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USDA stawia amerykańskiego rolnictwa i leśnictwa 

w centrum działań na rzecz zmian klimatu 

Departament Rolnictwa USA wprowadza szereg inicjatyw, aby pomóc 

amerykańskim rolnikom, farmerom, producentom i leśniczom złagodzić 

skutki zmian klimatycznych. Zapewni niezbędne wsparcie poprzez 

dobrowolny program rezerwy ochronnej i zainwestuje ponad 376 milionów 

dolarów w obszary, w tym innowacje, zdrowie gleby i szkolenia, aby 

edukować następne pokolenie producentów w zakresie rozwiązań opartych 

na inteligentnych dla klimatu. Przeczytaj więcej o strategiach USDA 

dotyczących klimatu. 
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Skórzana i ukryja Rada Ameryki cele Zero Waste i 

przejrzysty łańcuch dostaw 

W Dniu Ziemi (22 kwietnia), The Leather and Hide Council of America 

postawiła sobie ambitny cel rozszerzenia programu identyfikowalności 

opracowanego z organizacjami pozarządowymi i zmniejszenia ilości 

odpadów przy użyciu każdej skóry przed przemysłem mleczarskim i 

mięsnym. Jego celem jest przyspieszenie walki z "szybką modą", która 

obecnie odpowiada za około 8-10% światowej emisji dwutlenku 

węgla. Dowiedz się więcej o jego celu. 

 

 

Insight & Opinia: Sześć kluczy do sukcesu dla 

sektora prywatnego ochrony wysiłków w rolnictwie 

USA 

https://thesustainabilityalliance.us/lhca-targets-zero-waste-transparent-supply-chain/
https://thesustainabilityalliance.us/lhca-targets-zero-waste-transparent-supply-chain/
https://thesustainabilityalliance.us/private-sector-climate-and-sustainability-agriculture/


 

Wschodzące przywództwo z sektora prywatnego ma potencjał, aby zmienić 

podejście naszej branży do ochrony, mówi Field do rynku prezes Rod 

Snyder. Podziela on swoje poglądy na temat sześciu zasad, które będą 

kluczowe dla przełożenia ambicji sektora prywatnego na znaczący wpływ, od 

stosowania wskaźników przedkonkurencyjnych po konieczność odejścia od 

jednolitego ukierunkowania na emisję dwutlenku węgla. Przeczytaj poglądy 

Roda Snydera na temat 6 kluczy do sukcesu. 

 

 

 

Nowa Kalifornijska Koalicja Zapylaczy zobowiązuje 

się do zwiększenia siedlisk zapylaczy 

California Pollinator Coalition, grupa około 20 organizacji zwołanych przez 

California Department of Food and Agriculture i Almond Board of California, 

współpracuje w celu zwiększenia siedlisk zapylaczy na ziemiach roboczych. 

Jego celem jest ochrona ponad 1600 rodzimych pszczół w Kalifornii i setek 

innych gatunków zapylaczy z korzyścią dla różnorodności biologicznej i 

produkcji żywności. Przeczytaj o tej inicjatywie przyjaznej dla pszczół. 
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Zrównoważony rozwój w ruchu: zrównoważenie 

potrzeb kraju związkowego, biznesu i przyszłych 

pokoleń 

Prawie 40 lat temu Jay Hardwick zamienił życie w środowisku akademickim 

na to, co okazało się owocną karierą w rolnictwie. Dziś uprawia głównie 

bawełnę, kukurydzę i soję na 12.000-hektarowej operacji swojej rodziny w 

Tensas Parish, Północno-Wschodniej Luizjanie. Jego oddanie ziemi jest 

wzorowe i zdobyło mu mnóstwo nagród, ale teraz zaczyna przekazywać 

stery synom Meadowi i Marshallowi – piątemu pokoleniu. USSA mówił im o 

wyzwaniach związanych z prowadzeniem firmy przy jednoczesnym 

poszanowaniu przyrody. Przeczytaj ich historię. 

 

 

U.S. Dairy Net Zero Initiative Set to Reduce 

Emissions through Improved Cow Feed 

Innovation Center for U.S. Dairy, firma rolnicza Syngenta i The Nature 

Conservancy współpracują z programem redukcji emisji gazów 

https://thesustainabilityalliance.us/sustainability-balancing-needs-of-land-business-and-future/
https://thesustainabilityalliance.us/sustainability-balancing-needs-of-land-business-and-future/
https://thesustainabilityalliance.us/dairy-initiative-to-reduce-greenhouse-gas-emissions/


 

cieplarnianych poprzez poprawę wydajności paszy dla krów mlecznych. 

Nowa formuła paszowa, która jest bardziej strawna dla krów, umożliwi im 

produkcję większej ilości mleka, przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji 

metanu. Dowiedz się więcej o partnerstwie. 

 

 

Naukowcy z University of Florida odkryli, że skórki cebuli 

mogą być używane do ochrony ryb i unikania 

marnotrawienia żywności. (Źródło: UF / IFAS Blog) 

 

 

 

U.S. Sustainability Alliance (USSA) to grupa amerykańskich rolników, rybaków i 

leśników, którzy zebrali się, aby zbadać i podzielić się naszymi wartościami 

dotyczącymi zrównoważonych praktyk i programów ochrony.  

 

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 

 

Dowiedz się więcej o naszych członkach 

 

 

https://thesustainabilityalliance.us/dairy-initiative-to-reduce-greenhouse-gas-emissions/
https://blogs.ifas.ufl.edu/news/2021/04/06/dont-toss-onion-skins-theyre-full-of-antioxidants-and-they-help-preserve-fish/
https://thesustainabilityalliance.us/members/


 

CO CZYTAMY, DOSTAWUJEMY SIĘ I REJESTRUJEMY 

SIĘ 

 

+ Pierwsze na świecie kredyty węglowe na burps krów: Tak, 

czytasz, że prawo! Dowiedz się więcej o nowym naturalnym 

dodatku paszowym, dzięki czemu jest to możliwe. 

+  Alaska Seafood funkcje na dziś pokazać! Dostroić się  do 

rybaka Hannah Heimbuch porady, jak upewnić się, że ryby 

kupujesz jest zrównoważony. 

+ Almond Board of California's 2021 Virtual Tour: Walk-a-long wizyty sadu i na żywo Q & 

A z plantatorów migdałów i ekspertów zrównoważonego rozwoju dźwięk zbyt dobre, aby 

przegapić! Zarejestruj się tutaj. 
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U.S. Sustainability Alliance (USSA) to grupa amerykańskich rolników, rybaków i leśników pragnących zgłębiać 

praktyki zrównoważonego rozwoju i programy ochrony środowiska oraz kultywować wspólne wartości.  

 

Będziemy wdzięczni za wszelkie komentarze. Skontaktuj się z nami pod adresem: 

https://thesustainabilityalliance.us/contact-us/ 
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https://www.today.com/food/how-buy-sustainable-seafood-just-time-earth-day-t215416
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