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jęczmień ozimy
W tym roku nie ma problemu z brakiem 
wilgoci w warstwie ornej. W tych warun-
kach zboża ozime mogą być jesienią wcześ-
nie zainfekowane chorobami grzybowymi, 
szczególnie fuzariozami i mączniakiem. 
W przypadku porażenia plantacji nie należy 
zwlekać z zastosowaniem fungicydu – naj-
lepiej systemicznego, o szerokim spektrum 

działania. W porę wykonany zabieg grzybo-
bójczy wzmocni oziminę i znacznie zwiększy 
jej szanse na dobre przezimowanie.
W poprzednim biuletynie podaliśmy najnow-
sze wyniki badań COBORU charakteryzujące 
odmiany pszenicy ozimej. Teraz publikuje-
my najważniejsze dane o plonowaniu oraz 
rolniczych cechach użytkowych jęczmienia 
ozimego.

Marek Radzimierski

Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian jęczmienia ozimego (wg COBORU)
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dt/ha cm % s.m. skala 9° g %

odmiany wielorzędowe pastewne
antonella 81,2 93,6 95 11,6 5 6,3 8,1 7,5 7,7 46,5 95
arenia 84,5 96,1 95 11,5 5 6,4 7,5 7,1 7,2 45 94
Fridericus 81,3 92,9 102 10,7 6 7 6,9 7,4 7,5 45,6 95
Henriette 78,7 91,8 98 12 5 6,9 7,1 7,2 7,6 48,2 95
Holmes 80,4 92,8 96 11,2 4,5 6,9 7,6 7,2 7,4 46,3 92
Jakubus 87,9 100,6 97 11,7 5 7,2 7,5 7,3 7,6 46,9 96
Kaylin 81,7 96 100 12 5 6,9 7,7 7,5 7,4 50,3 97
Kobuz 73 85,5 105 11,7 5,5 6,1 7,6 7 7,6 43,2 90
KWS astaire 85,5 101,1 96 11,7 4,5 6,6 7,7 7,3 7,6 50,3 97
KWS Higgins 84,8 99,1 101 11,5 4,5 6,9 7,5 7,3 7,6 50,2 96
KWS Kosmos 88,1 99,6 99 11,4 5 6,9 7,6 7,6 7,4 46,3 96
KWS meridian 81,1 94,4 100 11,8 5 6,4 7,2 7,2 7,8 47,6 96
Lomerit 76,5 89 103 10,9 5 6,3 7,3 7 7,4 48,1 93



maybrit 71,3 83,8 102 10,9 5 5,6 7,2 6,8 7,6 40,4 88
nele 80,4 94 102 11,5 4,5 6,9 7,6 7,3 7,5 50,5 97
Quadriga 80,6 94,1 105 11,6 5 6,8 7,8 7,1 7,2 48,5 94
Scarpia 79,8 92,6 105 11 5 6,4 6,4 6,8 7,3 45,9 95
Souleyka 77,9 88,3 97 11,6 4,5 6,9 7,7 7,6 7,7 47,6 95
SU Elma 80,9 92,5 99 11,5 5 6,7 7,9 7,5 7,9 47,2 95
SU melania 80,1 91,9 100 11,6 4,5 6,5 7,5 7,1 7,4 47,2 93
Titus 80,5 92,6 110 11,8 5 7,4 7,9 7,3 7,8 49,8 96
Zenek 81,8 92 98 11,4 5,5 6,6 7,8 6,8 7,5 43,8 90

odmiany dwurzędowe pastewne
Brosza 71,2 79,5 98 11,8 4,5 7 7,6 7,6 7,6 49,9 96
metaxa 77,7 87,5 84 11,9 4,5 7,6 6,9 6,9 7,6 49,6 95
SU Vireni 77 87,2 94 11,9 5 7,8 7,2 7,2 7,4 53,6 95
Zita 78,4 88,7 93 11,9 5 7,5 7,3 7,3 7,6 54,9 97

odmiana dwurzędowa browarna
Vincenta 70,2 79,8 88 11,4 4 6,1 7,2 7,2 7,6 47,9 94

a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg N/ha nawożenie azotowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)
skala 9° – wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę

