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XV. symposium Asociace Andrewa Van Hooka
na téma Vyuití cukrù pro chemické
a biochemické aplikace a ekologické zpracování

Odborné symposium Asociace Andrewa Van Hooka se konalo 27. 3. 2008 na Zemìdìlské univerzitì v Remei (obr. 1.).
Na nìj navazovalo zasedání nové spoleènosti cukrovarnických
technologù ESST (European Society for Sugar Technology).
Asociace Andrewa Van Hooka je neziskovou organizací,
která se angauje v íøení znalostí o cukru z teoretického i praktického hlediska. Úzce spolupracuje jak s francouzskými, tak svìtovými profesionálními organizacemi, jako je CEDUS Paris  francouzské dokumentaèní centrum pro cukr, WSRO (World Sugar
Research Organisation) Reading UK, CITS a nyní ESST. Asociace
nese jméno význaèného amerického chemika Andrewa P. Van
Hooka (19071990), specialisty v oboru krystalizace sacharosy.
Hlavní cíle Asociace je mono shrnout do tìchto bodù:
- zajiovat základní chemický a fyzikálnì chemický výzkum
cukrù ve vodném prostøedí (vztah struktury a aktivity, interakce roztoku a rozpoutìdla a problémy spojené s krystalizací),
- aplikovat znalosti odvozené z fyzikálních a chemických studií
na øeení praktických problémù,
- rozvíjet moderní analytické postupy,
- aktualizovat a doplòovat základní databázi o fyzikálních vlastnostech cukrù a sladidel pro potøeby prùmyslových uivatelù,
- napomáhat pøi øeení provozních problémù.

hydrotermickým zpracováním z rostlin bohatých na cukr,
- P. Duflot (Francie): Produkce xylitolu fermentací glukosy získané z krobu a celulosy.
3. Ekologické zpracování:
- A. S. Jensen (Dánsko): Vyuití energie a sníení emisí CO2 pøi
suení øepných øízkù,
- D. Vermeulen, J. Raab (Nizozemsko): Bioplyn z anaerobnì
zpracované cukrovky,
- V. Kochergin (USA): Vyuití chromatografické separace pro
optimální zpracování cukru.
Lze blahopøát organizátorùm k velmi dobøe pøipravenému
mezinárodnímu odbornému setkání cukrovarníkù, které zahrnovalo jak pøíspìvky univerzitních a dalích výzkumných pracovi, tak rovnì pohled technologù z praxe.
Na jednání symposia navázalo 28. 3. 2008 zasedání Vìdeckého výboru ESST (European Society for Sugar Technology), následnické organizace CITS, kde byla diskutována budoucí role
Vìdeckého výboru a podvýborù. V souèasné dobì pracují dva
podvýbory: Mìøení a automatizace pod vedením A. Waterlandera, Suiker Unie a Energetika, který vede T. Frankenfeld ze spoleènosti Zuckerfabriken Aaberg + Frauenfeld. Vìdecký výbor je garantem odborného programu pøítího Generálního zasedání ESST,
které se bude konat ve dnech 18. a 20. 5. 2009 v Rotterdamu.

Asociace poøádá kadý rok jednodenní symposia, letoní
symposium bylo ji 15. v poøadí. V souèasné dobì je prezidentem asociace prof. Mohamed Mathlouthi z Francie, viceprezidentem je dr. Riaz Khan z Itálie.
Vzhledem k celkovému krácení kvót
na cukr v Evropì bylo zvolené téma konObr. 1. Zemìdìlská univerzita v Remei
ference velmi aktuální. Pøijelo témìø 80
úèastníkù z patnácti zemí svìta, z toho ètyøi
z Èeské republiky. Program symposia zahrnoval odborné pøednáky, prohlídku vystavených posterù a spoleèenský program.
Po zahájení prof. Mathlouthim následovaly pøednáky rozèlenìné do tøí sekcí.
1. Chemické transformace cukrù v rámci
udritelného rozvoje:
- Y. Queneau (Francie): Základy pro vyuití cukrù jako chemické suroviny
v rámci udritelného rozvoje,
- R. Khan (Itálie): Ekonomicky ivotaschopné cukerné deriváty,
- J. Sanders (Nizozemsko): Biorafinace,
most mezi zemìdìlstvím a chemií.
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2. Biotechnologické metody s vyuitím
výhod cukrù:
- A. Gargouri (Tunis): Celulosové a hemicelulosové enzymy,
- H. Boussarsar, M. Mathlouthi (Francie):
Pentosy jako vedlejí produkty získané
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