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Streszczenie 
Targi odbyły się 23 sierpnia 2015 r. w Centrum Edukacyjno-Wystawowym Wielkopolskiego ODR w 
Marszewie k. Pleszewa. Wzięło w nich udział 30 firm specjalizujących się w ziemniaku, w tym wszyst-
kie działające na rynku krajowym firmy hodowlano-nasienne oraz część nasiennych zajmujących się 
hodowlą i sprzedażą ziemniaków. Prezentacja nowych, perspektywicznych odmian stanowiła jeden z 
głównych elementów oferty związanej z postępem biologicznym. W konkursie na najsmaczniejszą 
odmianę pierwsze miejsce zajęła Jazzy (firmy Agriana), II Madeleine (Agrico Polska), III – Gala (Nori-
ka Polska).  
Słowa kluczowe: Krajowe Dni Ziemniaka 
 
 

rajowe Dni Ziemniaka, XXII już, trwa-
ły w roku 2015 jeden dzień (niedziela, 
23 sierpnia) i odbyły się pod rozpo-

znawalną nazwą „Święto polskiego ziemnia-
ka”, jako impreza podsumowująca sezon. 
Miło nam było po raz trzeci gościć w Cen-
trum Edukacyjno-Wystawowym Wielkopol-
skiego ODR w Marszewie k. Pleszewa. 
 Temat przewodni tegorocznego spotkania 
branży brzmiał: „Ziemniak – integrowana 
uprawa, jakość i spożycie”. Wielkopolska to 
szczególny rejon, mający duży udział w pro-
dukcji rynkowej ziemniaków w naszym kraju. 
Region jest związany z ziemniakiem od 
dawna historycznie, kulinarnie i kulturowo, 
czego dowodem jest również powszechnie 
znana, choć nieoficjalna i zabawna, inna 
jego nazwa – Pyrlandia. Najważniejszym 
celem spotkania była próba odbudowania 
spożycia ziemniaków w Polsce, zachęcenie 
konsumentów do częstszego sięgania po nie 
przy planowaniu menu dla rodziny głównie 
poprzez prezentację możliwie jak najpełniej 
walorów ziemniaka, typów kulinarnych (A, B i 
C oraz pośrednich), które decydują o przy-
datności na poszczególne potrawy i które 

każda gospodyni powinna znać, aby mieć 
pewność, że danie się uda, oraz ciekawych 
rozwiązań kulinarnych proponowanych przez 
koła gospodyń.  
 Współorganizatorami tej specjalistycznej 
imprezy wystawowo-targowej, a zarazem 
szkoleniowej, były Wielkopolski ODR w Po-
znaniu oraz Zakład Nasiennictwa i Ochrony 
Ziemniaka IHAR-PIB w Boninie k. Koszalina.  
 

 
Fot. 1. Dyrektor IHAR-PIB prof. Edward Arseniuk  

wita uczestników XXII KDZ 
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 W imieniu organizatorów uczestników 
powitali dr Ryszard Jaworski – dyrektor 
WODR oraz prof. Edward Arseniuk – dyrek-
tor IHAR-PIB w Radzikowie, a otwarcia do-
konali wicemarszałek województwa wielko-
polskiego Krzysztof Grabowski, z-ca dyr. 
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin 
Krzysztof Kielak oraz poseł Ziemi Wielkopol-
skiej Piotr Walkowski. 
 Trzydzieści firm specjalizujących się w 
ziemniaku wystawiło się na naszych targach, 
w tym wszystkie działające na rynku krajo-
wym firmy hodowlano-nasienne oraz część 
nasiennych zajmujących się hodowlą i 
sprzedażą ziemniaków. Prezentacja nowych, 
perspektywicznych odmian stanowiła jeden z 
głównych elementów oferty związanej z po-
stępem biologicznym.  

 
Fot. 2. Stoisko firmy Europlant 

 

 
Stoisko PMHZ Strzekęcino  

(źródło: www.marzenawodzinska.pl 
 
 Oprócz sprzedaży kwalifikowanych sa-
dzeniaków różnych odmian na stoiskach 
zorganizowano również polową kolekcję 
promocyjną. Poszczególni właściciele zgłosili 
do pokazów łącznie ponad 90 odmian wpi-
sanych do krajowego rejestru oraz odmiany 
z Katalogu Wspólnotowego i zaprezentowali 
ich cechy plonotwórcze na poletkach de-

monstracyjnych. Dla porównania plonu i wy-
glądu bulw na skraju poletek umieszczono 
plon trzech wykopanych roślin. Zwiedzają-
cym kolekcję udostępniono broszury z krótką 
charakterystyką najważniejszych cech pre-
zentowanych odmian.  
 

