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BALLOON FLOWER - THE COMPARISON OF TILLAGE 
IN CONVENTIONAL AND ECOLOGICAL SYSTEM 

 

Summary 
 

The comparative investigations were led in two systems relating balloon flower tillage: ecological and conventional. The 
size of crop was estimated as well as the proportional content of saponins in raw material. It was affirmed, that ecological 
system compared with conventional system of tillage caused similar effects. 
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ROZWAR WIELKOKWIATOWY – PORÓWNANIE UPRAWY W SYSTEMIE 
KONWENCJONALNYM I EKOLOGICZNYM 

 

Streszczenie 
 

Prowadzono porównawcze badania dotycz�ce mo�liwo�ci uprawy rozwaru wielkokwiatowego w dwóch systemach: kon-
wencjonalnym i ekologicznym. Oceniano w nich wielko�� plonu oraz jego jako�� (procentow� zawarto�� saponin). Stwier-
dzono, �e ekologiczny system uprawy pozwala na uzyskiwanie efektów porównywalnych do uzyskiwanych w systemie kon-
wencjonalnym. 
S�owa kluczowe: rozwar wielkokwiatowy; uprawa; system konwencjonalny; system ekologiczny; plon; badania polowe 
 
 
1. Wprowadzenie 
 
 Na podstawie wyników w�asnych bada� fitochemicz-
nych i farmakologicznych, potwierdzono, �e pochodz�cy 
z Azji rozwar wielkokwiatowy (Platycodon grandiflorum 
A.DC.) jest gatunkiem o dzia�aniu leczniczym stosowanym 
w terapii schorze� dróg oddechowych. Surowcem zielar-
skim jest korze� rozwaru (Platycodi radix). Podstawowymi 
sk�adnikami biologicznie aktywnymi surowca s� saponiny 
triterpenowe [2, 7]. W Instytucie W�ókien Naturalnych 
i Ro�lin Zielarskich podj�to badania nad agrotechnik� tego 
gatunku.  
 W ostatnich latach, ze wzgl�du na drastyczn� redukcj� 
�rodków ochrony ro�lin dopuszczonych do stosowania 
w uprawach ro�lin zielarskich, wzros�o zainteresowanie agro-
technicznymi metodami regulacji zachwaszczenia. Zacz�to 
szerzej wykorzystywa� konkurencyjne zdolno�ci ro�lin 
uprawnych przy pe�nym zabezpieczeniu ich potrzeb nawozo-
wych [1]. W zwi�zku z tym w przeprowadzonych badaniach 
oceniano efekt stosowania zwi�kszonej, w stosunku do zaleca-
nej, ilo�ci wysiewu nasion rozwaru oraz zrównowa�onego 
nawo�enia organiczno-mineralnego w uprawie polowej. Roz-
war wielkokwiatowy ze wzgl�du na swoj� charakterystyczn� 
biologi� rozwoju oraz du�� odporno�� na niekorzystne warun-
ki siedliskowe mo�e wykazywa� wysok� przydatno�� w 
prowadzeniu ró�nego typu upraw, w tym równie� 
prowadzonych metodami ekologicznymi.  
 
2. Cele badawcze 
 
1. Rozpoznanie mo�liwo�ci prowadzenia efektywnych 
upraw rozwaru wielkokwiatowego w warunkach zwi�kszo-
nego ryzyka zachwaszczenia (system ekologiczny). 
2. Porównanie efektywno�ci uprawy rozwaru wielkokwia-
towego w systemie ekologicznym i konwencjonalnym (wy-
soko�� i jako�� plonu surowca). 

