Vetőmag Szövetség Ágazati stratégia 2021.

SWOT analízis
Erősségek:




Tradíciók, hagyományok
Jó vetőmag image
Kiváló adottságok szántóföldi és
zöldségvetőmagok előállításához
 Megfelelő szántóföldi, vetőmagüzemi,
infrastruktúrális és logisztikai háttér, jó
szakmai felkészültséggel, rugalmas,
pozitív hozzáállással
 Jelentős édesvízbázissal rendelkezünk,
nagyon jó lehetőségek az intenzív, öntözött
termelésre
 Vannak versenyképes nemesítési
programok
 Magyarország regionális nemesítési
vetőmag-termelési és kereskedelmi
központ
 Széleskörű kapcsolatrendszer, jól működő
cégközi kapcsolatok (CPVO, Euroseeds,
ISF)
 Stabil belső piac
 Működő szakmai szövetség
 Jó geográfiai helyzetben lévő regionális
vetőmag központ
 Nagyfokú diverzitás: a világ legnagyobb
vetőmagos cégei aktívan jelen vannak, de
emellett sok kis- és középvállalkozás
foglalkozik vetőmaggal

Lehetőségek:


A megnövekedett (és egyre növekvő)
közép kelet-európai minőségi
vetőmagigények Magyarországról való
kielégítése

Gyengeségek:











Szabályok betartásának és betartatásának
alacsony mértéke
Hosszú távú gondolkodás hiánya
Egyes szakmai területeken nemesítés,
vetőmag-előállítás és piaci értékesítés
alacsony integrációja
Alacsony hatékonyságú állami
szerepvállalás
Tőkehiány, finanszírozási lehetőségek
hiánya
Az öntözhető területek korlátozottsága
A szakma és a szakmai szövetség
érdekérvényesítő képessége gyenge
Szürke vetőmag kereskedelem
Alacsony felújítási arány öntermékenyülő
növényfajoknál
Hatósági munka lassú, kevés embert
foglalkoztat

Veszélyek:





Exportcélú termelés csökkenése
Vetőmag ágazat finanszírozhatósága
Növekvő élelmiszerimport a kevéssé
versenyképes hazai termeléssel szemben
Kelet-európai, dél-amerikai és ázsiai olcsó
vetőmagtermesztés előretörése















Az öntözhető területek nagyságának
növelése állami és EU támogatások
igénybevételével
Nemesítési központok megerősítése,
szoros integráció kialakítása a
kereskedelmi tevékenységgel
Élelmiszerfeldolgozó-ipar exportpiacainak
visszaszerzése és kiszolgálása helyileg
megtermelt termékekkel
Szélesebb együttműködés más szakmai
szervezetekkel
Nemzetközi integráció erősítése
Önszabályozás
Zárt termelési rendszerek kialakítása,
nyomon követhetőség,
Szürke kereskedelem visszaszorítása
Átruházott jogkörben végzett szántóföldi
ellenőrzés, mintavétel és vetőmagvizsgálat
Vetőmag használathoz kötött támogatási
rendszer kialakítása (helyes gazdálkodási
gyakorlatba beépíteni, nyomon
követhetőség)
A politika az élelmiszerbiztonsági lánc
kezdő elemeként tekintsen a vetőmagra
Jelentős technológiai fejlődés a
termelőknél és a feldolgozásban


























Az ágazat súlyának és szerepének téves
megítélése a döntéshozók részéről
Hazai nemesítés sérülékenysége
Fekete vetőmag, vetőmag-hamisítás
Jogszabályalkotás kiszámíthatatlansága
Politikai szempontok előtérbe helyezése a
szakmaival szemben
Szakmai felkészültség hiánya
Rövidtávú érdekek mentén történő
gondolkodás
Magyar mezőgazdasági és kertészeti
termelés versenyképességének további
romlása
Szellemi tulajdon védelmének gyengítése
A hatósági munka minőségének romlása
Technológiai lehetőségek szűkülése
(csávázás: csávázószerek kivonása,
mikroműanyagok használatának betiltása;
termesztés: növényvédő szer hatóanyagok
engedélyének megszüntetése)
Szakmai utánpótlás biztosítása egyre
nehezebb (agrárképzésen résztvevő
hallgatók száma csökken, átszervezések az
agrár felsőoktatásban, piaci szereplőknél,
hatóságnál)
Nemzeti növénynemesítési programok
önállóságának csökkenése/megszűnése
(integráció a felsőoktatási intézményekhez
és az ezzel járó tőkehiány)
Versenytárs országok további térnyerése a
nemzetközi piacokon
Alapkutatások eredményeinek a magyar
vetőmag szektorba történő integrációjának
hiánya
Európai jogszabályok következetlensége és
szektort sújtó jogszabályalkotás
A médiában a „politikai zöldek” negatív
színben tüntetik fel a szektort
Korlátozott szakmai és jogi képviselet
külföldön
Nehéz tervezhetőség
Nagy évjárat ingadozás
A vetőmag előállítási tevékenység
versenyképessége csökkent az
árukultúrákkal szemben

