Keegan z Iowa, hodowca kukurydzy, soi i krów/cieląt jest zdecydowanym
zwolennikiem upraw zerowych oraz precyzyjnych narzędzi rolniczych, których używa
w celu poprawy wydajności przy jednoczesnej ochronie gleby. Zostajemy
praktycznie przetransportowani na jego farmę, gdzie przeprowadza siew soi
w systemie upraw zerowych i opowiada o tym, jakie znaczenie dla niego i dla gleby
ma precyzyjna technologia rolnicza.

Spostrzeżenie Gościa: Nadzieja poprzez rolnictwo – teraz większa niż
kiedykolwiek wcześniej
Julie Borlaug, wnuczka doktora Normana Borlauga, ojca Zielonej Rewolucji
i laureata Pokojowej Nagrody Nobla, wzywa globalną społeczność rolniczą do
zjednoczenia się i odpowiedzi na pandemię Covid-19. Namawia branżę do dzielenia
się osobistymi historiami o tym, jak buduje bezpieczny, zrównoważony i odporny
globalny system rolny oraz daje nadzieję w tych niepewnych czasach.

Rada Eksportu Produktów Mleczarskich w Stanach Zjednoczonych (USDEC)
przyjęła mocny cios, ale odbije się – mówi Tom Vilsack, prezes i dyrektor
generalny USDEC
Tom Vilsack, prezes i dyrektor generalny USDEC, wypowiedział się na temat
negatywnego wpływu koronawirusa na przemysł mleczarski w USA. Jest jednak
przekonany, że eksport się odbije i pragnie podkreślić, że amerykański przemysł
mleczarski jest otwarty na robienie interesów, oferując produkty, które są
zrównoważone, pożywne, bezpieczne i mają wystarczającą podaż.

Kryzys wywołany koronawirusem prowadzi do powstawania gór
odpadów żywnościowych
Zamknięcie przemysłu gastronomicznego z powodu koronawirusa
tworzy góry odpadów z zapasów, które kiedyś były przeznaczone dla
restauracji, szkół i innych punktów sprzedaży. Hodowcy warzyw,
których zwykły biznes mizernieje, zaorują nadwyżki produktów
z powrotem do gleby, natomiast producenci mleka wylewają je na swoje
pola. Ma to negatywny wpływ na zyski rolników, zużywa zasoby
naturalne i generuje emisje gazów cieplarnianych.
Jaka jest odpowiedź?

Przedstawiamy Amerykańską Izbę Przemysłu Skórzanego
Stowarzyszenie Przemysłu Skórzanego Stanów Zjednoczonych
(U.S. Hide, Skin and Leather Association ) połączyło siły ze
stowarzyszeniem handlowym amerykańskiego sektora
skórzanego Leather Industries of America, aby stać się
Amerykańską Izbą Przemysłu Skórzanego (Leather and Hide
Council of America, LHCA). Łącząc członkostwo, wiedzę i zasoby obu organizacji, LHCA zapewnia nowe,
silniejsze stowarzyszenie branżowe dla amerykańskiego sektora skórzanego, które będzie służyć jako
„najważniejszy głos w całym łańcuchu dostaw skóry, zarówno w USA, jak i za granicą”. Dowiedz się więcej
o LHCA i przeczytaj broszurę informacyjną na temat zrównoważonego rozwoju w branży skórzanej.

Protokół zaufania U.S. Cotton Trust dodany do listy Textile Exchange’s Preferred List for Sustainable
Fibers
Protokół zaufaniaU.S. Cotton Trust Protocol został dodany do listy
preferowanych włókien i materiałów Textile Exchange, która oferuje wybór
dla ponad 170 marek i sprzedawców detalicznych w ramach programu
wymiany materiałów Textile Exchange. Dla globalnej grupy non-profit
Textile Exchange preferowane włókno lub materiał to taki wyrób, który
osiąga lepsze wyniki w zakresie zrównoważenia środowiskowego i/lub
społecznego w porównaniu z konwencjonalną produkcją.

Zdrowe odżywianie podczas pandemii koronawirusa odsuwa
się na drugi plan, ale zrównoważony styl życia kwitnie
W czasach kryzysu wywołanego koronawirusem konsumenci
zwracają się ku tzw. comfort food, czyli potrawom, które poprawiają
humor, przywołując na myśl czasy dzieciństwa. Sprzedaż alkoholu,
przekąsek i tytoniu wzrosła, ale firma konsultingowa GlobalData
zachęca producentów do przygotowania powrotu do zdrowego
odżywiania po COVID-19. Tymczasem w Wielkiej Brytanii badania
pokazują, że odkąd rozpoczął się kryzys, konsumenci marnują mniej żywności, zużywają mniej
plastikowych opakowań, a także zauważają czystsze powietrze oraz więcej dzikich zwierząt.

Deere wyprodukuje przyłbice ochronne dla pracowników na
pierwszej linii frontu
Producent maszyn rolniczych John Deere współpracuje z United Auto
Workers, Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanu Iowa
i Stowarzyszeniem Producentów Illinois w celu stworzenia przyłbic
ochronnych dla pracowników służby zdrowia. Deere szacuje, że
początkowo wyprodukuje 25 000 przyłbic, natomiast kolejne 200 000 po
dostawie nowych materiałów.

U.S. Sustainability Alliance stara się
przekazywać ważne i aktualne
doniesienia na temat amerykańskich
rolników, rybaków i leśników. Wyraź
swoją opinię na temat naszej
działalności, 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; Leather and Hide Council of America; North American Export Grain
Association; North American Renderers Association; Organic Trade Association; 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. Meat Export Federation; U.S. Soybean Export Council; and
U.S. Wheat Associates
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