Từ Giám đốc điều hành
Điều gì bận rộn bắt đầu đến năm 2018 và ẩm ướt. Sự khởi đầu của mùa mưa năm 2017/2018 là một
chút thất vọng nhưng tháng Giêng hơn bù đắp cho nó. 1046mm trong máy đo mưa ở Girraween, với
điểm nổi bật 281mm trong một khoảng thời gian 24 giờ. Cục thời tiết báo cáo rằng Top End chỉ có
một giờ ánh sáng mặt trời trong một tuần vào tháng Giêng trong thời kỳ đỉnh điểm của gió mùa!
Giống lúa miến xanh và đậu xanh của chúng tôi trong việc trồng thử nghiệm IPM hiện đang được
hưởng ánh sáng và sẽ sẵn sàng cho chuyến đi thực địa đầu tiên của chúng tôi và cuộc họp mùa rau
trước tháng 3 tại trạm nghiên cứu đồng bằng Coastal Plains. Ngày sẽ được công bố trong e-tin tức
của chúng tôi và trên trang facebook của chúng tôi.
Mưa lớn gây ra đường xá ở nông thôn và việc tiếp cận trở thành một chủ đề thảo luận chính. Người
trồng từ Marrakai đã sử dụng các nguồn lực của chính mình để đưa ra giải pháp cho vấn đề ngập lụt
trên vùng đồng bằng lũ của Adelaide. Câu chuyện và hình ảnh của họ nằm trong bản tin này. Việc
nâng cao Đường cao tốc Arnhem dọc theo các vùng ngập lũ ở Adelaide là một trong những dự án
Chính phủ NT đã cam kết và chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều hành động hơn trong mùa khô này. NT
Nông dân đang làm việc với Hội đồng Litchfield để phát triển Khu vực Thành phố Tốt hơn Đệ trình để
nâng cấp và niêm phong các con đường đất vẫn còn phục vụ một số nhà kho đóng gói xoài chính
của chúng tôi. Dự án này cũng sẽ mang lại lợi ích cho người dân địa phương và các doanh nghiệp và
nhằm mục đích cải tiến cần thiết ở vùng nông thôn Darwin, nơi sản xuất xoài là một phần của nền
kinh tế địa phương.
NT Nông dân đã tham dự cuộc điều tra của Quỹ Cơ sở hạ tầng Bắc Úc (NAIF) được tạo ra để xem lý
do tại sao không có tiền được cho vay bởi quỹ cho các dự án ở Bắc Úc. Quỹ được thành lập để cung
cấp các khoản vay lãi suất thấp cho tới 50% các dự án đủ điều kiện. NT Nông dân trình tập trung vào
các quy định mà làm cho nó khó khăn cho các cầu thủ ngành công nghiệp của chúng tôi để tận dụng
lợi thế của quỹ. NTFA chỉ ra rằng giá trị tối thiểu 50 triệu đô la cho một đơn dự án đã đưa nó vượt xa
tầm với của một ngành công nghiệp được xây dựng dựa trên những người trồng nhỏ đã phát triển
thành những doanh nghiệp thành công vừa phải. Các ngành công nghiệp của chúng tôi rất tập trung
vào thị trường và đã thành công với phát triển theo giai đoạn và nói chung là không có rủi ro lớn. Lịch
sử các dự án lớn ở miền Bắc, vốn vay hoặc hệ thống MIS đã không thành công. Quỹ cần phải có một
mức tối thiểu đầu vào linh hoạt và một thông điệp rõ ràng cho các ngành công nghiệp phía Bắc về
cách họ có thể tận dụng cơ hội này.
Fracking tiếp tục thống trị cảnh quan chính trị, xã hội, môi trường và kinh tế cảnh quan. Chủ tịch và
Giám đốc điều hành đã đệ trình một bản trình bày và trình bày tại phiên điều trần cuối cùng của cuộc
điều tra khoa học do Tiêu đề hạt tiêu đứng đầu. Việc trình bày chỉ ra vai trò quan trọng của nước
trong ngành công nghiệp của chúng tôi và những rủi ro mà người trồng lo ngại về sự ô nhiễm của
nguồn tài nguyên không thể thay thế này. Dấu chân của thủy phi cơ cần thiết cho ngành của chúng ta
giao cắt với một số khu vực sản xuất khí tiềm năng ở lưu vực Beetaloo. NTFA đề xuất một khu vực
không đi vào hoạt động trong ngành thủy sản làm vườn và sản xuất nông nghiệp.
