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Poláková J.: Sugar Beet Production within Common Agri
cultural Policy – Effect on Triangle: Competitiveness –
Public Goods – Rural Resilience
Sugar beet production is a self-standing production sector, not only
as a result of a special regime of protection through quotas, i. e.
measures which were terminated in 2017 with much discussed effects
on the competitiveness of primary producers. It may, or should, just
as other production sectors, ensure a sufficient degree of delivery of
non-commodity public goods, e.g. for socioeconomic standards in
rural regions (rural viability or resilience) and also for environmental
public goods (agricultural landscape; soil structure and soil organic
matter levels; groundwater quality; groundwater availability; natural
water retention to facilitate flood resilience; biodiversity linked to
agroecosystems; air quality; climate stability – use of renewable energy
resources; climate stability – soil carbon sequestration). Focus on the
support of economic competitiveness used to be a part of the early
trend to support production, sometimes also called „productivism“.
Key words: sugar beet production, Good Agricultural and Environmental
Conditions, farm subsidies.
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Cukrové
slavnosti 2018
První říjnovou sobotu se milovníci
sladkého vypravili do Dobrovice na již
9. ročník Cukrových slavností, které mají
v posledních letech podobu tzv. Sladkého
jarmarku. Do areálu Dobrovických muzeí
tak celý den proudili návštěvníci, aby si
v sále muzeí či ve stáncích venku pro
hlédli a nakoupili nejrůznější zboží nebo
si vyzkoušeli některý z prezentovaných
tradičních výrobních postupů. Samozřej
mě se mohli seznámit také s muzejními
expozicemi. Akci přálo počasí, a tak dorazil značný počet návštěvníků.
Velkým lákadlem, stejně jako v mi
nulosti, byla možnost prohlédnout si
provoz dobrovického cukrovaru v prů
běhu kampaně. Exkurze do závodu byly
i letos zahájeny právě spolu s cukrovými
slavnostmi, a tak nebylo divu, že se brzy
zaplnila všechna volná místa. Lidé se
při nich mohli nejenom blíže seznámit
s výrobou, ale také získat nové poznatky
o cukru, pro ně, vzhledem k tradovaným
předsudkům, často překvapivé.
Blahoslav Marek
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