2

ODMiany
ROślin

na kolekcji odmian w Grubnie
XXII Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Grub-
nie koło Chełmna odbędą się 16-17 czerw-
ca 2018 roku. Już teraz zapraszamy na to 
spotkanie, które jak zwykle będzie okazją 
nie tylko do poznania nowości z zakresu me-
chanizacji rolnictwa, ale przede wszystkim – 
obejrzenia z bliska bogatej kolekcji odmian 
roślin uprawnych. Główną areną tych spotkań 
jest bowiem pole – to tutaj przy współpracy  
z hodowlami i firmami nasiennymi staramy 
się zaprezentować w obiektywny sposób nowe 
odmiany: zbóż, rzepaku, kukurydzy, roślin 
strączkowych, a także rośliny poplonowe czy 
ziemniaki. Co roku na 260–350 poletkach  
o rozmiarach 3x15 m prezentujemy co naj-
mniej 250 odmian roślin uprawnych oraz 
realizowane są rozmaite warianty technolo-
giczne i elementy agrotechniki.
Kolekcja odmianowa w Grubnie jest wyjąt-
kowa. Czym różni się od innych?
l Odmiany roślin uprawnych prezentowane 

są w blokach jednorodnych pod wzglę-
dem gatunkowym.

l Zakłada się jednakową technologię upra-
wy dla całego bloku poletek.

l Wszystkie odmiany danego gatunku rośli-
ny prezentowanej w bloku mają jednakowe 
nawożenie i objęte są tą samą ochroną.

l Jeżeli dany gatunek występuje w kilku 
blokach poletek, mogą wystąpić różnice 
w technologii ochrony oraz płodozmia-
nie między blokami. Wynika to z faktu, 
że poszczególne firmy chemiczne wyku-
pują prawo do ochrony danego gatunku 
roślin w konkretnym bloku. Taka sytuacja 
umożliwia porównanie skuteczności róż-
nych środków ochrony roślin.

l Na całym polu demonstracyjnym nie pro-
wadzi się deszczowania ani żadnej innej 
formy podlewania roślin.

l Ewentualne dodatkowe prace pielęgna-
cyjne lub dodatkowa ochrona zawsze do-
tyczą całego bloku, a nie pojedynczych 
poletek odmianowych.

l Na kolekcji zachowywane się miejsca, 
gdzie wystąpiły błędy agrotechniczne lub 
inne uszkodzenia roślin.

l Kolekcja jest dostępna dla odwiedzają-
cych od zasiewów do zbiorów.

Dzięki takiemu podejściu rolnicy zyskują 
obiektywny obraz sytuacji w zakresie różnic 
odmianowych w danym gatunku. Mają tak-
że rzeczywisty obraz, jak wyglądają rośliny 
w warunkach polowych w danym roku w re-
aliach przeciętnego gospodarstwa dyspo-
nującego dobrymi glebami i wyposażeniem 
technicznym. Mogą wtedy porównać swoje 
uprawy z tym, co rośnie na kolekcji. 
Obecnie zrealizowano już główne prace zwią-
zane z zasiewami ozimin na Dni Pola 2018. 
29 sierpnia wysiano 38 odmian rzepaku, 
w dwóch blokach, w ilości około 2 kg/ha. 
Wykorzystano siewnik Kverneland Optima 
do kukurydzy ze specjalnymi tarczami siew-
nymi do rzepaku. 
28-29 września wysiano ponad 80 odmian 
zbóż ozimych, w tym 48 odmian pszenicy na 
dwóch blokach, po 15 odmian pszenżyta i ży-
ta. Użyto siewnika pneumatycznego Kverne-
land, przy obsadzie 400 szt./m2. W tym roku 
nie było problemów z uwilgotnieniem gleby, 
co dobrze rokuje wschodom. 
Ciekawą prezentację stanowić będzie groch 
siewny ozimy, zasiany 28 września na 4 po-
letkach demonstracyjnych.

Marek Radzimierski

Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian jęczmienia ozimego (wg COBORU) – c.d.
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odmiany wielorzędowe pastewne – c.d.

