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CZY WIESZ, ŻE…?
Od 1980 roku rolnicy amerykańscy zwiększyli całkowitą produkcję soi o 96%,
ograniczając jednocześnie erozję gleby o 65% oraz ogólne wykorzystanie gruntów o
35%. Zmniejszyła się również emisja gazów cieplarnianych i zużycie energii
odpowiednio o 41% i 42%.
Więcej o zrównoważonej produkcji soi w USA.

Amerykański sekretarz ds. rolnictwa stwierdził, że Europa zapomniała o zasadzie
„Od pola do stołu” (Farm to Fork)
Unijna strategia „od pola do stołu” ograniczy innowacje
umożliwiające zrównoważone żywienie rosnącej populacji
światowej, powiedział amerykański sekretarz ds. rolnictwa Sonny
Perdue. Obawia się, że „UE dopuszcza raczej nieprawidłowe
podejście opinii publicznej niż rozsądną politykę opartą na
badaniach naukowych, co okaże się szkodliwe dla naszych ciężko
pracujących rolników i konsumentów na całym świecie”.
Zapoznaj się z tą opinią.

Przekazywanie informacji naukowych: Nie chodzi tylko o to, co mówisz, ale o to, kto
przypisuje temu znaczenie
Znajomość odbiorców jest podstawą skutecznej komunikacji naukowej,
mówi laureatka nagrody CAST Communications Award 2020, dr Alexa
Lamm z Uniwersytetu Georgia. Przekaz jest ważny, ale naukowcy
często się mylą, używając zbyt wielu naukowych określeń i danych
statystycznych, a za mało informacji wizualnych. Dr Alexa Lamm dzieli
się wynikami swoich badań na temat tego, jak zwiększyć akceptację
skomplikowanych zagadnień, takich jak ekologizacja owoców
cytrusowych, które pokazują, że za publicznym odrzuceniem nauki
często kryje się błędne przesłanie i niewłaściwe źródło. Zachęcamy do zapoznania się z
prezentacją dr Lamm na temat najlepszych praktyk w komunikacji naukowej.

Wzrost sprzedaży produktów ekologicznych w Stanach Zjednoczonych do blisko 10
miliardów dolarów
Według raportu z badań Organic Survey przeprowadzonych w
2019 roku przez Departament Rolnictwa USA, sprzedaż
amerykańskich produktów ekologicznych wzrosła o 31% do 9,93
mld dolarów w latach 2016–2019. Sprzedaż produktów
pochodzenia zwierzęcego i drobiarskiego, głównie mleka i jaj,
wzrosła nieznacznie (o 12%). Znacznie wzrosły natomiast plony,
produkcja zwierząt gospodarskich i drobiu (odpowiednio o 38% i
44%). Spośród sprzedanych produktów ekologicznych 58% pochodziło z upraw, wśród
których dominowały warzywa i owoce, w tym jagody i orzechy. Więcej szczegółów i statystyk
można znaleźć tutaj.

Poznaj rolnika będącego członkiem USSA: Farmerka w piątym pokoleniu, Kim
Gallagher, na temat ochrony wody i utrzymania żyznej gleby
Profesor nauk przyrodniczych, Kim Gallagher,
zamieniła 11 lat temu salę wykładową na otwartą
przestrzeń, którą pamiętała ze swojego dzieciństwa.
Dziś prowadzi Erdman Farms, w hrabstwie Yolo, w
Kalifornii, wraz z mężem Patem, przejmując stery nad
gospodarstwem swoich rodziców. Rozmawialiśmy z
nią o niektórych zwyczajach, które wykorzystuje, aby
oszczędzać wodę i poprawiać kondycję gleby z
korzyścią dla jej upraw, takich jak, migdały, ryż, pszenica i słoneczniki.
Przeczytaj historię Kim.

Przemysł skórzany apeluje o wstrzymanie niesprawiedliwego oceniania tej branży w
zakresie zrównoważonego rozwoju
Światowy przemysł skórzany formalnie zwrócił się do
Sustainable Apparel Coalition (Koalicji na rzecz Odzież
Ekologicznej) o zaprzestanie „niesprawiedliwego” oceniania
skóry w najnowszym rankingu dotyczącym materiałów
wywierających wpływ na środowisko Higg Materials
Sustainability Index. Sekretarz Międzynarodowej Rady
Garbarzy, dr Kerry Senior, pisze we wspólnym liście, że
„niewłaściwa metodologia” i „nieaktualne, niereprezentatywne, niedokładne i niekompletne
dane” doprowadziły do uzyskania oceny, która szkodzi reputacji wyrobów skórzanych.
Warto przeczytać o obawach przemysłu skórzanego.

Narodowy Instytut Żywności i Rolnictwa inwestuje ponad 7 mln USD w
badania nad technologiami predykcyjnymi
Narodowy Instytut Żywności i Rolnictwa (NIFA) Departamentu
Rolnictwa Stanów Zjednoczonych przyznał 12 dotacji o łącznej
wartości ponad 7 mln USD na rozpoczęcie badań nad innowacjami
technologicznymi o charakterze predykcyjnym, które są niezbędne do
utrzymania wiodącej pozycji amerykańskiego rolnictwa w produkcji
żywności i produktów rolnych. Według dr. Paraga Chitnisa, p.o.
dyrektora USDA-NIFA, badania te nie tylko dostarczą rozwiązań
opartych na najświeższych danych, ale także „przyczynią się do
rozwoju nauki, która doprowadzi nas do przyszłych postępów technologicznych, których
nie można sobie jeszcze wyobrazić, aby sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom”.
Dowiedz się więcej.

Podmioty współpracujące w ramach USSA wśród podmiotów należących do Field to
Market podejmujących zobowiązania dotyczące klimatu
Nowe sprawozdanie z Field to Market: Sojusz na rzecz
Zrównoważonego Rolnictwa podkreśla publiczne zobowiązania
klimatyczne 89 podmiotów, z których wiele należy do amerykańskiego
U.S. Sustainability Alliance. Jego celem jest pomoc organizacjom
rolno-spożywczym w realizacji ich planów we współpracy z partnerami,
osiąganiu lepszych wyników, ułatwianiu współpracy oraz promowaniu
przejrzystości i odpowiedzialności. Przeczytaj sprawozdanie.
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Video pamiętnik: Dzień z życia amerykańskiego kurczaka
Amerykańskie kurczaki są zdrowsze i bardziej zadbane niż
kiedyś. Hodowcy kurcząt przeszkoleni w zakresie dobrostanu
zwierząt robią wszystko, co w ich mocy, aby ich drób był
zdrowy i zadowolony. Ocieplają kurnik przed przyjazdem
nowych piskląt, pracują z ekspertami w dziedzinie żywienia
drobiu, aby upewnić się, że kury dostają odpowiednie
składniki odżywcze na każdym etapie ich życia i doglądają
ptaki aż do trzech razy dziennie. Obejrzyj serię filmów z cyklu National Chicken Council.

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; oraz U.S. Wheat Associates
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