Wyświetl tę wiadomość e-mail w przeglądarce

Stulecie amerykańskiego zrównoważonego rozwoju

Styczeń 2021 r.

CZY WIESZ, ŻE…?
Kobiety odgrywają kluczową rolę w ponad połowie (51%) wszystkich gospodarstw
rolnych w USA. Najwyższym odsetkiem kobiet na kierowniczych stanowiskach
odznaczają się gospodarstwa wyspecjalizowane w drobiu i innym inwentarzu żywym
(odpowiednio 31% i 30%).
Źródło – America’s Diverse Family Farms: 2020 Edition (Zróżnicowane farmy rodzinne
ameryki: edycja 2020)

98% wszystkich farm w USA to gospodarstwa rodzinne
Gospodarstwa rodzinne to bijące serce amerykańskiego
rolnictwa, jak potwierdza nowy raport Ekonomicznej Służby
Badawczej Departamentu Rolnictwa. 90% gospodarstw
należy do kategorii małych (dochód brutto poniżej 350 tys.
USD) i odpowiadają one za ok. jedną piątą produkcji.
Największy udział w wartości produkcji mają jednak duże
gospodarstwa rodzinne. Dowiedz się więcej o wielkości i
różnorodności gospodarstw w USA.

Dla konsumentów z UE smak, bezpieczeństwo i koszt są ważniejsze niż zrównoważony
charakter żywności
Większą wagę niż do kwestii ekologicznych europejscy
konsumenci przykładają do smaku, bezpieczeństwa i kosztu
żywności. Oto główne ustalenie specjalnego badania
Eurobarometru, zleconego przez Komisję Europejską, które
objęło 27 237 konsumentów w 27 państwach członkowskich.
Dowiedz się więcej o wynikach badania.

Zrównoważone gospodarowanie z GMO: okiem producenta soi
w czwartym pokoleniu
Monte Peterson uprawia soję i kukurydzę na 1620 hektarach (4000
arów) w Valley City, stan Dakota Północna. Kontynuuje działalność
rozpoczętą przez pradziadka w latach 90. XIX wieku. W publikacji
cyfrowej Open Access Government wyjaśnia on, dlaczego uprawia
rośliny zmodyfikowane genetycznie, aby jego gospodarstwo było
bardziej zrównoważone i bezpieczne.
Poznaj jego poglądy tutaj.

Rolnicy potrzebują więcej wsparcia na ochronę środowiska
Rolnicy zajmujący się uprawami rzędowymi są gotowi do
przyjęcia praktyk ekologicznych i uważają, że na dłuższą
metę poprawi to ich rentowność. Niemniej, „nie mają poczucia
że mogą, ani że powinni, brać na siebie indywidualnie ryzyko
agronomiczne i finansowe związane z nowymi praktykami”.
Wynika to z badań przeprowadzonych przez organizację Field
to Market: The Alliance for Sustainable Agriculture, w
partnerstwie z Trust in Food i z Aimpoint Research.
Dowiedz się więcej o wynikach badania.

Rolnik ekologiczny, Jeff Huckaby, o marchewce, karierze i świetlanej przyszłości
Jeff Huckaby, prezes firm Grimmway Farms i CalOrganic Farm, to rolnik w czwartym pokoleniu, który
nauczył się uprawiać marchewkę i ziemniaki, pracując dla
dziadka od wczesnych lat. Jest też rolnikiem
ekologicznym w pierwszym pokoleniu, którego w 2020
roku Stowarzyszenie Handlu Ekologicznego (Organic
Trade Association) uznało za Ekologicznego Rolnika
Roku ze względu na duży wkład wnoszony przez niego w
ekologiczne rolnictwo i handel. Rozmawialiśmy z nim o jego karierze, o tym, jak postanowił

zająć się uprawą ekologiczną oraz co to oznacza dla przyszłości rolnictwa w USA.
Poznaj jego historię.

Trwają poszukiwania kolejnego projektanta wyrobów skórzanych
w stylu „Slow Fashion”
Amerykańska Rada Branży Skórzanej (Leather & Hide
Council of America) rozszerza konkurs projektancki dla
studentów na całym świecie. W tym roku studenci z
różnych krajów będą mieć możliwość udziału w
otwartym konkursie, który ma na celu prezentację
piękna i zrównoważonego charakteru prawdziwej skóry,
a zarazem wyróżnienie projektanckich talentów jutra.
Konkurs będzie prowadzony równolegle do toczących
się już krajowych kampanii we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Chinach i na Tajwanie.
Dowiedz się więcej.

Homary z USA znów w europejskim menu
Waszyngton dał zielone światło dla miniumowy handlowej
między Stanami Zjednoczonymi a UE, która wyeliminuje cła na
import homarów z USA. Taryfy celne zostaną zniesione na
okres pięciu lat, z mocą wsteczną od 1 sierpnia 2020 roku, a
UE będzie dążyć do ich całkowitej eliminacji. Dobre wieści o
imporcie homarów z USA do UE – dowiedz się więcej.

Duża aktualizacja ważnych zasobów dotyczących polityki i przepisów w zakresie
zrównoważonego rozwoju w USA
Zasoby dotyczące polityki i przepisów w witrynie internetowej U.S.
Sustainability Alliance zostały w dużym stopniu odświeżone, z
uwzględnieniem najnowszych zmian regulacyjnych. Wprowadzono
istotne zmiany na ponad 20 stronach poświęconych przepisom
ustawowym i wykonawczym, które od ponad 100 lat chronią
amerykańskie gospodarstwa, lasy i wody i poprawiają ich jakość.
Poczytaj o trwającym stulecie zaangażowaniu Ameryki na rzecz
zrównoważonego rozwoju.

U.S. Sustainability Alliance stara się dostarczać ważne i aktualne
historie o amerykańskich rolnikach, rybakach i leśnikach. Daj znać, 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; 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; i U.S. Wheat Associates
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