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Mushroom Matters, wózki do zbioru, korona wirus 

Kolejny numer Mushroom Matter dostarcza kilku interesujących informacji, które warto 

przeanalizować. 

Pierwsza informacja dotyczy cen grzybów uprawnych w Chinach. Nas z oczywistych względów 

interesuje pieczarka. Notowania cen odnoszą się do dwóch giełd pierwsza to Anhui Zhougudui 

Market:  Analysis of Mushroom. Ceny pieczarek  w dniu 11 lutego spadły  z 16 to 9 CNY za kg, oznacza 

to zmianę o 44%. Druga giełda w Shanxi Hexi Market. Ceny pieczarek w dniu 18 lutego zanotowały 

wzrost o 20% z 10 do 12 CNY. Informacja ta wskazuje na duże zróżnicowanie cen na giełdach zarówno 

w zależności od regionu kraju jaki okresu notowania. Wahania cen są znaczne. Ciekawe jak 

inwestowanie w nowe pieczarkarnie będzie wpływało na kształtowanie się cen w dłuższej 

perspektywie czasu? Za 1 yuana płci się około 0.56 groszy. Sami możemy ocenić jak kształtują się 

ceny w Polsce na tle cen w Chinach. 

Prognoza rynku grzybów w okresie do 2026 roku  Fortune Business Insights 

Prezentowana jest w tym raporcie teza, że w związku z coraz powszechniejszym przekonaniem 

konsumentów o prozdrowotnych cechach grzybów popyt będzie na nie stale rósł. To warta uwagi 

teza. W Polsce prowadzone są badania w Krakowie na Uniwersytecie Medycznym nad leczniczymi 

właściwościami pieczarki. Warto obserwować te wyniki i włączać do promocji tą cechę pieczarek. 

Obszarem, na którym prognozuje się największy wzrost spożycia są Chiny i Południowa Azja. 

 

Nowe automatyczne wózki do zbioru gotowe do wejścia na światowy rynek. Informacja ta odnosi 

się do  wózków produkowanych przez MUSH COMB  

To przykład jak holenderscy producenci promują swoje produkty na świecie. Polscy producenci 

wyposażenia i dóbr inwestycyjnych nie potrafili stworzyć środka przekazu, który by informował 

potencjalnych klientów o walorach polskich rozwiązań w języku angielskim i rosyjskim, koncentrował 

informacje w jednym ośrodku i był rozpowszechniany na świecie.  

W Polsce kilka firm oferuje wózki do zbioru. Zostały one rozwinięte w warunkach wzrostu polskiego 

pieczarkarstwa. To urządzenia, które są najlepsze na świecie. Warto w tej sytuacji zapoznać się  

z opisem oferty i działań jednej z firm - GROWTIME z Grudziądza 

https://growtime.eu/produkty/wozki-do-zbioru-pieczarek/,  https://growtime.eu/. Firma ta 

wystawiała się  

z powodzeniem na ostatnich Dniach Holenderskiej Pieczarki.  

„Dostarczamy produkty w całej Europie jak i do krajów z poza Europy.  

Wózki do zbioru pieczarek. 

Posiadamy dwie linie tych produktów, o czym poniżej: 

Wózki aluminiowe wiszące z napędem elektrycznym rozłączanym jak i stałym. 

https://growtime.eu/produkty/wozki-do-zbioru-pieczarek/
https://growtime.eu/


 
 

Ogólne dane techniczne: 

i.      wózek przemieszcza się wzdłuż regału za pośrednictwem górnej prowadnicy (na której jest 

zawieszony) oraz dolnej prowadnicy (o którą jest podparty) , 

ii.      podnoszenie i opuszczanie platformy odbywa się za pośrednictwem napędu elektrycznego 

(trwałego, odpornego na warunki panujące w pieczarkarni), 

iii.      możliwość ergonomicznego zbioru z najniższej półki, 

iv.      zapewnienie łatwego dostępu nawet najniższym osobom do pieczarek na najwyższej półce, 

v.      konstrukcja zwarta i użyte technologie zapewniające minimalizację ilości spawów podnoszą 

znaczącą trwałość produktu, i ułatwiają utrzymanie higieny, 

vi.      duża mobilność urządzeń podczas przemieszczania między komorami, 

vii.      dostosowanie do regału klienta oraz wielkości skrzyń obowiązujących w danym kraju, 

viii.      Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy poprzez zastosowane rozwiązania takie jak np.: 

wymuszające konieczność zamknięcie furtki przed rozpoczęciem zbioru, unikalną konstrukcję 

elementów prowadzących platformę, które niwelują zjawisko karbu przy zachowaniu 

podwyższonej sztywności ramy głównej, automatyczne zabezpieczenie przed niekontrowanym 

opadnięciem platformy, 

 ix.      Elektryczne napędy do wózków. GROWTIME jest prekursorem w produkcji napędów głównie 

rozłączanych. Pierwsze realizacje seryjne odbyły się w 2016 roku, a sprzedaż wózków z ich 

zastosowaniem ciągle się rozwija. Ich wysoka jakość i głębokie uzasadnienie zastosowania 

skłoniło innych producentów do naśladowania i prób wdrażania naszych rozwiązań do swoich 

produktów. Wózki posiadają napęd rozłączany.  

