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Monografie v ruštině, vydaná v Tbilisi, se zabývá
vznikem barevných látek, složitých reakcí amidů,
které mají za důsledek zhoršení kvality cukrů a sní
žení výtěžnosti finálního výrobku cukrovaru.
Nově vydaná kniha analyzuje výsledky součas
ného výzkumu chemizmu této reakce. Jsou zde
probrány prakticky všechny známé postupy a me
tody ke snížení barevnosti šťáv a sirobů, cukrovin
i konečného výrobku – cukru.
Na základě výsledků získaných na výzkumných
pracovištích po celém světě, v NUPT (Ukrajina)
a pod vedením prof. Bobrivnyka byly zpracovány
nové efektivní způsoby, umožňující inhibici reakcí
tvorby barviv, a tím dosažení vyšší jakosti cukru.
Monografie též diskutuje neopodstatněnost sou
časné klasifikace barviv, vznikajících v cukrovar
nické technologii, a navrhuje možné cesty jejího
zdokonalení. Obsahuje přímá doporučení pracov
níkům v cukrovarnictví, a to jak v řepném, tak
i třtinovém, a při přepracování třtinového cukru.
Je určena také pro studenty, absolventy a dokto
randy vysokých škol i pro pracovníky provozů,
navazujících na výrobu cukru.
Základní členění knihy: Úvod – (1) Vznik, chemic
ké složení a klasifikace barevných látek – (2) Pře
měny monosacharidů v závislosti na reakčním
prostředí – (3) Přeměna monosacharidů v amidové
reakci – (4) Metody snížení barevnosti produktů
cukrovarnické výroby – (5) Fyzikální metody od
barvení cukrovarnických meziproduktů – Závěr.
Zájemci o publikaci se mohou obrátit na autora,
prof. Bobrivnyka: leonid2002.11@netzero.com.
Evžen Šárka
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Na vytváření moderního světového systému a mocenských vztahů, které
v jeho rámci fungují, měl výrazný vliv rozvoj pěstování a obchodování
s některými komoditami – šlo o tabák, bavlnu a zejména cukr. Novověká
cukerní revoluce spojená se vznikem otrockých plantáží v Novém světě
měla dopad na integraci amerického kontinentu do světové ekonomiky
a na ustálení tzv. trojúhelníkového obchodu. Výsledkem cukerní revoluce
byly značné objemy kapitálu, které byly generovány transatlantickým ob
chodem se třtinovým cukrem a komoditami na tento obchod navázanými,
a které byly díky struktuře světového obchodu nasměrovány do Evropy,
kde usnadnily průběh průmyslové revoluce. V tomto textu se zaměříme
na rozvoj transatlantického obchodu s cukrem od cest, kterými se dostala
cukrová třtina na americký kontinent, přes otrockou plantáž jako způsob
organizace práce, který umožnil masovou produkci třtiny, ale zároveň kladl
specifické požadavky na obousměrný obchod mezi oběma břehy Atlantiku,
až k dopadům, které tento obchod přinesl evropským mocnostem.
Klíčová slova: cukr, cukrová třtina, cukerní revoluce, trojúhelníkový obchod,
světový systém, otroctví, plantáž.
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