Siew ozimin na poletkach
w Grubnie



PRODUKT Średnia 2016 i ii iii iV V Vi Vii Viii iX Średnia 2017

Ceny targowiskowe podstawowyCh produktów rolnyCh*, zł/dt

pszenica 74,50 77 76 78 79 80 82 84 81 78 79

żyto 56,64 – 59 60 65 62 65 64 64 63

jęczmień 69,58 71 74 76 80 78 76 79 78 75 76

pszenżyto 64,92 68 68 69 68 69 75 74 72 69 70

ziemniaki 96,83 82 85 86 85 100 98 82 78 83 87

Ceny skupu żywCa netto*, zł/kg

żywiec wieprzowy 4,31 4,50 4,40 4,47 4,92 5,09 5,23 5,11 5,01 4,97 4,86

maciory 2,81 3,57 3,44 3,58 3,80 3,65 3,63 3,53 3,58 3,68 3,61

żywiec wołowy 7,33 7,52 7,55 7,49 7,27 7,14 7,24 7,18 7,28 7,55 7,36

krowy 5,02 5,07 5,09 5,12 5,12 5,18 5,21 5,18 5,17 5,11 5,14

Ceny skupu zbóż netto*, zł/dt

pszenica konsumpcyjna 62 66 66 69 69 69 71 69 66 63 68

pszenica paszowa 61 62 63 65 67 69 70 67 63 61 65

żyto konsumpcyjne 50 52 52 54 54 54 57 56 53 53 54

pszenżyto paszowe 54 57 58 61 63 64 65 61 56 57 60

jęczmień konsumpcyjny 54 58 57 60 60 61 61 56 57 58 59

jęczmień paszowy 55 57 58 60 62 63 63 57 55 57 59

Ceny nawozów mineralnyCh netto, zł/dt

saletra amonowa 34% 114,83 107 109 109 110 109 104 108

mocznik 46% 134,17 134 135 135 136 137 119 133

superfosfat wzbogacony 40% 141,50 139 137 136 137 136 125 135

sól potasowa 60% 146,00 138 138 137 138 136 132 137

polifoska 6 162,00 150 151 151 152 151 147 150

POgODa

POMiaRy
meteo

opady września

opracowanie: Natalia NarewskaPomiary prowadzono w stacji meteorologicznej w Minikowie koło Nakła nad Notecią.

temperatury września

opracowanie: Paulina Cholewińska

eKOnOMiKa

nOtOwania
cenOwe

* na podstawie „Systemu Notowań” KPODR Minikowo: www.ceny.kpodr.pl3



Mo emy pomóc 
poszkodowanym w nawa nicach





ekologiczna zagroda
Od kilkunastu lat realizowany jest au-
torski program Bożeny Błaszczyńskiej 
z KPODR w Minikowie „Ekologizacja wsi 
województwa kujawsko-pomorskiego, 
kształtowanie postaw i zachowań społe-
czeństwa wiejskiego, poprzez wdraża-
nie w życie tzw. Dobrej Kultury Rolnej”. 
Głównym celem programu jest edukacja 
ekologiczna mieszkańców terenów wiejskich, 
gdyż są oni odpowiedzialni za zanieczyszcze-
nia pochodzenia rolniczego, które trafiają do 
środowiska w wyniku niewłaściwych zacho-
wań i braku wiedzy z tego zakresu. Oddzia-
ływanie na świadomość ekologiczną zgodnie 
z przepisami prawa polskiego oraz dyrektyw 
UE w zagadnieniach dotyczących ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju po-
zwoli poziom tej wiedzy podnieść. 

Dodatkowe cele programu:
l wypracowanie właściwych nawyków 

i kształtowanie proekologicznych postaw 
wobec środowiska naturalnego;

l propagowanie zdrowego stylu życia;
l zapobieganie zanieczyszczeniom punkto-

wym i obszarowym w celu ochrony wody, 
gleby, powietrza i krajobrazu przyrodni-
czego;

l promocja rolnictwa ekologicznego i inte-
growanego;

l skoncentrowanie się na istotnych za-
gadnieniach ochrony środowiska na ob-
szarach wiejskich na szczeblu lokalnym, 
wykorzystując dostępne metody eduka-
cyjne;

l propagowanie nowych metod proekolo-
gicznych w celu korzystania z zasobów 
środowiska naturalnego;

l wdrażanie w życie Kodeksu Dobrych 
Praktyk Rolniczych oraz Zasad Wzajem-
nej Zgodności.

