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Jesień w polu i ogrodzie – Kościerzyński Dzień Ziemniaka 
Promocja ziemniaka jako marki regionu łódzkiego  w Kościerzynie 

W niedzielę w dniu 17 września 2017r., już po raz szósty zapraszamy 

producentów i konsumentów ziemniaków na tereny wystawowe w Oddziale 

w Kościerzynie k. Sieradza. To tutaj Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

z siedzibą w Bratoszewicach organizuje targi pod nazwą Jesień w polu i ogrodzie – 

Kościerzyński Dzień Ziemniaka.  

Region sieradzko-wieluński wraz z sąsiadującą Wielkopolską są „zagłębiem 

ziemniaczanym” naszego kraju. Nowoczesne technologie produkcji, stosowanie 

okryw – folii i agrowłókniny, a także nawadnianie pozwalają na przyspieszanie 

terminów zbioru i osiąganie bardzo smacznych i wysokich plonów.  

Rok 2017 jest w naszym regionie sprzyjający dla tej produkcji. Rolnicy 

uzyskują wysokie, bardzo dobre jakościowo plony, niestety cena uzyskiwana przy 

sprzedaży hurtowej jest mało satysfakcjonująca… Ziemniaki to trudna, pracochłonna 

i kosztowna uprawa. Warunki glebowo- klimatyczne naszego  regionu jak i tradycja 

uprawy „od zawsze” powodują, że szczególnie rejon sieradzko-wieluński był, jest 

i będzie „ziemniaczanym zagłębiem” Polski. To główny powód, by ziemniaczanymi 

sprawami zająć się na naszych jesiennych targach. Program imprezy jest bardzo 

urozmaicony – każdy z naszych gości znajdzie coś dla siebie! 

Swoje stoisko będą mieli u nas rolnicy sprzedający kościerzyńskie ziemniaki, tu 

będzie można zaopatrzyć się w najsmaczniejsze odmiany jadalne wprost od 

najlepszych naszych producentów, między innymi odmiany: Arrow, Avanti, Irga, Lord, 

Melody, Riviera, Tajfun, Vineta, Volumia, 

W tegorocznej edycji swoje oferty przedstawi ponad 100 wystawców. 

Odwiedzający tereny wystawowe będą mieli możliwość zapoznać się 

z osiągnięciami:  

 hodowców i firm nasiennych prezentujących sadzeniaki, materiał siewny zbóż, 

strączkowych i kukurydzy – na poletkach mamy 41 odmian ziemniaka jadalnego 

hodowli polskich i zagranicznych, 

 producentów i dystrybutorów ciągników, maszyn i urządzeń niezbędnych 

w produkcji ziemniaka, ale również do pozostałej produkcji rolniczej  

 producentów i dystrybutorów środków do produkcji ziemniaka i pozostałej 

produkcji rolniczej i ogrodniczej (środki ochrony roślin, nawozy, osłony).  

 producentów i dystrybutorów z branży budowlanej, techniki grzewczej 

i sanitarnej, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

Zaprezentują się również: 

 ogrodnicy oferujący do sprzedaży krzewy i drzewka ozdobne i owocowe, 

nasiona, sadzonki, cebule, rośliny rabatowe i doniczkowe, a także wyroby 

wikliniarskie, ceramiczne, wyposażenie, sprzęt i narzędzia do pielęgnacji 

ogrodów 

  instytucje obsługi wsi i rolnictwa (WIORiN, KRUS, Państwowa Inspekcja Pracy, 

ARiMR, szkoły rolnicze, banki) 
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 firmy przetwórcze i spożywcze z ofertą przetworów mleczarskich, wędliniarskich, 

miodów, przypraw ziołowych oraz przysmaków przygotowanych z ziemniaków.  

Na stoisku wydawniczym ŁODR można kupić broszury tematyczne i inne nasze 

wydawnictwa a w punkcie informacyjnym uczestnicy targów dostaną bezpłatną 

„Gazetę Targową” i ulotkę z ciekawymi przepisami na potrawy z ziemniaków. 

Atrakcji nie zabraknie dla odwiedzających nas całych  rodzin, ponieważ będą 

pokazy, kiermasze, konkursy, plac zabaw dla dzieci w tym m.in.: 

 pokaz kulinarny i degustacja potraw z ziemniaka w wykonaniu Stowarzyszenia 

„Nasza Przyszłość”  z Brzeźnia 

 konkurs kulinarny dla wystawców: „Ziemniaczane inspiracje – najlepsza potrawa 

z ziemniaka”  

 konkurs dla producentów ziemniaków: „Najcięższa kościerzyńska pyrka” 

 konkursy dla zwiedzających: „Najdłuższa obierka z pyrki” i „Rzut pyrką do 

koszyka” . 

 występy regionalnych zespołów artystycznych – w godz. 10.00 do 10.30 oraz 

od 13.30 do 16.00 zagrają i zaśpiewają  

na  scenie: 
10.00-10.30 -   Kapela Kumpele – Wróbele z Wróblewa 
na wyspie:  
13.30 -  14.15 - Kapela „Podpora  rodziny” z Dzietrzkowic, gm. Łubnice 
14.30 – 15.00 -Kapela Paka  Klonowiaka  z  Klonowej 
15.00 -16.00  -Zespół Melodia ze Złoczewa 

 

 w ramach promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego będzie można kupić 

i podziwiać: 

- tradycyjny sieradzki haft, wycinankę, zabawki, ozdoby i dekoracje z bibuły 

- wyroby użytkowe wykonane różnymi technikami rękodzielniczymi 

-  tradycyjne lokalne kulinaria  

 

Honorowym patronatem tegoroczne targi objęli: minister rolnictwa i rozwoju wsi 

Krzysztof Jurgiel, wojewoda łódzki Zbigniew Rau i marszałek województwa łódzkiego 

Witold Stępień. Patronat medialny sprawują: Telewizja Polska – Oddział   w Łodzi, 

Radio Łódź, Nasze Radio, Radio Ziemi Wieluńskiej, „Dziennik Łódzki – Nad Wartą” i 

Twój Kurier Regionalny. 

Targi w w Kościerzynie trwać będą od godziny 8.00 do 16.00. 

Wstęp  dla  zwiedzających bezpłatny. Zapraszamy serdecznie do skorzystania 

z przygotowanej przez nas oferty! 

 

Ewa Janczak -  komisarz targów 
Tomasz Kolankowski -  asystent komisarza 


