
Jesień w polu i ogrodzie – Kościerzyński Dzień Ziemniaka 

16 września 2018 r. – Kościerzyn k. Sieradza 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zaprasza wystawców 

i zwiedzających 16 września 2018 roku na tereny wystawowe Oddziału w 

Kościerzynie. Tego dnia, już po raz siódmy organizujemy targi Jesień w polu i ogrodzie 

– Kościerzyński Dzień Ziemniaka. Główną ideą imprezy jest wspieranie procesów 

unowocześniania branży oraz wykreowanie ziemniaka z województwa łódzkiego jako 

rozpoznawalnej marki całego regionu. W powiecie sieradzkim znaczną część upraw 

stanowią ziemniaki jadalne, w tym uprawy ziemniaków wczesnych pod okrywami. 

 W tegorocznych targach wezmą udział wystawcy prezentujący różnorodną ofertę 

wystawienniczą i handlową, między innymi: producenci i dystrybutorzy środków, 

urządzeń i sprzętu do produkcji ziemniaka, jak również pozostałej produkcji rolniczej 

i ogrodniczej, przedsiębiorcy i przetwórcy, przedstawiciele instytucji obsługi wsi 

i rolnictwa. Przygotowaliśmy dla Państwa bardzo bogaty program! Będą prezentowane 

bulwy różnych odmian ziemniaka, objawy chorób, szkodniki i uszkodzenia ziemniaków 

wraz z diagnostyką i konsultacjami na temat metod ich zwalczania. Na polu pokazowym 

zostaną przeprowadzone pokazy polowe pracy maszyn do zbioru i technologii produkcji 

ziemniaków, tutaj też znajdują się poletka z kolekcją 39 odmian ziemniaków hodowli 

polskich i zagranicznych.  

Podczas targów będziemy dokładnie ważyć najcięższe ziemniaki, ponieważ jak co 

roku, przygotowaliśmy konkurs dla producentów ziemniaka: „Najcięższa 

kościerzyńska pyrka”. Swoje stoisko mają również u nas rolnicy sprzedający 

kościerzyńskie ziemniaki – tu będzie można zaopatrzyć się w najsmaczniejsze odmiany 

jadalne wprost od najlepszych naszych producentów.  

Natomiast podczas pokazu kulinarnego można będzie skosztować potraw 

z ziemniaków; nie zabraknie też atrakcji dla całych rodzin – będą przejażdżki na kucyku, 

plac zabaw dla dzieci, pokazy, kiermasze. 

W ramach promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego zapraszamy do podziwiania 

i zaopatrzenia się w sieradzkie hafty, wycinanki, ozdoby i dekoracje z bibuły, przedmioty 

użytkowe oraz tradycyjne, najsmaczniejsze potrawy z naszego regionu. Na wyspę, z kolei 

zapraszają Państwa kapele biesiadne i zespoły folklorystyczne, aby folkową nutą i humorem 

umilić pobyt w Kościerzynie.   

Zapraszamy do Kościerzyna 16 września 2018 r. w godzinach 8.00-16.00 

i zachęcamy do skorzystania z przygotowanej przez nas oferty 

Wstęp wolny. 
 

Tomasz Kolankowski - komisarz targów 
tel. 785 550 886, kos.targi@lodr-bratoszewice.pl  
ŁODR z s. w Bratoszewicach, Oddział Kościerzyn  
98-285 Wróblew, pow. Sieradz, tel.43-82013-113 
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Jesień w polu i ogrodzie - 

Kościerzyński Dzień Ziemniaka 
Kościerzyn, k. Sieradza 

tel. 43 8213113 

kos.targi@lodr-bratoszewice.pl; www.lodr-bratoszewice.pl   

16 września 2018 r. niedziela, w godz. 8.00-16.00 

PROGRAM  
08.00-16.00  

 Wystawa maszyn i środków do uprawy ziemniaków, do produkcji rolniczej 
oraz ogrodniczej 

 Poletka z kolekcją odmian ziemniaków 

 Oferta odmianowa firm i hodowli roślin (sadzeniaki i nasiona) 

 Pokaz polowy maszyn do technologii produkcji i zbioru ziemniaków 

 Doradztwo w zakresie odmianowe i technologiczne 

 Wydawnictwa rolnicze 

 Kiermasz kościerzyńskich ziemniaków jadalnych 

 Lokalne dziedzictwo kulturowe – tradycyjne potrawy i rękodzieło 

 Pokazy, konkursy, kiermasze z ziemniakami w roli głównej 

 Kiermasze: rękodzieła, kwiatów, krzewów, drzewek i urządzeń do ogrodu  

 Prezentacje zespołów ludowych 

10.30 – Otwarcie imprezy  

 Występ chóru męskiego „Lutnia” z warty 

09.30-13.45  – Konkurs dla producentów „Najcięższa Kościerzyńska Pyrka” 

10.30-13.00  – Konkurs „Ziemniaczane inspiracje  –  najlepsza potrawa z 

ziemniaka” 

11.00-13.00  – Pokaz polowy maszyn do technologii produkcji i zbioru ziemniaków  

11.00-13.30  – Konkursy z kościerzyńskimi pyrkami    

12.00-16.00 – Występy regionalnych zespołów artystycznych  

 Kapela biesiadna „Kumpele Wróbele” z Wróblewa 

 Zespół wokalny „OTO MY” z Wróblewa 

 Kapela podwórkowa „Złoczewianie” ze Złoczewa 

12.15–13.45 - Pokaz kulinarny regionalnych potraw z ziemniaka     

14.30 – Podsumowanie konkursów   
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