Po wprowadzeniu ww. zasad:
l nastąpi zahamowanie procesu degradacji 

środowiska poprzez ograniczenie wypły-
wu zanieczyszczeń pochodzących z go-
spodarstw rolnych do środowiska natu-
ralnego;

l poprawi się stan sanitarny wsi, jakość 
wody, gleby, powietrza i krajobrazu przy-
rodniczego;

l mieszkańcy obszarów wiejskich zapozna-
ją się z zagrożeniami środowiska natural-
nego, które powstają w wyniku niewłaś-
ciwego postępowania wobec otaczającej 
przyrody;

l nastąpi wdrażanie w życie i egzekwowa-
nie (kary) obowiązujących aktów praw-
nych w zakresie ochrony środowiska.

Programem objęto już ponad 3000 gospo-
darstw naszego województwa. Przy doborze 
gospodarstw pracownicy powiatowych ze-

społów doradztwa rolniczego kierowali się 
istniejącymi problemami ekologicznymi oraz 
chęcią współpracy rolników i samorządów 
gminnych. Tegoroczna edycja zlokalizowana 
była na terenie 8 powiatów: Brodnica, Byd-
goszcz, Nakło nad Notecią, Radziejów, Ry-
pin, Toruń, Tuchola, Włocławek.

Oprócz edukacji ekologicznej przedstawionej 
w formie szkoleń, lustracji, porad i informa-
cji, prowadzone były działania zaradcze pod-
czas wizyt w gospodarstwach w zakresie: 
l gospodarki wodno-ściekowej; 
l zagospodarowania nawozów organicz-

nych i mineralnych;
l gospodarki odpadami zgodnej z regula-

minem utrzymania czystości i porządku 
obowiązującym w danej gminie;

l profilaktyki zdrowotnej; 
l estetyki zagrody wiejskiej;
l ochrony krajobrazu przyrodniczego.

Wymienione tematy i realizowane zadania 
ujęte były w ramy konkursu „Ekologiczne 
zagospodarowanie zagrody wiejskiej”, 
na szczeblu gminnym i wojewódzkim. Za 
nami są już podsumowania gminne. Podczas 
pobytu w gospodarstwach zaobserwowano 
zmiany na korzyść ochrony środowiska, bez-
pieczeństwa oraz szeroko rozumianej este-
tyki zagrody. Z roku na rok gospodarstwa są 
coraz bardziej zadbane, piękniejsze.

Uroczyste podsumowanie konkursu wo-
jewódzkiego odbędzie się w Kujawsko-
Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rol-
niczego w Minikowie 7 listopada 2017 
roku, podczas którego zostaną wręczone 
zwycięzcom dyplomy i nagrody ufundowane 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W trakcie spotkania Marek Radzimierski 
z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego przedstawi wykład na temat: 
„Retencja wód w gospodarstwie”, a Bożena 
Błaszczyńska omówi „Kompleksową ochronę 
środowiska w zagrodzie wiejskiej”.

Serdecznie zapraszamy do Minikowa na pod-
sumowanie Konkursu Wojewódzkiego „Eko-
logiczne zagospodarowanie zagrody wiej-
skiej”.

Maria Grabczyńska

Program współfinansowany
przez Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej 

w Toruniu
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FestyN

Przysiek

9 września

Z życia KPODR

Barwy lata – smaki ziemniaka
Gorący ziemniak królował na wrześniowym 
festynie „Barwy lata – dary jesieni” w Przy-
sieku. Na tradycyjną już i lubianą imprezę 
przybyły tłumy gości. 63 firmy kusiły zwie-
dzających swoimi produktami, organizatorzy 
natomiast przygotowali dla nich liczne kon-
kursy, kiermasze, prezentacje i konsultacje.

