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ematem przewodnim tegorocznych 
Krajowych Dni Ziemniaka, które odbyły 
się 24 i 25 sierpnia br. w Mazowieckim 

Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warsza-
wie Oddział Poświętne w Płońsku, była inte-
growana ochrona plantacji w powiązaniu z 
jakością ziemniaków w obrocie rynkowym. 
Współorganizatorem imprezy był Instytut 
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie 
– Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka 
w Boninie. 

Uroczystego otwarcia dokonali: Andrzej 
Kamasa – dyrektor MODR, Edward Arseniuk 
– dyrektor IHAR w Radzikowie oraz Michał 
Kostiw – kierownik ZNiOZ w Boninie, witając 
przybyłych przedstawicieli władz administra-
cyjnych i samorządowych szczebla woje-
wódzkiego i lokalnego, przedstawicieli insty-
tucji branżowych oraz przybyłych rolników.  

Na wystawę przyjechało ok. 100 firm, w 
tym wszystkie hodowlano-nasienne zajmują-
ce się hodowlą odmian ziemniaka i sprzeda-
żą sadzeniaków na polskim rynku, które za-
prezentowały swoje najlepsze odmiany nie 
tylko na stoiskach, ale również na poletkach 
demonstracyjnych. Kolekcja polowa obej-
mowała 105 odmian z 8 firm hodowlano-            
-nasiennych: 64 polskie i 41 zagranicznych 
wpisanych do krajowego rejestru oraz z Ka-
talogu Wspólnotowego. Na skraju każdego 
poletka odmianowego umieszczono wyko-
pane bulwy z 4 krzaków w celu porównania 
ich plonu i wyglądu. Zwiedzający otrzymali 
bruszury z opisem najważniejszych cech 
odmian. Natomiast w namiocie wystawowym 
IHAR można było obejrzeć kolekcję 129 ja-
dalnych i skrobiowych odmian ziemniaka z 

krajowego rejestru i uzyskać od dyżurują-
cych specjalistów informacje na ich temat, a 
także kryteriów doboru do uprawy na różne 
kierunki użytkowania.  

 
Fot. 1. Kolekcja polowa odmian ziemniaka               

(fot. K. Rębarz) 

 

 
Fot. 2. Wystawa odmian ziemniaka                           

na stoisku IHAR (fot. K. Rębarz) 
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Na polu doświadczalnym przez dwa dni 
odbywały się pokazy pracy maszyn do zbio-
ru i sortowania ziemniaków oraz sprzętu 
uprawowego. Na plantacji demonstracyjnej 
odmian Gwiazda, Owacja i Ewelina firma 
Agrarada prezentowała pracę kombajnu 
ziemniaczanego Grimme SE 140 (1-rzędo-
wy, zbiornik 4 t). Fabryka Maszyn Pomech 
pokazała pracę zestawu do sortowania skła-
dającego się z przenośnika poziomo-
skośnego PTSP 3500/850/500, sortownika 
ZS 140 oraz stołu selekcyjnego 2500/1100, 
natomiast firma Pol-Agra z Płońska – pracę 
pługa obracalnego Kverneland 150 B (4-              
-skibowy) współpracującego z ciągnikiem 
New Holland T7.185 oraz kombinacji upra-
wowo-siewnej biernej Kverneland (3 m) 
współpracującej z ciągnikiem New Holland 
T6 120. 

W części szkoleniowej odbyło się 6 semi-
nariów przeprowadzonych przez pracowni-
ków naukowych IHAR z Bonina, Jadwisina i 
Bydgoszczy. Namiot z trudem mieścił 
wszystkich zainteresowanych problematyką 
nowoczesnej ochrony przed szkodnikami, 
integrowanej ochrony przed chorobami okre-
su wegetacji, ograniczania szkód gospodar-
czych wyrządzanych przez organizmy kwa-
rantannowe, produkcji ziemniaków na bar-
dzo wczesny i wczesny zbiór, konfekcjono-
wania bulw w aspekcie jakości oraz jak 
utrzymać plantację wolną od chwastów. Słu-
chacze otrzymali broszurę z obszernymi 
streszczeniami wykładów. 

W pierwszym dniu Stowarzyszenie Polski 
Ziemniak zorganizowało Forum Ziemniaka, 
czyli spotkanie dystrybutorów ziemniaków 
jadalnych, na którym dyskutowano o możli-
wościach poprawy jakości ziemniaków w 
obrocie rynkowym (relacja na stronie 50). 