ĐHCĐ của nông dân NT được tổ chức vào ngày 31 tháng 1 năm 2018 sau khi bị hoãn lại từ tháng 11
năm 2017, do sức khỏe của kiểm toán viên của chúng tôi không tốt. Đó là một sự kiện được tổ chức
tốt trong phòng họp của Coolalinga. Bộ trưởng Ken Vowles mở cuộc họp và sẵn sàng giúp chúng tôi
nói lời cảm ơn Tom Harris đã từ chức hội đồng quản trị, sau nhiều năm phục vụ tận tâm với NTHA và
NTFA.

Có ba thành viên trong hội đồng được bầu vào các vị trí còn trống do Tom và hai thành viên hội đồng
quản trị hiện đang chuyển sang các vị trí dựa trên kỹ năng trống. Brett Gill từ Douglas Daly, Andrew
Dalglish từ Katherine và Tou Samarat từ Vườn Tous ở Acacia Hills. Điều này có nghĩa là hội đồng
quản trị thực sự đại diện cho tất cả các khu sản xuất nông nghiệp NT và NT.

Điểm nổi bật của tháng hai là chuyến thăm của Bộ trưởng Nông nghiệp và Nước Liên bang mới,
David Littleproud. Bộ trưởng Littleproud gặp NTFA, NTMIA và các thành viên hội đồng quản trị
NTVHA tại trang trại Acacia Hills. Người trồng cà phê quan tâm đến lao động của Bộ trưởng. Bộ
trưởng Littleproud đến từ nền tảng kinh tế nông nghiệp và hiểu rõ mối quan hệ giữa một lực lượng
lao động đáng tin cậy, linh hoạt và năng suất của các doanh nghiệp. Ông cam kết sẽ đưa vấn đề trở
lại phòng đảng quốc gia, nơi sẽ được thảo luận như là một lựa chọn chính sách dẫn tới cuộc bầu cử
liên bang sắp tới. Điều đáng thất vọng là Bộ trưởng đã không đề cập đến việc ký kết các quy trình
nhập khẩu xoài từ Indonesia và đã xảy ra cùng lúc với quy trình nhập khẩu rồng nên người trồng đã
có cơ hội thảo luận vấn đề này với ông ta.
Về chủ đề này Điều phối viên Kế hoạch Nơi làm việc và Tiểu ban Lao động đã rất bận rộn tìm kiếm
các lựa chọn và các chương trình có thể được sử dụng để tăng sự sẵn có của lao động cho ngành
của chúng tôi, đào tạo nhân viên hiện tại và thu hút công nhân mới vào ngành công nghiệp làm vườn.
IDO của VegNet của chúng tôi là tìm nguồn cung ứng và điều phối việc đào tạo miễn phí được triển
khai cho người trả tiền mua rau được cung cấp từ khoản phí của họ. Theo dõi các thông báo của
chúng tôi về các sự kiện lao động và đào tạo có thể giúp doanh nghiệp của bạn.
Tháng 2 cũng cho thấy Plant Health Australia đến Darwin để tiến hành một Hội thảo về Liên lạc về
Công nghiệp An sinh (Biosecurity Industry Liaison). Mặc dù NT đã thực hiện rất nhiều công việc gần
đây từ loạt các vụ xâm nhập an toàn sinh học thực vật, nhưng thật công bằng khi nói rằng truyền
thông với ngành công nghiệp và công chúng nhiều hơn về những gì đang diễn ra không làm cho mọi
người hạnh phúc. Vai trò liên lạc ngành công nghiệp này là một trong những ngành được cung cấp
bởi ngành công nghiệp và người đó cần phải có khả năng để giữ cho ngành công nghiệp thông tin.
Hệ thống bảo mật hiện tại khiến rất khó để có được thông tin cần thiết cho ngành và cần phải được
xem xét lại nếu chính phủ muốn ngành công nghiệp là đối tác thực sự trong việc đối phó với những
cuộc xâm nhập.
Cuộc giới thiệu Thực phẩm tương lai cho Kununurra vào ngày 28 tháng 3 là sự kiện tiếp theo trong
loạt bài này và đã thu hút được sự quan tâm của quốc gia từ các nhà tài trợ nông dân và R & D.
Trong khi đó, kế hoạch gần như hoàn tất cho hội nghị Food Futures vào ngày 2-4 tháng 7 tại Darwin.
Các diễn giả, hội thảo và các tour du lịch gần như tất cả bị khóa và hậu cần cuối cùng đang được
ghim xuống. Đăng ký hiện đang được mở ra thông qua trang web của NT Farmers.
Hai tháng tiếp theo cũng đang bận rộn. Vui lòng kiểm tra lịch các sự kiện trên trang đầu điện tử tin
tức của chúng tôi hoặc kiểm tra trang Facebook của chúng tôi để xem những gì đang xảy ra mà bạn
có thể tham gia vào.
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