Inne cechy tej konstrukcji: 

i. wyższa wydajność zbioru, wysoka ergonomia pracy poprzez nieograniczone podnoszenie 

i opuszczenia platformy bez użycia siły mięśni zbieraczki, 

ii. użyte rozwiązanie gwarantują płynną wieloletnią eksploatację praktycznie bez 

konieczność konserwacji, 

iii. możliwość parowania / dezynfekcję wózków w komorze bez konieczności ich 

wynoszenia, 

x.      Odnotowaliśmy wyższy plon do ok. 1 kg / m2! podczas wdrożenia zbioru selektywnego. 

 

Wózki hydrauliczne przemieszczające się autonomicznie między regałami (po posadzce) 

Ogólne dane techniczne: 

i. Wózek przemieszcza się wzdłuż regału po powierzchni posadzki, a innowacyjny system kontroli 

toru jazdy zapewnia utrzymanie właściwej pozycji względem regału uprawowego, 

ii. Urządzenie posiada system dostosowujący się do pochyłości posadzki w komorze, 



 
 

iii.  Dwa niezależne systemy zatrzymania się wózka na przeszkodzie zapewniają najwyższy poziom 

bezpieczeństwa - unikalność systemu na skalę światową, 

iv. Nowoczesny system sterowania wykorzystaniem energii elektrycznej zapewnia ciągłą pracę 

wózka w czasie do 40 godzin na jednym naładowaniu! 

v.  Dodatkowe zawieszenie uruchamiane w sposób automatyczny umożliwia łatwe manewrowanie 

wózkiem między komorami, 

vi. Dwa niezależne i automatyczne prostowniki gwarantują długą żywotność akumulatorom oraz ich 

pełne / równomierne naładowanie, 

vii.  System logowania się do urządzenia za pomocą systemu iButton zabezpiecza użycie wózka 

przez osoby nie powołane / nieprzeszkolone, 

viii.  Ergonomiczny zbiór z najniższej półki, 

ix. Szereg udogodnień takich jak pikowane siedzisko z płynna regulacja w dwóch płaszczyznach, 

lampa led do podświetlania regału i wiele innych gwarantuje bardzo dobre warunki zbieraczce  

i tym samym bardzo wydajny zbiór, 

x. Odnotowaliśmy wyższy plon do 2,5 kg / m2! Przy zastosowaniu zbioru selektywnego  

i korzystania z systemu regulacji prędkości jazdy wózka narzucany przez brygadzistę, 

xi. Wszystkie elementy konstrukcyjne wózka wykonano ze stali nierdzewnej lub tworzyw 

konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości, 

O polityce dostawca - klient. „Staramy się żyć DLA KLIENTÓW, a nie TYLKO z klientów” 

Firma GROWTIME od początku funkcjonowania wyznaje i pielęgnuje zasadę ścisłej współpracy  

z klientem nie tylko przed realizacją, ale i też po jej wykonaniu. Dzięki temu nie tylko budujemy 

mocną relację z rynkiem ale co bardzo ważne tworzymy możliwie najbardziej dopasowane do potrzeb 

użytkowników rozwiązania / urządzenia. Nie jednokrotnie pomagamy naszym odbiorcom 

rozwiązywać problemy w obszarach pieczarkarni, których nie realizowaliśmy, a do których 

rozwiązanie zostaliśmy poproszeni. Celem nadrzędnym firmy GROWTIME jest zaopatrywanie rynku  

w produkty stworzone z myślą o wieloletniej i bezproblemowej eksploatacji. Wysoki poziom trwałości 

i jakości oraz bezpieczeństwo pracy z naszymi produktami gwarantuje brak konieczności 

inwestowania środków w obsługę serwisową co w efekcie końcowym często decyduje o tym jaki 

produkt wybrać. Naszym klientom gwarantujemy dostęp do części eksploatacyjnych po cenach 

producenta przez cały okres użytkowania naszych produktów.” 

Może warto zastanowić się nad efektywniejszymi sposobami promowania polskiego pieczarkarstwa, 

aby wzmacniać pozycje największego producenta pieczarek na rynek świeży i eksportera. 

 

Zakłócenia na rynku pieczarki 

Obawy i zmiany w funkcjonowaniu społeczeństw krajów w Unii wywołane korona wirusem zaczynają 

wpływać na popyt na pieczarkę. Najwięcej zakłóceń obserwuje się obecnie w dostawach do Włoch. 

Sytuacja jest dynamiczna. Już dzisiaj powoduje zawirowania w skupie. 

Najbardziej stabilnym rynkiem jest obecnie Wielka Brytania. 


