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Aktuelt inom sockerbetsbranchen
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Framtidens mål
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Andamål är att öka vitsocker produktion till 100.000 ton, vilket betyder ca. 2 000 – 3 000 ha ökad odlingsareal

Samarbete i frö och växtskyddsmedel lagring och transport -> Utvecklad till kontrakting

Aktuellt:

• Vi började med kontrakten i juli, man vet redan nästa års pris (26 €/ton betor)

• Bekräfta nästa års kontrakt vi eContractingin eller ta kontakt med Sakari eller Kenneth

Frågor?

Sucros Sakari Malmilehto 040-518 9087

Berner Kenneth Asp 040-579 3042

- Närmare samarbete mellan Viljelijän Avena Bernerin och Sucros

Vi söker nya odlare
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AgriPortal mobile –Appen till mobilen 

från AppStore eller Google Play (ej för 

Windows-baserade)

4



Sucros Oy

5



Sucros Oy

Förandringar jämfört med

tidigare år

– varför nu odla betor längre

från fabriken
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 Branshavtalet i kraft tills vidare

 Gårdspris till 160 km 

 Sucros betalar frakten för rena betor, lastning och rensning av muldiga betor

− Självtransportörerna kompenseras frakt, lastning och rensning med 100%

− Självtransportörerna måste nödvändigtvis inte rensa om det inte är möjligt

 Administrativ toppning 3,60 %

 Sucros garanterar 50 % av banklånen om man vill köpa upptagningsmaskiner

 Entreprenör ränkningen kan gå via Sucros (sådd och upptagningen), Sucros avdrar räkningen från odlarens
likvid. Så kan göras om odlaren inte är delägare i företaget som erbjuder entrepenad. 

 Neonikotinoiderna godkända år 2020 

 Conviso i Finland (KWS och SesVanDerHave)

Huvudsakerna jämfört med odlingsår 2016 
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År 2016

 Odlaren kompenserades lastning och frakt ca. 60% av kostnaderna till 160 km

 Hela frakten debiterades av odlaren och samtidigt utbetalades kompensation

År 2019

 Gårdspri till 145 km

 Sucros betalar entreprenören direkt rensning, lastning och transport av betor till 145 km

 Alla betor lastas med renslastaren

År 2020

 Gårdspris till 160 km

 Sucros betalar entreprenören direkt rensning, lastning och transport av betor till 160 km

Kom ihåg mentorskap. 2000€ (10ha) till gamla odlare som hjälper med nya odlare

Förändringar i transportsystemet 2016 vs 2020 
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 1 års fastpris kontrakt 26,00 €/ton

 1 års variabelt pris kontrakt, gränspris 26,75 €/ton (ebit 4,8m€)

− Garantipris 23,50 €/ton

 Personligt tillväxtbonus 0,30 €/ton

− Automatiskt till nya odlare

 Volymbonus 0 – 2,50 €/ton

 Stukningsersättning 0,80 €/ton för betor levererade från 1.11 och framåt

 Tilläg för sen leverans

Branschavtal 2020 
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160 km från fabriken– inkomst
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160 km från fabriken - kostnader
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Sucros OyFraktens självriskandel över 160 km
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Sucros OyNytt : Conviso-koncept i Finland
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Sådd 26.4

Sprutad 21.5

Bild 22.5

Bild 2.6 från samma fält

Lärt från år 2019

 Tålamod med sprutningar

 Fröstockarna bort

 Skilnaden mellan skörd är

mindrä än 10 %

Traditionel vs Conviso
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Tack!
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