Po raz dwunasty odbyły się skierowane do 
konsumentów konkursy, których główną ideą 
jest promowanie nowych odmian ziemniaka. 
Uczestnicy festynu wybierają odmianę naj-
smaczniejszą oraz najładniejszą. W tym roku 
za najsmaczniejszą uznano odmianę Belana 
zgłoszoną przez Europlant HZ. Drugie miej-
sce zajęła Lilly spółki Solana, a trzecie – La-
wenda z Hodowli Ziemniaka w Zamartem. 
Pozostałe odmiany (Ranomi spółki Agrico 
i Tonacja z PMHZ Strzekęcino) również zy-
skały aprobatę konsumentów. Najładniejszą 
odmianą okazała się Lilly.
Niezależnie od tego wybrane odmiany ziem-
niaków można było posmakować w najprost-
szy sposób – jako bulwy uparowane w łupi-
nach i podawane z sosami.
Była też możliwość spróbowania potraw przy-
gotowanych przez koła gospodyń wiejskich 
i lokalne grupy działania na konkurs „Ziem-
niak w tradycji kuchni Pomorza i Kujaw”. 
Wśród 19 potraw zwyciężyła zupa kartoflan-
ka zgłoszona przez Stowarzyszenie Aktywna 
Wieś Słup, drugie miejsce zajęła rolada ziem-
niaczana z sosem kurkowym Urszuli Chmie-
lewskiej z Orzechówka, a trzecie – kiszka 
ziemniaczana przywieziona przez Stowarzy-
szenie Przyjaciół Sołectwa Góry. Wyróżniono 
też kluski ziemniaczane z kapustą zasmaża-
ną, serwowane przez LGD Stowarzyszenie 
„Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.

Na scenie w wesołych konkursach na naj-
szybsze utarcie ziemniaka czy najdłuższą 
obierkę nagrodami były ziemniaki, przeka-
zane przez firmy hodowlane oraz rolników, 
którzy przywieźli je na sprzedaż.
Jak co roku, konkursom towarzyszyła wysta-
wa odmian ziemniaka przygotowana przez 
IHAR Oddział w Boninie. Dzięki kadrze in-
stytutu mamy możliwość nie tylko podziwia-
nia kilkudziesięciu odmian, zapoznania się 
z ciekawymi formami ziemniaków uprawia-
nych w innych krajach, ale przede wszyst-
kim – skorzystania z wiedzy w zakresie pro-
dukcji i ochrony tego gatunku roślin. W tym 
roku placówkę w Boninie reprezentowali dr 
Tomasz Erlichowski i dr Wojciech Osowski. 
Natomiast dr Wojciech Nowacki reprezentu-
jący IHAR Oddział w Jadwisinie od lat prze-
wodniczy naszym konkursom. Wszystkim 
Panom składamy serdeczne podziękowania 
za wspieranie naszych działań.
Po raz pierwszy w Przysieku swoje stoisko 
miał Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP 
w Bydgoszczy, promujący nowe kierunki 
studiów (m.in. inspekcja weterynaryjna).
Dużym magnesem, szczególnie dla dzieci, 
była wystawa królików, kur ozdobnych i pta-
ków egzotycznych. W myśl zasady „dla każ-
dego coś miłego” każdy z odwiedzających 
znalazł tu coś dla siebie. 
Uczestnikom festynu pięknie przygrywa-
ły kapele ludowe „Kruszynioki” z Kruszyna 
i „Harmonia” z Górska. W przyszłym roku 
swoim gościom gwarantujemy co najmniej 
tyle samo atrakcji, a więc do zobaczenia za 
rok w barwnym Przysieku.

Piotr Kociorski, Marek Radzimierski
fot. Marek Rząsa
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wyStawa

Minikowo

17 września

Z życia KPODR

Karp nakielski na jesiennej 
wystawie ogrodniczej
Na terenach wystawowych Minikowa już po 
raz czwarty odbyła się Jesienna Wystawa 
Ogrodnicza połączona z promocją karpia na-
kielskiego pn. „Karp nie tylko na święta”. 
Organizatorami byli: Kujawsko-Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
i Gospodarstwo Rybackie w Ślesinie.

Wśród wystawców (ponad 60) – reprezen-
tujących dziewięć województw – większość 
stanowili ogrodnicy. W jesiennym asorty-
mencie roślin zakupić można było: wrzosy, 
rośliny cebulowe, zioła, trawy i rośliny wie-
loletnie, rośliny wodne, byliny, sadzonki wi-
norośli, krzewy owocowe, iglaste i liściaste, 
drzewa owocowe i ozdobne. Drugą, równie 
liczną grupą były stoiska lokalnych wytwór-
ców żywności i kół gospodyń wiejskich, które 
oprócz dań z karpia i innych ryb prezentowa-
ły tradycyjne i lokalne smakołyki, m.in. węd-
liny, wyroby z gęsi, pasztety, pieczywo, cia-
sta, pierogi, żurek, nalewki, wina domowej 
roboty i wiele innych. Na smakoszy owoców 
czekały jabłka i gruszki oraz sok jabłkowy. 
Można też było nabyć miód prosto z pasie-
ki. Wyroby z drewna, wiklinę, decoupage, 
różnego rodzaju dekoracje zaprezentowali 
twórcy ludowi, natomiast Ekomuzeum Doli-
ny Noteci oferowało smakołyki i ciekawostki 
turystyczne związane z regionem. 