3. Metodyka badawcza 
 
 Do�wiadczenia uprawowe z rozwarem wielkokwiato-
wym przeprowadzono w Zespole Botaniki i Agrotechniki 
Ro�lin Zielarskich Zak�adu Botaniki, Hodowli i Agrotech-
niki Instytutu W�ókien Naturalnych i Ro�lin Zielarskich 
(IWNiRZ), w Plewiskach k. Poznania. W opracowaniu 
przedstawiono wyniki bada� z lat 2008-2010. Badania by�y 
dofinansowane z projektu badawczego nr NN 405219539. 
 Na polach zlokalizowanych w takich samych warun-
kach glebowo-klimatycznych (bezpo�rednie s�siedztwo) 
prowadzono badania porównawcze w dwóch systemach 
uprawy (ekologicznym i konwencjonalnym). W ka�dym 
z systemów prowadzono oddzieln� agrotechnik� dostoso-
wan� do ich specyficznych za�o�e�. W systemie konwen-
cjonalnym oprócz nawo�enia organicznego obornikiem sto-
sowano nawo�enie mineralne oraz wykonywano intensyw-
n� upraw� mechaniczn�. W systemie ekologicznym do-
�wiadczenia realizowano na wydzielonej, cz��ci pola do-
�wiadczalnego posiadaj�cej certyfikat zgodno�ci prowa-
dzenia upraw z metodami ekologicznymi 
(EKOGWARANCJA PTRE sp. z o.o). Do�wiadczenia 
prowadzono z wykorzystaniem dojrza�ego kompostu po-
wsta�ego na bazie resztek ro�linnych. W obydwu systemach 
do mechanicznej piel�gnacji upraw stosowano narz�dzia 
p�ytko dzia�aj�ce z no�ami k�towymi, a dodatkowo, w rz�-
dach ro�lin wykonywano odchwaszczanie r�czne. 
 
 W cz��ci biologicznej bada� wykonano 4 do�wiadcze-
nia polowe (po 2 oddzielne do�wiadczenia w systemach 
konwencjonalnym oraz ekologicznym). Wszystkie do-
�wiadczenia zak�adano metod� wysiewu nasion wprost do 
gruntu, w terminie jesiennym. Do bada� wykorzystano w�a-
sny materia� siewny, pozyskany z upraw wst�pnych, gwa-
rantuj�cy uzyskanie surowca o podwy�szonej warto�ci bio-
logicznej (wysoka zawarto�� saponin).  
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3.1. Do�wiadczenia 
 
1) w s y s t e m i e  k o n w e n c j o n a l n y m  – do�wiadczenie 
trzyczynnikowe w uk�adzie bloków losowanych, w trzech po-
wtórzeniach; czynnik I rz�du stanowi� sposób przygotowania 
stanowiska pod wzgl�dem nawozowym: a) po facelii przyora-
nej na zielony nawóz, b) po facelii przyoranej na zielony na-
wóz + obornik bydl�cy w dawce 33 t.ha-1; czynnikiem II rz�du 
by�a ilo�� wysiewu nasion na hektar: a) 1 kg.ha-1, b) 2 kg.ha-1; 
czynniki III rz�du stanowi� poziom nawo�enia mineralnego: a) 
N – 60, P2O5 – 60 i K2O – 80, b) N – 60, P2O5 – 80 i K2O – 
100 kg.ha-1, c) kontrola – bez nawo�enia. 
2) w s y s t e m i e  e k o l o g i c z n y m  – do�wiadczenie jed-
noczynnikowe w uk�adzie bloków losowanych, w którym 
zmienne by�o nawo�enie organiczne, w wariantach: kompost 
stosowany pog�ównie w dawce 30 kg.ha-1 i 15 kg.ha-1, a wa-
riancie kontrolnym bez nawo�enia. 
 Wielko�� poletka dla ka�dego obiektu wynosi�a 12 m2. 
W do�wiadczeniu zosta�y zapewnione porównywalne warunki 
wzrostu i rozwoju ro�lin w zakresie czynników glebowo-
klimatycznych i agrotechnicznych dla wszystkich badanych 
obiektów. Chwasty zwalczano tylko mechanicznie.  
 Dla obu systemów oceniano wielko�� plonu (�wie�a i su-
cha masa surowca) i jako�� surowca (zawarto�� saponin) zbie-
ranego jesieni� pocz�wszy od drugiego roku wegetacji ro�lin. 
 W celu oceny istotno�ci ró�nic pomi�dzy obiektami zosta�a 
przeprowadzona analiza statystyczna zgodnie z modelem dla 
uk�adu bloków losowanych. Jako kryterium istotno�ci ró�nic 
zastosowano test „F” Fishera-Snedecora, przy czym NIR 
obliczono przy wykorzystaniu testu „t” Studenta na poziomie 
istotno�ci 0,05%. 
 W cz��ci laboratoryjnej (w Zak�adzie Badania Jako�ci Pro-
duktów Leczniczych i Suplementów Diety IWNiRZ) wykona-
no ilo�ciowe analizy chemiczne na zawarto�� saponin w ko-
rzeniach zbieranych w pierwszym oraz drugim roku wegetacji 
rozwaru, wykorzystuj�c metod� wagow�. 
 
