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Letoní Lichtova statistika vychází jako jubilejní, 70. roèník.
Uspoøádání je tradièní, obdobné jako v pøedchozích letech,
tzn. e obsahuje devìt èástí, AI, a desátou je samostatná
pøíloha World Sugar Statistic 2009.
V první èásti A je obsah, B tvoøí desetistránkový adresáø
významných mezinárodních organizací, souvisejících s cukrem,
øepou èi tøtinou. Nejrozsáhlejí èástí (200 stran) je oddíl C,
adresáø øazený podle státù, kterých je od Afghánistánu a po
Zimbabwe celkem 141. Obsahuje seznam státních úøadù
a orgánù, vìdeckých a vzdìlávacích institutù, obchodních
organizací, cukerních spoleèností i jednotlivých cukrovarù
øepných èi tøtinových, výrobcù sladidel apod., co pøedstavuje témìø est tisíc záznamù. Nechybí zde ani pøehled mezinárodních telefonních pøedvoleb (kódù) a pøehled zkratek
pouívaných v textu tohoto oddílu.
Sekce D a F obsahují èlánky z oblasti cukerní ekonomiky, strojírenství a zemìdìlství. V sekci D jsou uvedeny
èlánky: T. C. Earley: Ameriètí farmáøi ovlivní trh sladidel (krobových a sirupových), Ch. Berg: Svìtový trh etanolem,
T. Cohen: Proè se investuje do brazilského cukerního a etanolového sektoru. Rozsah tìchto tøí referátù je celkem 14 stran.
Strojírenství (E) je zastoupeno tradiènì reerní prací
J. Blackwella: Aktuální vývoj v cukrovarnické výrobì. Èlánek poskytuje rychlou orientaci o nejnovìjím stavu cukrovarnické techniky týkající se skliznì a dopravy øepy, technologických stanic (extrakce, epurace vèetnì odbarvování,
deminaralizace a uití enzymù, odpaøování, zahøívání, krystalizace, odstøeïování, suení, chlazení a skladování bílého
zboí), sanitace a hospodaøení s odpady, energetiky, MaR
a systémù øízení provozu, sledování kvality výrobkù. V závìru
textu je krátká informace o koncepci nových cukrovarù (pøedevím tøtinových) a monostech pøeuspoøádání jednotlivých
technologických celkù (celkem 12 stran textu a 101 literárních odkazù na 6 stranách).
Zemìdìlská sekce (F) je zamìøena na trendy pøi mechanizované sklizni tøtiny (R. Ridge, 8 stran) a na esti stranách
se dvojice autorù (A. Qi, K. W. Jaggard) zamýlí nad problematikou optimalizace výnosu øepy ve vztahu k dávkám dusíku v umìlých hnojivech.
V dalí èásti (G) jsou celostránkové pøíspìvky 11 inzerentù (reklamní prospekty).
Katalog firem, poskytujících sluby cukrovarùm, seøazený podle èinností nebo produktù (sekce H) je doplnìn panìlsko-anglickým a nìmecko-anglickým slovníèkem.
V poslední èásti (I), oznaèené jako Buyers Guide, jsou
kontakty na 32 firem ze sekce H .

V této pøíloze nechybí ani orientaèní pøehled uívaných
pojmù a co je do nich zahrnuto (výroba, spotøeba, zásoba,
sledované èasové rozpìtí  záøí/srpen, odhad apod.), pøevod
exotických jednotek hmotnosti a ploch na SI.
Pro pøepoèet hmotnosti bílého cukru (w. v.) na hodnotu
surového cukru (raw value = r. v.) je uveden koeficient 1,087,
(r. v. = 1,087 . w. v.), hmotnostní jednotka je systematicky
uvádìná metrická tuna.
Evropská øepná a cukerní statistika (I. oddíl pøílohy) shromaïuje údaje zemí z posledních esti kampaní a pro srovnání prùmìr z uvedených let 2002/2003 a 2007/2008. Tabulky obsahují osevní plochu, zpracovanou øepu, vyrobený
cukr (vdy v hodnotì surového cukru), výnos koøene, výtìek v hodnotì suroviny a výnos polarizaèního cukru
v hodnotì suroviny. Je vdy uvádìno 17 státù EU vèetnì
ostatní v EU a zbývající státy Evropy. Prùmìry jsou pak zvlá
pro EU, pro neèlenské zemì a zvlá pro celou Evropu.
Svìtová statistika (II. oddíl) je tøídìna podle zemí, sumarizována dle svìtadílù a pøíp. podle druhu suroviny (øepa,
tøtina). V závìreèné tabulce je pøehled spotøeby cukru na
osobu ve státech jednotlivých svìtadílù v letech 1998/1999
a 2007/2008 (6,58 a 71,10 kg/os. r. v.).
Tøetí oddíl je zamìøen na import a export cukru a melasy v jednotlivých vybraných státech. Nedílnou souèástí je
i desetiletý pøehled svìtové výroby melasy, ethanolu a HFS
(6 let) po jednotlivých státech.
Spoleènost Agra Informa Limited, která vydlala F. O. Lichts
World Sugar Yearbook 2009 je jednou z nejvýznamnìjích
firem zabývajících se zemìdìlsko potravináøskou problematikou. Zabývá se trhem a obchodováním vybranými komoditami, vydává roèenky, informaèní vìstníky apod. materiály
jak tiskem, tak elektronicky. Poøádá rovnì konference, odborné semináøe, kolení pro obchodníky atd. Pùsobí jak
v Evropì, tak i v Americe.
Lichtova roèenka je obsáhlá publikace s aktuálními daty
a informacemi statistického, ekonomického i technického charakteru, kde lze nalézt øadu uiteèných údajù.
Jaroslav Gebler

Samostatnou pøílohou knihy je Svìtová cukerní statistka 2009. Úvodní sta Pøehled svìtové výroby a obchodu
s cukrem sepsal S. Uhlenbrock. Statistické trendy a grafy se
zde pohybují pøevánì mezi lety 1998/1999 a 2007/2008
(øepný, tøtinový cukr výroba, spotøeba, zásoby, export, import, cukerní bilance prùmyslových i rozvojových zemí apod.)
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