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Sucroksen ja MTKn/SLCn yhteisenä tavoitteena on lisätä
suomalaisen sokerin tuotantoa Säkylän tehtaalla

Sucros Oy

• Meillä on markkina valmiina 100 000 tonnille suomalaista sokeria

- Kuluttajat arvostavat suomalaisuutta, tämä näkyy esimerkiksi Dansukker 1kg markkinaosuudessa.
Olemme jälleen markkinaykkönen, vaikka kaupan hyllyhinta on korkein.
• Tehtaalla on kapasiteetti valmiina ilman investointeja tai erityisiä käytännön järjestelyjä
• Toimialasopimus tukee kasvua. Tuotannon kasvamisen (volyymibonus) ja viljelijän sopimuskoon

kasvattamisen (kasvubonus) myötä viljelijän saama tilityshinta paranee. Lisäksi mentorointipalkkion
kautta viljelijän on mahdollista kasvattaa sokeritoimialasta saatavaa tuloa.
• Viljelijällä on mahdollista saada koneilleen parempi käyttöaste ja lisää tuloja urakoimalla kylvöjä

ja nostoja uusille viljelijöille. Sucroksella mahdollisuus tarjota kylvö- ja nostourakoinnin välirahoitus.
Tällä parannetaan urakoitsijoiden kassavirtaa ja helpotetaan viljelijöiden kassapainetta.
• Sucros on sitoutunut tukemaan koneinvestointeja takaamalla nostokone- ja puhdistuskuormain-

hankintoja enimmillään 50% hankintahinnasta.
• Sucroksen lähtökohta on, että sokerijuurikas on viljelijälle yksi kannattavimmista

viljelykasveista. Markkinat määrittävät sokerin hinnan eli toimialalla käytettävissä olevan rahan
määrän. Viljelijän kannattavuuteen vaikuttaa myös hehtaarisaanto, ei vain maksettava hinta.
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• Toimialasopimus ja siihen liittyvä kuljetusjärjestelmä on uudistunut vuodesta 2017 alkaen

- Puhtaan juurikkaan kuormaus- ja kuljetuskustannukset kantaa Sucros, ei enää viljelijä.
- Tämä tarkoittaa, että rahaa on siirretty MTK:n ja Sucroksen yhteisellä sopimuksella
sokerijuurikkaan perushinnasta kuljetuksen kompensointiin
- Vaikka juurikkaan perushinta on laskenut, viljelijälle sokerijuurikkaan viljelyn kannattavuus ei ole
heikentynyt, vaan parantunut.
• Uusi Conviso Smart –konsepti tulee Suomen markkinoille tänä vuonna. Tämä tarkoittaa, että
juurikas ruiskutetaan rikkoja vastaan vain yhdellä aineella ja kaksi kertaa. Menetelmä tulee
mullistamaan juurikkaan viljelyn.
• Luottamus osapuolten välillä. Viljelijät, MTK ja Sucros eivät ole toistensa vastustajia. Meillä on

yhteinen vihollinen – tuontisokeri. Toivomme, että välitätte sokerijuurikkaan positiivista viestiä.
Pidetään omat murot kuivina!
•

Sokerijuurikkaan viljelijäksi pääsee mukaan vielä aina kylvöille saakka
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100 vuotta suomalaista sokerijuurikkaan viljelyä
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Kiitos mielenkiinnosta!
Sucros Oy
5