4. Wyniki bada� 
 
 W systemie uprawy konwencjonalnej plon suchej masy 
surowca dla plantacji dwuletnich by� dla wszystkich kombina-
cji �rednio o ok. 30% wy�szy w stanowisku z nawo�eniem or-
ganicznym w porównaniu do kombinacji bez obornika, przy 
czym dla ilo�ci wysiewu 2 kg.ha-1 uzyskano istotnie wy�sze 
plony surowca (�rednio o ok. 70%) w porównaniu do ilo�ci  
 

1 kg.ha-1. Wzrost poziomu nawo�enia mineralnego w zakresie 
dawek od 60 do 80 kg.ha-1 (P2O5) oraz od 80 do 100 kg.ha-1 
(K2O) nie spowodowa� istotnych zmian w plonowaniu rozwa-
ru. Maksymalne plony suchej masy korzeni uzyskano stosuj�c 
nawo�enie obornikiem i wysiewaj�c 2 kg nasion na ha i w za-
le�no�ci od wielko�ci nawo�enia mineralnego wynosi�y one od 
25,24 do 25,34 dt.ha-1 (tab. 1). 
 W trzecim roku uprawy rozwaru stwierdzono w stosunku 
do upraw dwuletnich spadek plonu suchej masy surowca o ok. 
10%. Dla wszystkich kombinacji plon by� �rednio o ok. 35% 
wy�szy w stanowisku z nawo�eniem organicznym w porów-
naniu do kombinacji bez obornika. Stwierdzono s�absz� reak-
cj� rozwaru na g�sto�� siewu, ani�eli w drugim roku. W sta-
nowisku na oborniku dla ilo�ci wysiewu 1,0 kg.ha-1 uzyskano 
�rednio o ok. 15% wy�sze plony surowca w porównaniu do 
ilo�ci 2,0 kg.ha-1, jednak ró�nice nie by�y statystycznie istotne. 
Zwi�kszenie poziomu nawo�enia mineralnego P2O5 w zakresie 
od 60 do 80 kg.ha-1 oraz K2O od 80 do 100 kg.ha-1 tak�e nie 
spowodowa�o istotnych zmian w plonowaniu rozwaru. Naj-
wy�sze plony suchej masy korzeni uzyskano stosuj�c nawo�e-
nie obornikiem przy wysiewie nasion 1 kg.ha-1, które w zale�-
no�ci od wielko�ci nawo�enia mineralnego wynosi�y od 19,44 
do 20,00 dt/ha (tab. 2). 
 Wyniki analiz chemicznych surowca pochodz�cego zarówno 
z plantacji dwuletnich, jak i trzyletnich nie wykaza�y jedno-
znacznej zale�no�ci pomi�dzy poziomem zawarto�ci saponin 
a badanymi czynnikami agrotechnicznymi (tab. 3). Zawarto�� 
saponin w surowcu z upraw dwuletnich wynosi�a �rednio od 
7,97 do 11,69% (na oborniku) oraz od 8,91 do 12,32% (bez 
obornika), natomiast z upraw trzyletnich od 9,56 do 13,34% (na 
oborniku) oraz od 7,40 do 10,54% (bez obornika). 
 W systemie uprawy ekologicznej, dla plantacji dwuletnich, 
wyra	ne dzia�anie plonotwórcze uzyskano przy zastosowaniu 
wi�kszej biomasy kompostu w ilo�ci 30 t.ha-1. Efektywny wzrost 
plonu surowca, w stosunku do kontroli, wyniós� �rednio ok. 60%, 
natomiast przy ni�szej dawce kompostu (15 t.ha-1) wzrost wyniós� 
ok. 20%. Uzyskany plon suchej masy korzeni dla tych kombinacji 
wyniós� odpowiednio: 15,32 i 11,60 q.ha-1 przy 9,44 q.ha-1 uzy-
skanych z kontroli – bez nawo�enia. Ró�nice pomi�dzy tymi war-
to�ciami by�y statystycznie istotne (tab. 4). W trzecim roku upra-
wy rozwaru stwierdzono w stosunku do upraw dwuletnich wzrost 
plonu suchej masy surowca �rednio o ok. 35%. Po zastosowaniu 
kompostu w ilo�ci 30 t.ha-1 wzrost plonu surowca w stosunku do 
kontroli wyniós� ok. 70%, natomiast o po�ow� ni�sza dawka kom-
postu spowodowa�a wzrost plonu o ok. 20%. 

