TÄRKKELYSOHRAN VILJELYSOPIMUSEHDOT
SATOVUOSI 2019-2020
1. Tärkkelysohran viljelysopimus tehdään ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa
Viljatori.fi
2. Tärkkelysohran laatuvaatimukset, viljely ja toimitus
Suositellut ohralajikkeet: Mallasohralajikkeet Barke, Harbinger, NFC Tipple, RGT Planet, Saana ja
Trekker sekä Alvari, Arild, Eifel, Elmeri, Fairytale, Iron, Kaarle, Luhkas, Marthe, Melius, Ragna, Streif,
SW Mitja ja Toria.
Ohran vähimmäislaatu: Toimitettavan ohran täytyy olla tuleentunutta, kauppakuntoista ja vapaata
punahomeesta sekä salmonellasta. Ohran aistinvarainen laatu kuten haju ja väri on oltava normaalit eikä
erässä saa olla itäneitä jyviä. Toimitettavaan erään ei saa sekoittaa heikkolaatuisempia tai peitattuja eriä.
Ohran hehtolitrapainon on oltava vähintään 64 kg/hl ja kosteuspitoisuuden alle 14 %. Seulottaessa 2,2
mm seulan läpi menevä osuus saa olla enintään 9,9 %. Mikäli minimilaatu ei täyty, viljaerän
hinnoittelusta sovitaan erikseen.
Ohran viljely: Viljelyssä hyödynnetään soveltuvin osin Vilja-alan yhteistyöryhmän laatimaa Puitavien
peltokasvien hyvät tuotanto- ja varastointitavat -ohjeistoa. Glyfosaattivalmisteiden käyttö kasvustoon
ennen puintia on kielletty. Viljelijän tulee olla rekisteröitynyt Eviran rekisteriin rehun tuottajaksi.
Toimitus: toimitusaika varataan Altian Kippikalenterista, johon linkki löytyy Altia Industrial -sivuilta.
Rahtikirjana käytetään viljapassia.
3. Sadon hinnoittelu ja maksuehto
Tärkkelysohra hinnoitellaan Koskenkorvalle toimitettuna (TOP Koskenkorva). Viljelijä järjestää itse
kuljetuksen ja maksaa rahdin. Viljelijä vastaa siitä, että kuljetuskalusto täyttää Eviran asettamat
vaatimukset viljan kuljetukselle. Ohran maksuehto on 30 päivää vastaanotosta tehtaalle.
Tärkkelysohran perushintana (alv 0%) käytetään Altian julkisesti noteeraamaa markkinahintaa ellei
muuta ole kirjallisesti ennen toimitusta sovittu. Mikäli toimitukselle on sovittu kiinteä hinta tai
putkihinnoittelumallin mukainen hinta, käytetään sitä perushintana vastaavasti sovitun toimitusmäärän
osalta.
Sadon laatu määritetään Altian toimesta viljakaupassa yleisesti hyväksytyin menetelmin.
Viljelysopimusten mukaisista toimituksista maksetaan laatulisää tärkkelyspitoisuuden perusteella.
Tärkkelyspitoisuuteen perustuva laatulisätaulukko on seuraavalla sivulla.
4. Sopimuksen voimassaolo
Sopimus on voimassa, kun viljelijä ja Altian edustaja ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus sitoo viljelijän
toimittamaan ja Altian vastaanottamaan kyseisen määrän tärkkelysohraa. Altialla ei kuitenkaan ole
velvollisuutta vastaanottaa tärkkelysohraa, mikäli vähimmäislaatuvaatimukset eivät täyty. Viljelijä saa
tarkentaa sopimusohran määrää +/- 10% vuotuisen satototeuman mukaisesti syksyllä puintien päätyttyä.
Hintasitoumukset tulee toimittaa kuitenkin täysimääräisinä eikä tarkennusmahdollisuutta ole.
Mikäli viljelijälle tapahtuu todennettavissa oleva ylivoimainen este kuten kato, tulipalo tai muu vastaava
toimituksen estävä muutos, tulee hänen ilmoittaa asiasta viipymättä Altialle, vapautuakseen
sitoumuksesta. Vastaavasti tulipalon, lakon, tuotemarkkinoilla tapahtuneen vakavan markkinahäiriön tai
muun oleellisesti ostajan ohran käyttötarpeeseen vaikuttavan tekijän johdosta Altia vapautuu
sitoumuksesta, tehtyään asiasta kirjallisen ilmoituksen viljelijälle.
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Tärkkelyslisän perusteet €/tn (alv 0%)

Tärkkelyspitoisuus % kuiva-aineesta (hinnoitellaan vain sopimusohrasta)
60,5 - 61,4 % 2,0
61,5 - 62,4 % 4,0
62,5 % tai yli 6,0

