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Air District tài trợ cho các xe máy kéo hiện đại,
không phát thải
Chương trình FARMER tài trợ cho các công nghệ sạch tại các trang trại và vườn nho
ở Vùng Vịnh
SAN FRANCISCO – Bay Area Air Quality Management District (Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng
Không Khí Vùng Vịnh) sẽ công bố việc triển khai bảy xe máy kéo không phát thải tại các trang trại
ở Vùng Vịnh như một phần của khoản tài trợ $1 triệu thông qua Chương Trình Tài Trợ cho các Biện
Pháp Giảm Thiểu Phát Thải trong Nông Nghiệp hay gọi tắt là FARMER (Funding Agricultural
Reduction Measures for Emission Reductions) để chứng minh hiệu quả của công nghệ không phát
thải trong các hoạt động nông nghiệp ở Vùng Vịnh.
Đây là chương trình đầu tiên tại California, nơi mà việc chuyển từ thiết bị chạy bằng dầu điêzen
sang thiết bị không phát thải trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế được ưu tiên để giảm đáng kể
lượng phát thải khí nhà kính, các chất gây ô nhiễm theo tiêu chí và phát thải độc hại.
Jack Broadbent, viên chức điều hành của Air District cho biết: “Air District tự hào dẫn đầu trong việc
cải tiến các công nghệ sạch, chẳng hạn như xe máy kéo không phát thải, đây là một bước tiến quan
trọng và cần thiết để đáp ứng các mục tiêu của chúng tôi về giảm chênh lệch chất lượng không khí
và tác động đến khí hậu trên toàn Vùng Vịnh. Chương trình FARMER là bằng chứng cho thấy công
nghệ sạch có thể khả thi trong mọi ngành công nghiệp”.
Trong năm 2020, Air District đã cấp $480,000 cho Monarch Tractor và $514,688 cho Solectrac by
Ideanomics cho các dự án chứng minh theo chương trình FARMER. Các khoản tài trợ này sẽ hỗ
trợ cải tiến các xe máy kéo điện chạy bằng ắc quy, hiện vẫn chưa được bán ra thị trường trên quy
mô lớn.
Kể từ khi sáng lập chương trình FARMER vào năm 2017, Air District đã cấp các khoản tài trợ hơn
$4 triệu cho các hoạt động nông nghiệp của Vùng Vịnh để giảm lượng phát thải dầu điêzen độc hại.
Chương trình nhằm mục đích kiểm tra khả năng phát triển của các công nghệ mới để xác định xem
chúng có thể đáp ứng chức năng tương tự như thiết bị chạy bằng dầu điêzen mà chúng sẽ thay thế
hay không. Chương trình sẽ thúc đẩy các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và khí độc hại của
California cũng như sáng kiến Diesel Free by ’33 (Không Điêzen vào năm 2033) của Air District. Để
biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.baaqmd.gov/agriculture.
Monarch Tractor là nhà sản xuất xe máy kéo chạy bằng điện với sàn máy kéo hoàn toàn chạy bằng
điện được chế tạo để cho phép nông dân thực hiện các phương pháp hữu cơ và bền vững, đem lại
lợi nhuận. Solectrac by Ideanomics là nhà sản xuất và phân phối các xe máy kéo nông trại và xe
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máy kéo tiện ích chạy bằng điện, không phát thải, có động cơ mạnh, ít cần bảo dưỡng để thay thế
cho thiết bị chạy dầu điêzen gây ô nhiễm. Các trang trại đối tác nơi sử dụng xe máy kéo và thu thập
dữ liệu bao gồm Vườn Nho Old School tại Napa, Vườn Nho Arroyo Lindo tại Sonoma, Vườn Nho
Wente tại Livermore, Trang Trại Nấm tại Pescadero và Crocker Estate tại St. Helena.
Chương Trình FARMER là một phần trong dự án Đầu Tư cho Khí Hậu của California, một chương
trình toàn tiểu bang, cung cấp hàng tỷ đô-la cho hoạt động Hạn Mức Phát Thải - Mua Bán Quyền
Phát Thải để giúp làm giảm phát thải khí nhà kính, củng cố nền kinh tế và cải thiện y tế công cộng
và môi trường – đặc biệt là tại các cộng đồng còn khó khăn. Chương trình Hạn Mức Phát Thải Mua Bán Quyền Phát Thải cũng tạo ra động lực tài chính cho các ngành công nghiệp đầu tư vào
công nghệ sạch và phát triển các cách sáng tạo để giảm ô nhiễm. Các dự án Đầu Tư cho Khí Hậu
của California bao gồm nhà ở giá cả phải chăng, năng lượng tái tạo, giao thông công cộng, phương
tiện không phát thải, phục hồi môi trường, nông nghiệp bền vững hơn, tái chế và nhiều nội dung
khác. Ít nhất 35 phần trăm trong số các khoản đầu tư này đã được triển khai và mang lại lợi ích cho
cư dân của các cộng đồng khó khăn, cộng đồng thu nhập thấp và các hộ gia đình có thu nhập thấp
trên khắp California. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của dự án Đầu Tư cho Khí
Hậu của California: http://www.caclimateinvestments.ca.gov.
Bay Area Air Quality Management District là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng
không khí và khí hậu toàn cầu trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Air District qua Twitter,
Facebook và YouTube.
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