W ramach kampanii edukacyjno-informa-
cyjnej dotyczącej zapobiegania powstawa-
niu odpadów komunalnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem punktów selektywnego zbie-
rania odpadów, zorganizowano stoisko „Do 
PSZOK tylko krok”. Na stanowisku oprócz 
strefy edukacyjno-informacyjnej znajdowała 
się strefa merytoryczna, mini PSZOK, koło 
fortuny, planszowe – terenowe memo, a na 
najmłodszych czekały puzzle i kolorowanki.

Tego dnia w Minikowie w głównej mierze kró-
lował jednak karp nakielski, który od wielu 
już lat ma ugruntowaną pozycję i znany jest 
wśród szerokiego grona klientów. 
Głównym celem przyświecającym tej wrześ-
niowej imprezie była promocja ryb i zachę-
cenie do ich spożywania pod różnymi posta-
ciami przez cały rok. Dlatego też potrawy 
z ryb serwowały firmy i restauracje, m.in. 
Zespół Pałacowo-Parkowy z Sypniewa i firma 
Netprofis z Bydgoszczy.
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Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Oddział w Przysieku

zaprasza na szkolenie

Monitoring agrofagów roślin uprawnych na przykładzie programu SPEC – 
monitoring suchej zgnilizny kapustnych

Część II: Monitoring chorób i szkodników roślin uprawnych

27 października, godz. 10.00-15.00
Przysiek koło Torunia

Zajęcia prowadzą specjaliści IOR-PIB Poznań: 
– dr Marcin Baran, mgr inż. Kamila Roik (ogólne zasady monitoringu agrofagów)
– inż. Adam Paradowski (monitoring zachwaszczenia pól)
– prof. dr hab. Marek Korbas (monitoring chorób podstawowych roślin uprawnych)
– prof. dr hab. Marek Mrówczyński (monitoring szkodników roślin uprawnych)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na stoisku Gospodarstwa Rybackiego w Śle-
sinie, gdzie znajdują się największe w regio-
nie stawy hodowlane, można było okazjonal-
nie kupić świeżego karpia, a także zapoznać 
się z pozaprodukcyjną funkcją stawów użyt-
kowanych również turystycznie. Dodatkową 
atrakcją był pokaz filetowania karpia w wyko-
naniu pana Jana Bagrowskiego, który zręcznie 
operując nożem pozostawiał go bez ości. Dla 
wprawnych obserwatorów była to bezcenna 
nauka, by w domowym zaciszu samodziel-
nie spróbować techniki filetowania i przy-
rządzić później karpia we własnej kuchni. 
W tym roku po raz pierwszy zorganizowa-
no wystawę drobnego inwentarza, która 
zawsze przyciąga odwiedzających Miniko-
wo. W trzech halach wystawowych hodowcy 
prezentowali drób ozdobny, gołębie rasowe 

oraz króliki. Rzesze odwiedzających obejrza-
ły dumnie prezentujące się zwierzęta, a ich 
opiekunów uhonorowano nagrodami.
Podkreślić należy, nade wszystko, że dopisa-
ła nam – organizatorom pogoda, w ostatnich 
tygodniach płatająca figle. Wrześniowa, cie-
pła i słoneczna niedziela zachęciła do przy-
jazdu do Minikowa, które tego dnia odwiedzi-
ło około 10 tysięcy osób. A więc jak co roku 
w Minikowie, każdy znalazł coś dla siebie. 
Kolejna edycja wystawy już za rok – również 
w niedzielę, 16 września 2018 roku. 
Natomiast jeszcze w tym roku zapraszamy 
wszystkich 11 listopada na „Święto Gęsi 
na Krajnie”. Już teraz warto zarezerwować 
czas, aby odwiedzić Minikowo. 

Sylwia Żakowska-Stasiszyn
fot. Jarosław Domiński