W sobotę też odbył się konkurs wiedzy o 
ziemniaku: „Czy wiesz, jaki ziemniak jesz?”, 
przeznaczony przede wszystkim dla konsu-
mentów. Pomysłodawcą i realizatorem był 
MODR Oddział Poświętne. Uczestnicy 
otrzymali zestaw pytań dotyczących ziem-
niaka w aspekcie nie tylko kulinarnym, ale i 
historycznym. W razie wątpliwości mogli 
odpowiednią wiedzę uzyskiwać od specjali-
stów na poszczególnych stoiskach, była to 
więc ciekawa zabawa edukacyjna. Dla tych, 
którzy poprawnie wypełnili kupon konkurso-
wy, wylosowano atrakcyjne upominki.  

Natomiast w niedzielę Zakład Nasiennic-
twa i Ochrony Ziemniaka IHAR w Boninie 
zorganizował konkurs jakości kulinarnej 
ziemniaków gotowanych, sfinansowany ze 
środków Funduszu Promocji Owoców i Wa-
rzyw ARR. Firmy hodowlano-nasienne zgło-
siły w sumie 6 odmian jadalnych o wyróżnia-
jącym się smaku i innych walorach kulinar-
nych, które były oceniane przez zwiedzają-
cych w anonimowych ankietach. Za naj-
smaczniejszą (I miejsce) uznano odmianę 
Orchestra firmy Meijer, Nasiennictwo Bał-
tyckie sp. z o.o. (średnio wczesna, miąższ 
jasnożółty), II miejsce zajęła Gwiazda pol-
skiej Hodowli Ziemniaka Zamarte (wczesna, 
miąższ jasnożółty) i III – Malaga, również HZ 
Zamarte (średnio wczesna, miąższ jasnożół-
ty). Właściciel najlepszej odmiany otrzymał w 
drugim dniu targów Puchar Marszałka Woj. 
Mazowieckiego. 

 
Fot. 3. Przedstawicielka firmy Meijer,  

Nasiennictwo Bałtyckie sp. z o.o. z nagrodą  
za najsmaczniejszą odmianę (fot. K. Rębarz) 

 
W niedzielę też odbył się konkurs kulinar-

ny „Ziemniaczane smaki”, również sfinanso-
wany ze środków ww. Funduszu. Jego ce-
lem była promocja potraw regionalnych i 
tradycyjnych, promocja kuchni bazującej na 
ziemniaku, aktywizacja Kół Gospodyń Wiej-
skich, gospodarstw agroturystycznych i 
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mieszkańców obszarów wiejskich w woje-
wództwie mazowieckim, prezentacja szero-
kiemu gronu zwiedzających bogactwa i róż-
norodności lokalnych tradycji kulinarnych 
związanych z ziemniakiem. Do oceny przy-
gotowano 14 potraw w dwóch kategoriach: z 
ziemniaków surowych i z ziemniaków goto-
wanych.  

Konkurs był bardzo malowniczy. Koloro-
we stoiska, pięknie udekorowane półmiski i 
kosze, panie w pięknych strojach, nęcące 
zapachy... Chętnych do spróbowania wysta-
wionych specjałów nie brakowało. A oprócz 
konkursowych było też przecież mnóstwo 
smakowitych dań towarzyszących. 

 

 
Fot. 4. Ocena wizualna przed degustacją                

(fot. B. Chądzyńska) 

 
Fot. 5. Ziemniaczane smaki dla każdego                    

(fot. B. Chądzyńska) 

 
Oceniała trzyosobowa komisja pod prze-

wodnictwem Izabelli Byszewskiej, prezes 
Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lo-
kalnego.  
● W kategorii potraw z surowych ziemnia-
ków zwyciężyła kartoflanka z zacierką i 
okrasą (Koło Gospodyń Wiejskich Grodko-
wo-Zawisze gm. Sierpc), II miejsce przypa-
dło kiszce ziemniaczanej (Stowarzyszenie 

Kobiet Gminy Załuski) i III miejsce równo-
rzędnie: racuszkom maluszkom wg 
Drwęczanki (Stowarzyszenie na rzecz Roz-
woju Wsi Drwęcz „Drwęczanka” gm. Rze-
kuń) i pyzom nadziewanym serem „bieda-
ki” (Martyna Częścik z Żulina gm. Stoczek). 
● W kategorii potrawy z ziemniaków goto-
wanych I nagrodę wywalczyły okrężniaki 
(Koło Gospodyń Wiejskich z Marynina gm. 
Serock), II – drwęczowskie kluski swojskie 
(Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi 
Drwęcz „Drwęczanka” gmina Rzekuń) i III – 
ziemniaki faszerowane z jogurtem koper-
kowym (Klub Seniora „Stępocianki” z Kowali 
gm. Kowala). 

