
Amerikan soya fasulyesi üretimi, ulusal sürdürülebilirlik ve muhafaza kanunları ve mevzuatlarının,

279.110 soya çiftliğinin en iyi üretim uygulamalarıyla dikkatli bir entegrasyonunu temel alır. İlave

olarak, çoğu soya üreticisi sertifikalı ve denetimli gönüllü sürdürülebilirlik ve koruma programlarına

katılmaktadır.

Sürdürüleb�l�rl�k Güvence Protokolü, ulusal çapta sürdürüleb�l�r soya üret�m�n� gösteren

üçüncü şahıslarca denetlenen sert�fikalı b�r toplu yaklaşımdır.

A.B.D. yaklaşımı, kütle denge uluslararası sertifikasyonu bulunması ile ölçülebilir ve sonuç odaklıdır.

A.B.D. Sürdürülebilirlik Güvencesi Protokolü, sürdürülebilir soya fasulyesi üretimini sağlayan

düzenlemeleri, süreçleri ve yönetim uygulamalarını tanımlamaktadır. Bu Sürdürülebilirlik Protokolü,

üreticilerin olumlu çevresel sonuçlarının ulusal ölçme sistemini içeren genel A.B.D. soya üreticisi

sürdürülebilirlik programının bir parçasıdır.

Denetim prosedürleri, üreticilerin yıllık iç denetimlerini ve üreticilerin üçüncü parti bağımsız

denetimlerini içermektedir. Üreticiler tarafından yapılan iç denetimlerin doğruluğunu sağlamak için

üçüncü taraf denetimleri, tarımsal üretim alanlarında 2800'den fazla büroda denetim acenteleri ile

birlikte A.B.D. Tarım Bakanlığı tarafından yılda bir kez yapılır.

Soya İhracat Sürdürülebilirliği LLC (SES), Amerikan soya için sevkiyatla ilgili özel kayıt tutma ve

dokümantasyon bilgisi sağlar ve bu protokolle uyumlu olarak A.B.D. toplam soya kütlesi dengesinin

muhasebeleşmesini, her parti soya fasulyesi ve soya ürünleri için sertifikaların verildiği noktaya kadar

sağlamasını garanti altına alır. SES danışma konseyi, SES'in çabalarının paydaş örgütlerinin

hedefleri ile uyumlu olmasını sağlamak için soya endüstrisinin geniş bir kesitini temsil eden

bireylerden oluşmaktadır



Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9 milyara ulaşması beklenirken, tedarik zincirinin tamamı,

geleceğin temelini verimli ve sorumlu bir şekilde korumak için birlikte çalışmak zorundadır. 

Tarladan Pazara gibi ittifaklar, üretkenlik, çevre kalitesi ve insan refahında sürekli gelişmeler 

sağlamak için tarımsal tedarik zinciri boyunca fırsatlar yaratmaya çalışmaktadırlar.

• A.B.D. Çiftlik Tarımsal Üretim Sonuçlarını Ölçmek İçin Çevresel ve Sosyo-Ekonomik

  Göstergeler http://bit.ly/10d3T52U

  
• Soya Üretiminin ve Soya Endüstriyel Ürünlerinin Yaşam Döngüsü Etkileri

  (ISO 14040/44 Yaşam Döngüsü Envanteri uyarınca gözden geçirildi) http://bit.ly/11atESq
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USDA her yıl 6.0 milyondan
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eder.