 
Tab. 1. Wysoko�� plonu surowca (q.ha-1) w zale�no�ci od kombinacji. Uprawa konwencjonalna – drugi rok uprawy 
Table 1. The height of crop (q.ha-1) according to treatment. Conventional system – the 2nd year of cultivation 
 

na oborniku 
on manure 

bez obornika 
without manure Kombinacja 

Treatment �wie�a masa  
fresh mass 

sucha masa  
dry mass 

�wie�a masa  
fresh mass 

sucha masa  
dry mass 

ilo�� wysiewu - seeding rate: 1 kg.ha-1 (B) 
N–60, P2O5–60, K2O–80 (A) 55,19 14,13 40,83 10,88 
N–60, P2O5–80, K2O–100 56,76 16,24 38,89 11,25 
Kontrola / Control „0” 46,85 11,91 38,34 8,97 

ilo�� wysiewu - seeding rate: 2 kg.ha-1 
N–60, P2O5–60, K2O–80 92,59 25,24 75,28 19,98 
N–60, P2O5–80, K2O–100 90,56 25,34 64,35 17,91 
Kontrola / Control „0”  84,76 22,37 73,89 18,79 
NIR (0,05) - LSD (0.05) dla / from  
A r.n. r.n. r.n. r.n. 
B 34,90 8,98 19,17 4,03 
A x B 16,17 3,55 3,60 1,58 

r.n. – ró�nica nieistotna – not significant difference 
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Tab. 2. Wysoko�� plonu surowca (q.ha-1) w zale�no�ci od kombinacji. Uprawa konwencjonalna – trzeci rok uprawy 
Table 2. The height of crop (q.ha-1) according to treatment. Conventional system – the 3rd year of cultivation 
 

na oborniku 
on manure 

bez obornika 
without manure Kombinacja 

Treatment �wie�a masa  
fresh mass 

sucha masa  
dry mass 

�wie�a masa  
fresh mass 

sucha masa  
dry mass 

ilo�� wysiewu – seeding rate: 1 kg.ha-1 (B) 
N–60, P2O5–60, K2O–80 (A) 72,22 19,44 58,39 14,14 
N–60, P2O5–80, K2O–100 77,78 20,00 54,41 12,02 
Kontrola / Control „0” 66,67 16,11 46,67 10,56 

ilo�� wysiewu - seeding rate: 2 kg.ha-1 
N–60, P2O5–60, K2O–80 61,11 16,67 53,33 13,89 
N–60, P2O5–80, K2O–100 58,89 15,56 54,44 14,24 
Kontrola / Control „0”  55,00 14,44 42,22 10,56 
NIR (0,05) - LSD (0.05) dla / from  
A r.n. r.n. r.n. r.n. 
B 17,38 r.n. 4,14 r.n. 
A x B 5,57 2,62 7,10 r.n. 

r.n. – ró�nica nieistotna – not significant difference 

 
Tab. 3. Zawarto�� saponin (%) w zale�no�ci od kombinacji. Uprawa konwencjonalna – drugi i trzeci rok uprawy 
Table 3. Content of saponins (%) according to treatment. Conventional system – the 2nd and the 3rd year of cultivation 
 

drugi rok uprawy 
the 2nd year of cultivation 

trzeci rok uprawy 
the 3rd year of cultivation Kombinacja 

Treatment na oborniku  
on manure 

bez obornika 
without manure 

na oborniku  
on manure 

bez obornika 
without manure 

ilo�� wysiewu - seeding rate: 1 kg.ha-1 (B) 
N–60, P2O5–60, K2O–80 (A) 11,39 9,84 13,34 8,92 
N–60, P2O5–80, K2O–100 10,50 12,32 10,19 10,54 
Kontrola / Control „0” 9,71 8,91 9,56 9,96 