Ponadto komisja postanowiła wyróżnić 
ziemniaczane paluchy Łucji Bodych z Dry-
busa gm. Baranów.  

 
Fot. 6. „Ziemniaczane smaki”. Zwycięska                  

kartoflanka (fot. B. Chądzyńska) 

 
Fot. 7. „Ziemniaczane smaki”. II miejsce:  
kiszka ziemniaczana (fot. B. Chądzyńska) 

 
Trzeba też dodać, że zespoły uczestni-

czące w konkursie nie bardzo przejmowały 
się błaganiem komisji o malutkie porcje do 
oceny, a próbowanie zwycięskiej kartoflanki 
z zacierką i okrasą, jak sama nazwa wskazu-
je, pomyślanej „na bogato” jako zupa roz-
grzewająca w zimie, wymagało od komisji 
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pracującej w upalne samo południe nie lada 
hartu. Autorki niniejszej relacji były jurorka-
mii, więc bardzo dobrze wiedzą, co mówią.  

Będziemy oczywiście na łamach ZP pre-
zentować przepisy na konkursowe potrawy. 

W niedzielę został także rozstrzygnięty 
konkurs o „Złoty Medal Krajowych Dni Ziem-
niaka”, do którego produkty zgłosili wystaw-
cy. Kapituła pod przewodnictwem prof. Fran-
ciszka Borówczaka (UP w Poznaniu) ocenia-
ła znaczenie dla gospodarki mierzone wiel-
kością sprzedaży i zainteresowaniem od-
biorców, jakość, oryginalność i innowacyj-
ność, walory ergonomiczne, wpływ na śro-
dowisko naturalne. 

 
Fot. 8. „Ziemniaczane smaki” – odbiór nagród 

(fot. K. Rębarz) 

 
„Złoty Medal KDZ” otrzymały: 

1. odmiana skrobiowa Hinga – upo-
wszechniona w Polsce, uważana za per-
spektywiczną, zdobywająca rynek nasienny 

we Francji. Właścicielem odmiany jest Po-
morsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka w 
Strzekęcinie w woj. zachodniopomorskim; 

2. skrzyniopalety do przechowywania 
ziemniaków, warzyw i owoców, bogata 
oferta rozwiązań, towar eksportowy do Nie-
miec i Holandii – firma Handel Artykułami 
Konsumpcyjnymi Wiesław Nowakowski z 
Witunia w woj. kujawsko-pomorskim;  

3. pośmiertnie dr Jacek Chotkowski i 
„Krajowe Dni Ziemniaka”, specjalistyczna 
wystawowo-targowa i szkoleniowa impreza, 
której był przez wiele lat zaangażowanym 
organizatorem jako pracownik naukowy In-
stytutu Ziemniaka, a następnie Oddziału i 
Zakładu Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka 
IHAR-PIB w Boninie k. Koszalina. Nagrodę 
przekazano rodzinie Zmarłego. 

 
Fot. 8. Wiesław Nowakowski odbiera nagrodę 

„Złoty Medal KDZ” za skrzyniopalety  
do przechowywania ziemniaków (fot. K. Rębarz) 

 
 
 

RACUSZKI MALUSZKI WEDŁUG DRWĘCZANKI 

III nagroda (ex aequo) na XX Krajowych Dniach Ziemniaka w Poświętnem 
w kategorii: z ziemniaków surowych 

 
Składniki: 2 kg ziemniaków, 1 cukinia, 2 cebule, 4 jajka, 3 łyżki mąki pszennej,  

1 śmietana 18% (ok. 0,25 l), 1 śmietana 30% (ok. 0,25 l), sól, pieprz 
 
 
Wykonanie: Ziemniaki, cukinię i cebulę 
obrać i zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. 
Do startej masy dodać jajka, mąkę i śmie-
tankę 18%, przyprawić solą i pieprzem, do-
kładnie wymieszać.  
 
 

Smażyć małe placuszki. Podawać ze słodką 
śmietanką (może być ubita) lub z kwaśną 
śmietaną. 

 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi 

Drwęcz „Drwęczanka” 


