
 

31.10.2020 r. 

Biuletyn Producenta Pieczarek 03/2020 

Wspieranie wzrostu spożycia grzybów to jedno z głównych zadań, jakie podejmuje branża w całej Unii, 

w tym i Polska. Jakie znaczenie ma rynek pieczarki i jak na niego wpływać to także główny temat 

Rosyjskich Dni Pieczarki 2020. Nadzieje na wzrost spożycia grzybów stwarzają eksponowane ich 

właściwości lecznicze. I w tym numerze znajdziemy informacje o właściwościach leczniczych pieczarki 

brazylijskiej. Wodne ekstrakty z tej pieczarki mogą być stosowane pomocniczo w leczeniu 

reumatoidalnego zapalenia stawów. Poza znanymi właściwościami dietetycznymi; wpływem na 

obniżenie poziomu cholesterolu we krwi, wskazuje się także na pozytywny wpływ na regeneracje 

mięśni po dużym wysiłku fizycznym.  

Promocji w dużej mierze poświęcone było ostanie walne zgromadzenie SBGU. Efekty tych działań w 

znacznie szerszym obszarze niż tylko w skali branży, ale i producentów warzyw i owoców powinniśmy 

coraz częściej oglądać także na bilbordach oraz naczepach pojazdów dostarczających te produkty. 

Szersze zaangażowanie się szczególnie młodszego pokolenia producentów stwarza szanse na sukces. 

Tradycyjnie czytelnicy znajdą analizę sytuacji w eksporcie pieczarek świeżych i przetworzonych. Na 

bieżący rok spodziewany jest kilkuprocentowy spadek eksportu. 

Artykuły o produkcji podłoża rzadko goszczą na łamach Biuletynu. Tym bardziej stawianie pytania czy 

produkować je w pryzmy czy w tunelach w Polsce wydawało się rozstrzygnięte, o czym świadczy 

wyposażenie i technologie produkcji fazy I w polskich kompostowniach. Obecnie w zasadzie w kraju 

produkuje się kompost w bunkrach. Tylko jedna wytwórnia prowadzi produkcję w pryzmach. 

Przypomnę, że podstawowy powodów zmiany technologii produkcji podłoża fazy I wynikał z podjęcia 

produkcji pieczarek przez cały rok na początku lat dziewięćdziesiątych. Wymagało to produkcji także w 

okresach zimy. Towarzyszył temu wzrost popytu na podłoże. Wywołało to konieczność rozbudowy 

kompostowni. Produkcja w bunkrach rozwiązywała problem produkcji zimą jak i nie wymagała 

przeznaczania znacznych powierzchni gruntu. 

W ostatnich latach sytuacja na rynku słomy sprzyja branży. Eliminacja produkcji peletu, duże plony i 

sprzyjająca pogoda w okresie zbioru. Głównym problemem staje się produkcja stabilnej jakości 

podłoża, pozwalającego na uzyskiwanie wysokich plonów i jakości owocników oraz wolnego od 

zielonych pleśni. Produkcja podłoża w okresie pierwszej fali pandemii pozwala na sformułowanie 

dalszych wytycznych działań, aby ten cel osiągnąć. 

Zbiór pieczarek to ciągle otwarty problem. Czy i jak zbierać 50 kg\godz. Pozostaje również pytaniem 

otwartym czy mamy już sposób jak to zrobić bez inwestycji? 

Jak lać wodę będzie zawsze otwartym pytaniem. Jedno z podejść do tego zagadnienia znajduje się w 

Biuletynie. 

Producenci pieczarek, którzy mają problemy z daktylium mogą znaleźć sporo ciekawych informacji na 

ten temat.  



Co prawda okres największego zagrożenia nalotem muchówek mamy za sobą, ale warto zapoznać się 

z nowym sposobem ich eliminacji poprzez gazowanie ditlenkiem chloru. 

W tym numerze można także znaleźć informacje na temat sytuacji rosyjskiego pieczarkarstwa oraz o 

nastrojach w branży w Polsce. 

 

Aktualności: 

Druga fala pandemii zwiastuje spadek popytu, głównie w żywieniu zbiorowym. Do tego sektora 

głownie kierowane są pieczarki luzem. W obrocie detalicznym dominuje pieczarka w opakowaniach 

jednostkowych.  
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