ilo�� wysiewu - seeding rate: 2 kg.ha-1 
N–60, P2O5–60, K2O–80 11,69 11,04 12,26 9,49 
N–60, P2O5–80, K2O–100 10,38 9,93 10,50 7,40 
Kontrola / Control „0” 7,97 9,40 12,80 8,97 
NIR (0,05) - LSD (0.05) dla / for  
A  1,78 r.n. r.n. r.n. 
B  r.n. r.n. r.n. r.n. 
A x B 1.04 1,12 0,87 0,94 

r.n. – ró�nica nieistotna – not significant difference 

 
Tab. 4. Wysoko�� plonu surowca (q.ha-1) w zale�no�ci od kombinacji. Uprawa ekologiczna – drugi i trzeci rok uprawy 
Table 4. The height of crop (q.ha-1) according to treatment. Ecological system – the 2nd and the 3rd year of cultivation 
 

drugi rok uprawy 
the 2nd year of cultivation 

trzeci rok uprawy 
the 3rd year of cultivation Kombinacja  

Treatment �wie�a masa  
fresh mass 

sucha masa 
dry mass 

�wie�a masa 
fresh mass 

sucha masa 
dry mass 

Kompost / Compost 15 t.ha-1 45,93 11,60 53,76 15,13 
Kompost / Compost 30 t.ha-1 61,49 15,32 78,15 21,51 
Kontrola / Control „0” 38,80 9,44 45,72 12,48 
NIR (0,05) / LSD (0.05) 12,55 2,08 10,14 4,82 

r.n. – ró�nica nieistotna – not significant difference 

 
Tab. 5. Zawarto�� saponin (%) w zale�no�ci od kombinacji. Uprawa ekologiczna – drugi i trzeci rok uprawy 
Table 5. Content of saponins (%) according to treatment. Ecological system – the 2nd and the 3rd year of cultivation 
 

Kombinacja / Treatment drugi rok uprawy 
the 2nd  year of cultivation 

trzeci rok uprawy 
the 3rd year of cultivation 

Kompost / Compost 15 t.ha-1 10,41 7,66 
Kompost / Compost 30 t.ha-1 8,20 7,42 
Kontrola / Control „0” 10,19 8,95 
NIR (0,05) - LSD (0.05) r.n. r.n. 

r.n. – ró�nica nieistotna – not significant difference 
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 Wyniki analiz chemicznych surowca pochodz�cego za-
równo z plantacji dwuletnich, jak i trzyletnich nie wykaza�y 
jednoznacznej zale�no�ci pomi�dzy poziomem zawarto�ci 
saponin a badanymi czynnikami agrotechnicznymi (tab. 5). 
Zawarto�� saponin w surowcu z upraw dwuletnich wynosi-
�a od 8,20 do 10,41, natomiast z upraw trzyletnich od 7,42 
do 8,95% suchej masy surowca. 
 
