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Przegląd prasy i blogów grudzień 2019 

 

W mijających dwóch tygodniach uzbierało się kilka publikacji i blogów, które mogą zainteresować 

czytelników tej strony: 

1. Mushroom School Journal 5.  

Przyszłoroczne Dni Rosyjskich Grzybów odbędą się w dniach 28-29 kwiecień w St. 

Petersburgu i poświęcone będą jakości grzybów. Więcej informacji:  

www.dnirosgribovodstva.ru, rejestracja trwa. 

Podstawową informacją, która znalazła się w tym numerze jest prezentacja dalszego wzrostu 

powierzchni uprawy i produkcji pieczarek w Rosji. Na podsumowanie wzrostu produkcji w 

2019 roku poczekamy na ukazanie się ostatniego 6 numeru. Warto jednak już zwrócić uwagę 

na fakt, że o wielkości produkcji i jej rozwoju w Rosji, decydować będzie 12 największych 

pieczarkarni działających w cyklu zamkniętym. Co ciekawe jedna z nich zlokalizowana   

w okolicach Kurska ma dostarczać 20% rosyjskiej produkcji pieczarek. Oznacza to, że proces 

uprzemysłowienia tej produkcji w Rosji jest faktem. To także informacja, że głównymi 

odbiorcami pieczarek będą sieci supermarketów i to właśnie te obiekty będą najbardziej 

uzależnione od ich polityki zakupów i będą najbardziej narażone na zmiany popytu i cen  

na pieczarkę. Warto także zwrócić uwagę, na to czego zabrakło w tym numerze: prezentacji 

zmian cen na pieczarkę w okresie jesieni 2019 roku. Wczesną jesienią nastąpił bardzo duży 

wysyp grzybów leśnych (także w okolicach Moskwy), co istotnie wpłynęło na spadek popytu 

na pieczarkę oraz drastyczny spadek jej cen. To właśnie rynek w Rosji zacznie rozstrzygać 

o dalszym rozwoju produkcji pieczarek w tym kraju. Eksport raczej nie będzie wspierał 

rozwoju. Widać to także na przykładzie Ukrainy, której producenci nie są w stanie 

wyprodukować pieczarek o wysokiej jakości potrafiących utrzymać ją przez okres tygodnia  

od zbioru do znalezienia się na półce. Obecnie plony są osiągane poprzez produkcje pieczarki 

stosunkowo niskiej jakości. Przejście do fazy jakości będzie sporym wyzwaniem dla tej branży 

w Rosji, gdy popyt zmaleje. Na marginesie warto zauważyć, ze nowe pieczarkarnie mają 

problemy z brakiem odpowiednio wykwalifikowanych i zmotywowanych do pracy 

technologów. 

 

2. Mushroom Matter koncentruje się nad informacją o przebiegu The Thirteenth Chinese 

Mushroom Days 2019 - 13 Dni Chińskich Grzybów. Z polskich akcentów warto zwrócić uwagę 

na prezentacje - Polish Mushroom Industry / World leader in fresh Agaricus Export;  

Mr. Maciej Spychal, Secretary General of the Polish Edible Mushroom Association, Board 

member of WPZ Compost Farm; Polski przemysł produkcji grzybów / światowy lider  

w eksporcie świeżej pieczarki; Maciej Spychał Sekretarz Generalny SBGU, członek zarządu 

WPZ Lemany. Pozostaje mieć nadzieję, ze informacje z „pierwszej ręku” o tym wydarzeniu 

znajdą się w kolejnym Biuletynie Producenta Pieczarek. Zestaw zagadnień i prelegentów 

odzwierciedla pozycje firm zaangażowanych w branży w skali świata i obecnych trendów 

http://www.dnirosgribovodstva.ru/


rozwojowych, przykładowo: Pieczarka, jako źródło witaminy D. Na ile moja wiedza pozwala 

na przypuszczenie odnośnie treści i znajomości osób je prezentujących to prezentacje te 

miały głównie za cel przedstawienie własnego potencjału wiedzy czy produktów, aby 

umacniać swoją pozycję na tym rynku. Oczywiście ciekawe było by poznanie poglądów 

Chińczyków na dalszy rozwój ich potencjału a szczególnie jego wykorzystania po transferze 

technologii z Holandii. 

 

3. Strona SBGU tez nawiązuje w jednym komunikatów zamieszczonych w Aktualnościach  

do ewentualnych skutków możliwości dostarczania z Chin towarów transportem kolejowym 

do Gdańska w okresie 7 dni. Ma to sugerować, że może stworzyć to możliwość eksportu 

świeżej pieczarki do Unii z Chin tą drogą. Czy może być to realne zagrożenie czy też raczej 

budowanie poczucia zagrożenia dla rozwoju polskiego pieczarkarstwa? To raczej zmartwienie 

dla Rosjan niż polskich producentów i eksporterów pieczarki. 

 

4. Mark  den Ouden autor książki Sygnały pieczarek prowadzi swój blog na swojej stronie  

Mushroom office. Po wejściu na stronę można wejść do zakładki mushroom blogs  

a następnie zapoznać się z pozostałymi postami poprzez kliknięcie na all post. Do treści  

w nich zawartych będę nawiązywał w kolejnych informacjach. 

Tą droga składam wszystkim czytelnikom życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 2020 roku. 

Dr Nikodem Sakson 

http://www.mushroomoffice.com/

