
Лист "Ланд Репорт": Бил Гејтс власник највећег пољопривредног земљишта у САД, поседује укупно 242.000 хектара у 18 савезних држава
уторак, 06 април 2021 17:04

 Бил Гејтс, суоснивач компаније Мајкрософт и један од најбогатијих људи на свету, је
власник највећег пољопривредног земљишта у Сједињеним Америчким Државама.
Према писању медија Гејтс није једини милијардер који поседује пољопривредна
земљишта. Међу њима су и оснивач ЦНН-а Тед Тарнер и челник Амазона Џеф Безос.

  Лист Ланд Репорт је објавио да је у његовом власништву 242.000 хектара земљишта
које се налази у 18 савезних држава. Овај милијардер, чије је богатство магазин Форбес
проценио на 121 милијарду долара, у Луизијани има 69.071 хектар земљишта, у
Арканзасу 47.927 хектара и Небраски 20.588 хектара.   

У Фениксу, Аризони, има 27.750 хектара земљишта на ком настаје ново предграђе.

  

Према Ланд Репорту, Гејтс власништво над земљиштем остварује преко компаније
Цасцаде Инвестментс, коју користи за инвестирање у компанију за безбедност хране
Ецолаб, интернетску страницу Вроом за продају и куповину половних аутомобила и
националну железницу Канаде.
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Многима је изненађујуће да је Гејтс власник највећег пољопривредног земљишта, али
ово није први пут да се окушао у овој делатности. Он и његова супруга су 2008. године
најавили да ће осигурати 306 милиона долара бесповратног новца за промоцију одрживе
пољопривреде великог приноса међу пољопривредницима субсахарске Африке и Јужне
Азије.

  

Њихова фондација је уложила у развој и ширење “супер усева” отпорних на климатске
промене и у узгаоју крава у циљу да се остваре већи приноси. Да би остварили циљеве у
пољопривреди формирали су и непрофитну организацију Гатес Аг Оне.

  

Још није у потпуности познато за шта Гејтс користи своје пољопривредно земљиште и да
ли се оно користи за конзервацију. Компанија Цасцаде се није огласила по овом питању,
иако је то Форбс тражио.

  

Међутим, постоје назнаке да се земљиште користи за постизање циљева њихове
фондације. Наиме, компанија Цоттонwоод Аг Манагмент, као подружница Цасцадеа, је
део непрофитне организације Леадинг Харвест која промовише одрживу пољопривреду,
а приоритет је заштита усева, тла и водених ресурса.

  

Ланд Репорт је указао на то да Гејтс није једини милијардер који поседује
пољопривредна земљишта. Међу њима су и оснивач ЦНН-а Тед Тарнер и челник
Амазона Џеф Безос, пише Форбс.

  

(Агенције)
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