5. Dyskusja 
 
 Istnieje bogate pi�miennictwo dotycz�ce opisu bada� 
fitochemicznych i farmakologicznych rozwaru, jednak pre-
zentowane badania odnosz� si� do ma�o poznanego dot�d 
aspektu oddzia�ywania czynników �rodowiskowych i agro-
technicznych na warto�� biologiczn� surowca. Rozwar 
wielkokwiatowy naturalnie wyst�puje w Chinach, Korei, 
Japonii i Rosji [7]. W Chinach prowadzono w ostatnich la-
tach intensywne badania nad okre�leniem optymalnych wa-
runków uprawy tego gatunku [3, 8].  
 W warunkach klimatycznych Polski rozwar w stanie 
dzikim nie wyst�puje, natomiast dobrze rozwija si� w upra-
wach, corocznie zawi�zuj�c silnie kie�kuj�ce nasiona – 
zwykle w ponad 90% w ci�gu ca�ego roku [4].  
 W�asne badania rozpoznawcze potwierdzi�y, �e rozwar 
wielkokwiatowy w monokulturze udaje si� bardzo dobrze, 
znosi nawet do�� ostre zimy i nie ulega masowym pora�e-
niom przez choroby i szkodniki. S� to przes�anki, które 
�wiadcz� o mo�liwo�ci prowadzenia efektywnych upraw 
tego gatunku w systemie ekologicznym. Plon surowca zie-
larskiego po 2-3 latach uprawy wynosi 3-10 ton �wie�ej  
i 1-3 ton suchej masy [5].  
 Uzyskane i prezentowane w niniejszych badaniach wy-
niki dotycz�ce plonowania mieszcz� si� w tym przedziale. 
Daje to gwarancj� op�acalno�ci prowadzenia upraw rozwa-
ru zarówno zak�adanych w systemie konwencjonalnym, jak 
i ekologicznym. 
 W dost�pnym pi�miennictwie s� bardzo sk�pe informa-
cje o wykonanych lub prowadzonych przez inne krajowe 
lub europejskie o�rodki naukowe badaniach agrotechnicz-
nych z rozwarem wielkokwiatowym. W niewielkim stopniu 
opracowana jest agrotechnika rozwaru na cele ozdobne. 
Rozwar najlepiej ro�nie na pod�o�ach piaszczysto-
gliniastych i s�onecznych stanowiskach [6]. W prowadzo-
nych do�wiadczeniach polowych rozwar rós� w zbli�onych 
warunkach, tzn. na glebie o sk�adzie mechanicznym pia-
sków gliniastych lekkich. G�sto�� siewu podobnie jak do-
bór odpowiedniej formy botanicznej jest jednym z wa�niej-
szych czynników decyduj�cych o wysoko�ci plonowania. 
Ze wzgl�du na wspó�zawodnictwo ro�lin o �wiat�o i wod� 
optymalna dla ka�dej ro�liny powierzchnia pokarmowa jest 
uzale�niona od zewn�trznych czynników glebowych i ter-
micznych. W badaniach oceniano takie ilo�ci wysiewu jak 
przypadku zastosowa� ogrodniczych, gdzie ilo�� wynosi  
1-2 kg.ha-1. W cytowanej wy�ej publikacji autorzy stwier-
dzaj�, �e optymalna g�sto�� siewu uzale�niona jest od wa-
runków agrotechnicznych i przyrodniczych stanowiska. Po-
twierdzi�y to przeprowadzone badania. Wi�ksza ilo�� wy-
siewu powodowa�a wi�ksze zg�szczenie ro�lin w rz�dzie, 

co skutkowa�o wi�ksz� konkurencyjno�ci� ro�liny uprawnej 
w stosunku do wyst�puj�cego zbiorowiska chwastów 
i przyczyni�o si� do obni�enia strat plonu surowca. Przy 
ni�szej g�sto�ci siewu zachwaszczenie rz�dów by�o prawie 
dwukrotnie wi�ksze. Przeci�tne zachwaszczenie poletek 
chwastami dwuli�ciennymi, w zale�no�ci od g�sto�ci sie-
wu, oceniono na ok. 10-15% (2 kg.ha-1) oraz ok. 25-30%  
(1 kg.ha-1). Wi�ksze zachwaszczenie mia�o decyduj�cy, ne-
gatywny wp�yw na plonowanie rozwaru. W trzecim roku 
uprawy stwierdzono s�absz� reakcj� rozwaru zarówno na 
g�sto�� siewu, jak i zachwaszczenie uprawy. 
 
6. Wnioski 
 
1. Plony rozwaru wielkokwiatowego (w drugim i trzecim 
roku wegetacji) z upraw ekologicznych dorównywa�y za-
równo pod wzgl�dem wysoko�ci jak i jako�ci plonom 
z upraw konwencjonalnych. 
2. W uprawie konwencjonalnej najwy�sz� efektywno�� 
nawozow� stwierdzono w stanowisku na oborniku (33 t.ha-1) 
z zastosowaniem nawo�enia mineralnego na poziomie:  
60 (N), 60-80 (P2O5) i 80-100 (K2O) kg.ha-1. 
3. W uprawie ekologicznej najlepszy efekt nawo�enia 
plantacji uzyskano w wyniku zastosowania kompostu 
w dawce 30 t.ha-1, w trakcie wegetacji ro�lin. 
4. Analizy chemiczne surowca nie wykaza�y jednoznacz-
nej zale�no�ci pomi�dzy poziomem zawarto�ci saponin 
a badanymi czynnikami agrotechnicznymi i systemami 
uprawy. 
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