LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

EDITORIAL

DO 125. ROÈNÍKU
Jen tìko si profesor Preis v øíjnu
1882  kdy vydával prvního èíslo
naeho èasopisu  mohl pøedstavit
dnení dobu, v ní èasopis vstupuje
do jubilejního 125. roèníku. Ani my
nedokáeme pøedvídat, jaká situace
bude za dalích 125 let, v roce 2134
(ostatnì, kdo ví, co bude ji v roce
2034?). Pìti ètvrtstoletími existence
se mùe pochlubit jen málokterý
odborný èasopis. Svìdèí o tom, e
nai pøedchùdci vybudovali pevné
základy, se kterými obor cukrovka-cukr obstál v mnoha obtíných
obdobích, jim musel èelit. Taková
minulost zavazuje. Vìøím proto,
e se historie tohoto oboru u nás neuzavírá, i kdy také dnes není situace jednoduchá. Listy cukrovarnické
a øepaøské tomu chtìjí svým dílem
maximálnì pøispìt.
V poslední dobì znovu získal ná
èasopis své místo mezi impaktovanými periodiky, daøí se roziøovat
jeho zaøazení ve významných mezinárodních databázích. V závìru
uplynulého roèníku jsme zahájili
zveøejòování plných textù èlánkù na
naich webových stránkách  ty získaly i anglickou verzi. K publikovaným pøíspìvkùm tak má pøístup
mnohem vìtí okruh ètenáøù, ne
tomu bylo kdykoliv v minulosti. Pøedevím vak usilujeme o to, aby
souèasným potøebám odpovídala
náplò èasopisu.
V tomto èísle se ponìkud zmìnil
podtitul naeho periodika: èasopis
pro obor cukrovka-cukr-líh. Vyjadøujeme tím ná zámìr rozíøit jeho
zamìøení. Nepotravináøské vyuití
øepné suroviny a sacharosy se stalo
velmi aktuálním, výroba bioetanolu
je pøitom dominantní  nechceme se
vak vymezovat pouze na produkci
lihu z cukrové øepy. Vítáme proto
mezi subjekty, které spolupracují
s vydavatelem (ÈMCS, SPC, SCS),
také Svaz lihovarù ÈR.
Do dalího období pøejeme èasopisu
i jeho ètenáøùm úspìné zdolání
vech pøekáek a dobrou, dlouhou
budoucnost. Dìkujeme tìm, kteøí nám
s prací pomáhali, i tìm, kteøí v tom
budou pokraèovat.
Blahoslav Marek

4

Akèní plán pro biomasu

Nìmecko  výstavba výrobny biopaliv

Akèní plán pro biomasu pro ÈR na období 20092011 proel schvalovacím procesem na ministerstvu zemìdìlství a do
konce roku 2008 by mìl být pøedloen
vládì. Dokument má pomoci odstranit
bariéry na trhu s biomasou a zvýit její
vyuívání. Cílem je 8% podíl elektøiny
z obnovitelných zdrojù na tuzemské celkové hrubé spotøebì v roce 2010, vyhodnocení stávajícího vyuívání biomasy
a øeení optimalizace energetického i materiálového vyuívání biomasy v ÈR. Má
podpoøit investice do èistého zpùsobu získávání energie a umonit vyuívání biomasy co nejirím cílovým skupinám.
Materiál podporuje zakládání víceletých
porostù energetických plodin a zaøazení
tuhých biopaliv do nií sazby DPH apod.

Spoleènost Bioneos zahájila v Lengenfeld
výstavbu kombinátu za 17 mil. eur na ploe 3,8 ha. Vyrábìt má bioetanol, bioplyn
a palivové pelety. Zahájení výroby spoleènost plánuje na podzim 2009, surovinou budou cukrovka, brambory a obilí.
Tato kombinovaná výroba má být investiènì i provoznì velmi ekonomická i ekologická.

Èína
V souèasné dobì má Èína celkem 297
cukrovarù, 250 závodù zpracovává tøtinu
a 47 cukrovku, v pøedchozí kampani vyrobila 14,84 mil. t bílého cukru.

Austrálie  výroba a export cukru
Výroba biocukru v Evropì
V letoní kampani zpracovávají biocukrovku na výrobu biocukru tøi cukrovary:
v Nìmecku cukrovar Warburg spoleènosti
Südzucker, ve výcarsku cukrovar Frauenfeld a poprvé i Hruovany n. J. ze skupiny
Agrana. Cukrovar Warburg pøedpokládal
zpracování 32 tis. t biocukrovky a výrobu
3 200 t biocukru, tj. celkem o 10 % více,
ne v pøedchozím roce. Bioøepu sváí
z okruhu a 350 km (výnos odhadoval
na 41 t/ha pøi cukernatosti 17,2 %).

V kampani 2008/09 bude v Austrálii vyrobeno celkem 4,5 mil. t cukru, tj. o 500
tis. t ménì, ne v kampani pøedchozí.
Z uvedeného mnoství bude 3,5 mil. t na
export, hlavnì do rafinerií v Jiní Koreji,
Japonsku a v Malajsii.

Thajsko

Chorvatský privatizaèní fond prodal 38 %
akcií cukrovaru Sladorana spoleènosti
Viro, která z více zájemcù podala nejlepí investièní plán.
panìlský koncern Ebro Puleva prodává
svùj cukrovar za 500600 mil. eur. Zájem
mají spoleènosti Südzucker, British Sugar,
Cristal Union a domácí Madrigal.
V Rumunsku získala spoleènost Lemarco
cukrovar Urziceni, který investicemi za
3 mil. eur zvìtí z kapacity 800 na 1 000 t/d
cukru.

Thajsko vytlaèuje niími dopravními náklady z trhu s cukrem v Asii a v Africe
Brazílii. Jen za øíjen 2008 vyvezlo Thajsko
celkem 229 203 t cukru, z toho 162 890 t
surového. Ten smìøoval nejvíce do Japonska (74 717 t), do Indonésie (47 909 t) a do
Ruska (13 271 t). Bílého cukru vyvezlo
Thajsko celkem 61 008 t, nejvíce do Indonésie (10 716 t), do Singapuru (9 499 t)
a na Tchaj-wan (5 762 t). Surový cukr byl
exportován celkem do 13 státù, bílý cukr
do 29 státù.
Výroba tøtiny se v letech 200709 pohybuje mezi 7380 mil. t, z toho spotøeba
cukru na výrobu palivového etanolu je
~2 %. Do roku 2011 má produkce tøtiny
dosáhnout 95 mil. t a podíl výroby etanolu se zvýí na 20 %.

Bìlorusko zvyuje export cukru

USA  nárùst výroby palivového lihu

Do konce listopadu 2008 vyvezlo Bìlorusko 75 tis. t bílého cukru do Ruska  tøi
ètvrtiny roèního kontraktu a 150 tis. t do
ostatních zemí bývalého Sovìtského svazu  do Uzbekistánu 44 tis. t, do Kazachstánu 33,5 tis. t a do Kyrgyzstánu 31 tis. t.

Stávající denní výrobní kapacita palivového lihu 42,4 tis. m3 se zvýí výstavbou
nových výroben na 52,1 tis. m3, celkem
bude v provozu 181 lihovarù. Souèasnì
se staví nové terminály pro operativnìjí
zásobení trhu.

Prodeje cukrovarù v Evropì
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