
Irska (grenka) zgodba o 
sladkorju

Slavko Trstenjak



Irska po reformi sladkorja
• 2005 zaprtje Carlow
• 2006 zaprtje Mallow
• Lastnik: država Irska l. 1991 ustanovila GREENCOR –

prehranbeno podjetje, od l. 2009 v lasti Nordzuckera
• Kapaciteta obeh 200 000 ton sladkorja (A kvota 189 000)
• Sprožili določene postopke proti EU (izsiljena reforma, 

sladkorni lobi, prirejeni podatki, pritiski in zavajanje 
pridelovalcev)

• 10 november 2010 ugotovitev EU računskega sodišča –
zaprtje obrata Mallow nepotrebna- dobiček, negativen 
vpliv na kmetijstvo in oskrbo sladkorja na Irskem)



Ustanovitev skupine BEET
• November 2010 BEET – Beet Etanol Energy Teoranta
• Sestava: kmetje, bivši zaposleni, predsednik Michael 

Hoey
• Povod za ustanovitev BEET:

– Sklep EU računskega sodišča
– Ukinitev kvot september 2015 (novi tržni red za sladkor)
– Problem kolobarja v poljedelstvu
– Problem oskrbe s sladkorjem (letna Irska poraba sladkorja     

165 000 ton trenutno stane 130 mio €)
– Potrebe po etanolu -dodatek gorivu trenutno 5% (do leta 2020 

10% -200 mio. litrov letno)



Delovanje BEET
• Januar 2011 – poizvedba med kmeti zainteresiranih za 

ponovno pridelavo sladkorne pese
• April 2011 – www.sugarbeet.ie (prijava predvidene 

površine, forum)
• April 2011 obisk na Ministrstvu za kmetijstvo in ribištvo 

(minister Simon Coveney dal podporo in pozval vse 
zainteresirane k sodelovanju)

• Maj, 2011 naročilo za izdelavo študije za oživitev 
proizvodnje sladkorja in bioetanola



Izdelani dve študiji

• Maj, junij 2011
• V izdelavo študije so se vključili:

– Strokovnjaki Ministrstva za kmetijstvo
– Bivši vodilni delavci Irish Sugar in Greencore,
– UCD (Universty College Dublin – prof. Jimmy Burke),
– Carlow Country Enterpris Board (podjetniško svet.)
– Znanstveniki v Teagasc (goriva…)
– PM Group (projektiranje industrijskih objektov)
– Izračuni preverjeni v PwC (PricewaterhouseCoopers)



Osnove obeh študij
Prva študija
• Lokacija Carlow,
• Dvojni obrat sladkorja in  

etanola
• Kapaciteta 250 tisoč ton 

sladkorja, 11 mio. litrov 
bioetanola

• Zaposlitev  za 4000 ljudi, 
400 mio € za izgradnjo

Druga študija
• Lokacija zajema območje 

obeh pridelovalnih okolišev 
bivših tovarn (Kilkenny…)

• Dvojni obrat sladkorja in 
etanola

• Kapaciteta 154 tisoč ton 
sladkorja, 50 mio litrov 
bioetanola (1,2 mio ton slad. 
pese  - 1 za sladkor 0,2 za 
bioetanol)

• Zaposlitev  za 5000 ljudi, 
350 mio € za izgradnjo



Predstavitev projekta kmetom

• September – december 2011, predstavitev obeh študij
• 2000 pridelovalcev s povprečjem 10 ha površin 
• Financiranje: 30% pridelovalci, 70% zainteresirani 

vlagatelji (bančna posojila 15 let)
• Januar 2012 – izračunan delež na kmeta 25 000 €

(pogodba za dobavo 400 ton pese na leto)
• Interesenta za vlaganje: British Sugar in družba 

Südzucker
• Februar 2012 – dogovori z bankami za skupno 

organiziranje posojil



Viri

• Irish Examiner.com
• Sugarbit.ie
• Irish Times
• Corkman.ie
• UCD News
• The Irish Farmers Jurnal
• RTE News
HVALA ZA POZORNOST – VPRAŠANJA?