 
Fot. 4. Kolekcja polowa przygotowana  

dla zwiedzających 
 
 Wystawę wybranych i perspektywicznych 
40 odmian ziemniaka (jadalnych i dla prze-
mysłu spożywczego) z krajowego rejestru 
można było także zobaczyć w hali wystawo-
wej na stoisku IHAR. Dyżurujący specjaliści 
z Bonina i Stowarzyszenia Polski Ziemniak 
udzielali informacji na temat odmian i kryte-
riów ich doboru do uprawy na różne kierunki 
użytkowania oraz rozwiązywania problemów 
w ochronie. Zwiedzający bardzo chętnie 
ustawiali się w kolejce po dobre ziemniaki, 
których próbki można było dostać wraz z 
opisem typu kulinarnego.  
 

 
Fot. 5. Stoisko IHAR-PIB z wystawą odmian 
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Fot. 6. Trzy odmiany o różnym stopniu  

ciemnienia miąższu; widać wyraźnie, która z nich 
nie nadaje się na placki ziemniaczane 

 
 Podczas imprezy w obszernym pawilonie 
cały czas trwał „Festiwal Smaków – kon-
kurs potraw z ziemniaków”, którego orga-
nizatorami byli Wielkopolski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Poznaniu, Zespół Do-
radczy w powiecie pleszewskim oraz Koła 
Gospodyń i inne lokalne grupy działania. Do 
konkursu stanęło 10 grup: 8 Kół Gospodyń 
Wiejskich, Stowarzyszenie Forum Kobiet 
Powiatu Pleszewskiego oraz Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Czerminie. Zespoły 
przygotowały potrawy w trzech kategoriach: 
1. zupy, 2. dania główne i 3. sałatki. Różno-
rodność była niesamowita, m.in. pyrczoki, 
babki ziemniaczane, szagówki, szare kluski, 
zapiekanki z ziemniaków, ziemniaki pieczo-
ne nadziewane, ziemniaki smażone, kotlety i 
krokiety z ziemniaków, pierogi oraz zupy, 
zupy, zupy... prawie na każdym stoisku zu-
pa, oczywiście wszystkie na bazie ziemnia-
ków, a każda inna, wszystkie pachnące przy-
prawami, smakowite.  
 

 
Fot. 7. Gospodynie przygotowane na przyjęcie 

gości (źródło: www.marzenawodzinska.pl) 
 

 Komisja oceniała, degustując zapamięta-
le, w czym równie intensywnie pomagali jej 
zwiedzający, ale cóż, jak wybrać to jedno 
najsmaczniejsze danie, kiedy wszystkie są 
wspaniałe i pięknie podane? Postanowiono, 
że laureatami Festiwalu Smaków zostaną 
wszystkie zespoły i wszystkie nagrodzono 
praktycznymi upominkami w postaci sprzętu 
AGD oraz dyplomami. Podczas powszechnej 
degustacji tych ziemniaczanych wspaniałości 
można było również otrzymać przepisy, we-
dług których zostały przygotowane. 
 

 
Fot. 8. Degustacja w toku  

(źródło: www.marzenawodzinska.pl) 
 
