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Nowe źródło informacji z Mushroom Business 

Redakcja znanego w Polsce magazynu Mushroom Business rozpoczęła rozpowszechnianie przez 

internet nowej publikacji Mushroom Business e-news z inauguracyjnym numerem 1 - may 2020. 

Redaktor Roel Dreve zapowiada regularne jego rozsyłanie oraz deklaruje, że będzie zawierał on 

przydatne i niezależne informacje o uprawie i rynku pieczarek na świecie. Informuje także, że już 

niedługo opublikowany będzie 100 numer Mushroom Business. Co będzie z polską wersja tego 

magazynu brak jest informacji? 

Jakie informacje są w nim zawarte: 

1. Amycel i Sylvan i Covid 19. Te wytwórnie grzybni zapowiada współpracę z Mushroom 

Business w tym obszarze. W 100 numerze zapowiadany jest przegląd sytuacji na świecie  

o wpływie COVID-19 na pieczarkarstwo. 

2. Pieczarkarni  Deckers in Geldern-Pont w Niemczech została wyposażona jako pierwsza  

w uchylny system pólek produkcji GLD Europa. Pierwsza hala została załadowana  17 marca.  

 

Pierwsze efekty wykorzystania tego rozwiązania będą opublikowane w 100 numerze MB w 

artykule John Peeters. 

Komentarz: to rozwiązanie w polskich warunkach rodzi dwa pytania. Po pierwsze,  gdy 

stosuje się duże ilości wody do podlewania po nałożeniu na półki czy nie będzie sprzyjało jej 

przekapywaniu na półkę poniżej? Po drugie  jak pozostawienie nie zabezpieczonych boków 

podłoża i okryw, w okresie zbioru, będzie wpływało na ich obsychaniu i dalsze plonowanie? 

3. Trzy główne punkty na których należy skupić się przy załadunku podłoża. Materiał 

przygotowany przez konsultantów AdVisie z ponad 20 letnim doświadczeniem w technice 

uprawy. 

Załadunek mechaniczny jest obecnie standardem w uprawie pieczarek Szybkość przesuwu 

taśmy z podłożem i okrywą wynosi od 7 -18 m\s. Mimo długiego okresu prowadzenia 

załadunku mechanicznego ciągle popełniane są błędy w trakcie wykonywania tej czynności. 

Na trzy z nich zwraca uwagę autor.  

 



2 
 

 

 

 

 

 

a. Nie dopuszczaj aby mata załadunkowa była zbyt wąska. Przy zbyt wąskiej taśmie 

następuje w czasie załadunku jej przekrzywienia, co skutkuje nierównym ułożeniem 

podłoża na półce.  

 
b. Pilnuj równego załadunku na całej półce. Dopuszczalna maksymalna różnica  

w wadze wynosi 5 kg\m2 a różnica w wysokości 2 cm. Im te różnice są mniejsze tym 

lepiej. Nie równy załadunek oznacza przykładowo nierówne pojawianie grzybów. 

c. Sprawdzaj każdą półkę. Zwróć szczególna uwagę na równomierność rozprowadzenia 

kakingu oraz jakość nałożenia okrywy. Unikaj istotnych ich różnic na pólkach, gdyż 

stanowią one istotne źródło trudności w prowadzenia uprawy. 

By Jos Hilkens, AdVisie ‘the mushroom growing consultants’, Herkenbosch 

 

4. Wytwórnie grzybni doszły do porozumienia. Amycel osiągnął ugodę z Hollander Spawn  

Italspawn w zakresie ochrony patentowej swoich ras grzybni. Szczegółową informacje można 

znaleźć na stronie SBGU. 

5. Zbliża się Kongres w 2021 roku w Vancuwer Kanada. Organizatorzy 20  Kongresu 

potwierdzają zamiar przeprowadzenia jego w zapowiedzianym terminie. Więcej informacji 

można znaleźć na https://mushroomconference.org/agenda/. Głównym sponsorem ma być 

Christians Group. 

Planowane spotkania w pierwszej połowie roku w Rosji i Ukrainie oraz Niemcze nie odbyły się. 

Planowane są w innych terminach. 

Aktualności 

Polskie pieczarkarstwo wraca do swojego normalnego funkcjonowania. Jedyną aktualna przeszkoda 

jest podłoże. Kompostownie podjęły działania na rzecz zaspokojenia jak najszybciej popytu.  

O efektach zmian w plonowaniu pieczarki spowodowanymi zamieszaniem z produkcja kompostu 

planuje napisać w 3 numerze Pieczarki BPP 2020.  

dr Nikodem Sakson 
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