 W ramach promocji odmian jadalnych 
odbył się także konkurs jakości kulinarnej 
ziemniaków ugotowanych, który poprowa-
dzili pracownicy IHAR w Boninie. Firmy ho-
dowlano-nasienne zgłosiły łącznie 7 odmian 
o wyróżniającym się smaku i walorach kuli-
narnych. Zostały one zaszyfrowane pod nu-
merami od 1 do 7, tak że konsumenci nie 
znali nazw odmian, których próbowali. A były 
to: Jurek Hodowli Ziemniaka Zamarte Sp. z 
o.o. – Grupa IHAR, Ignacy Pomorsko-                  
-Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o., 
Elfe firmy Europlant Handel Ziemniakami 
Sp. z o.o., Jazzy firmy Agriana Sp. z o.o., 
Madeleine firmy Agrico Polska Sp. z o.o., 
Gala firmy Norika Polska Sp. z o.o. oraz El 
Mundo – firmy KWS Polska Sp. z o.o. 
 Ziemniaki zostały wcześniej obrane i za-
lane wrzącą wodą, czyli ugotowane w spo-
sób tradycyjny. Każdy mógł skosztować 
każdej i zagłosować na najsmaczniejszą 
poprzez wrzucenie numerka do urny. Naj-
więcej głosów w tegorocznej edycji konkur-
su otrzymała odmiana Jazzy (hodowca: 
Agriana), II miejsce zajęła Madeleine (należy 
tu wspomnieć, że Madeleine już w 2011 r. 
zdobyła II miejsce w konkursie na XVIII KDZ 
w Warszawie), a kolejne: Gala, Elfe, Ignacy, 
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Jurek i El Mundo. Właściciel zwycięskiej od-
miany otrzymał puchar XXII Krajowych Dni 
Ziemniaka i puchar Wojewody Wielkopol-
skiego. 
 

 
Fot. 9. Ogłoszenie wyników konkursu kulinarnego 
 

 
Fot. 10. Puchary i dyplom za najsmaczniejszą 

odmianę dla firmy Agriana 
 
 Dużo zabawy było też w konkursach: 
„Najcięższy ziemniak” i „Najbardziej fikuśny 
ziemniak”. Do konkursu na najcięższą bulwę 
stanęło 6 okazów. Pierwsze miejsce przypa-
dło kolosowi o wadze 1,245 kg. Natomiast za 
najzabawniejszą z 9 okazów uznano bulwę 
w kształcie pieska, drugie miejsce dostała 
bulwa przypominająca... piersi kobiece, a 
trzecie bulwa w kształcie serca. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uczestnikami Krajowych Dni Ziemniaka, a 
zarazem zwiedzającymi, byli głównie produ-
cenci, rolnicy i inne osoby profesjonalnie 
zainteresowane biznesem ziemniaczanym. 
W części szkoleniowej i dyskusyjnej odbyły 
się 4 seminaria poświęcone kluczowym 
aspektom produkcji ziemniaków oraz pro-
blemom ochrony przez najważniejszymi 
szkodnikami i chorobami:  

1. Konkurencyjność uprawy ziemniaka na 
tle innych gatunków roślin uprawnych – se-
minarium poprowadził dr Wojciech Nowacki 
z oddziału IHAR-PIB w Jadwisinie 

2. Jak zmniejszyć zagrożenie występo-
wania chorób w uprawie ziemniaków – dr 
Jerzy Osowski (Zakład Nasiennictwa i i 
Ochrony Ziemniaka IHAR-PIB w Boninie) 

3. Szkodniki w uprawie ziemniaka, wy-
stępowanie i zwalczanie – dr Tomasz Erli-
chowski (ZNiOZ IHAR-PIB w Boninie) 

4. Praktyczne wykorzystanie Systemów 
Wspomagających Podejmowanie Decyzji w 
ochronie roślin przed zarazą ziemniaka w 
Wielkopolsce – Mieczysław Łepkowski i Ma-
ciej Zacharczuk (WODR Poznań).  
 Specjaliści z WODR w Poznaniu przed-
stawili wdrożony już w praktyce system mo-
nitorowania zarazy z wykorzystaniem sieci 
stacji meteorologicznych w Wielkopolsce. 
Analizując aktualne trendy w tym zakresie, 
stwierdzono potrzebę aktywizacji działań 
zarówno zrzeszeń producentów, jednostek 
agrobiznesu, jak i nowoczesnych rozwiązań 
w ochronie, tak aby jakość bulw przezna-
czonych do konsumpcji i przetwarzania była 
na jak najwyższym poziomie.  
 Jak zawsze ważna była też obecność 
przedstawicieli prasy rolniczej, którzy pilnie 
obserwowali imprezę, by później na łamach 
swoich czasopism nie tylko zrelacjonować jej 
przebieg, ale również przekazać wiedzę na 
temat „ziemniaczanych" problemów czytelni-
kom, którzy nie mogli być tego dnia w Mar-
szewie. 
 


