
Krzem w żywieniu roślin 

Zawartość krzemu w zewnętrznych strefach Ziemi wynosi wagowo 26,95%. Jest drugim po 

tlenie najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na naszej planecie. Krzemionka SiO2 w 

różnych odmianach oraz krzemiany i glinokrzemiany stanowią większość skał tworzących 

skorupę ziemską. Krzem wchodzi w skład blisko 400 minerałów skałotwórczych. W 

połączeniu z tlenem tworzy samodzielny minerał – kwarc, który jest odporny na procesy 

wietrzenia fizycznego i chemicznego. Kwarc występuje jako minerał w granitach, 

piaskowcach, piaskach, glinach i innych utworach wchodzących w skład gleb.  

Duże ilości krzemu zawierają także okrzemki.  Są to organizmy powszechnie występujące w 

wodzie i glebie. Okrzemki mają ścianę komórkową zbudowaną głównie z polimerów kwasu 

krzemowego. Ich znaczenie dla życia na Ziemi jest ogromne, ponieważ wytwarzają jedną 

czwartą tlenu oraz stanowią 25% materii organicznej oceanów. 

Z punktu widzenia nawożenia gleby i odżywiania roślin krzem nie jest zakwalifikowany do 

żadnej z istotnych dla życia roślin grup pierwiastków. Nie jest zaliczany ani do 

makroelementów ani do mikroelementów. Jest on jednak obecny w znacznych ilościach w 

większości rośli. Jego ilość w roślinach jest porównywalna z zawartością wapnia, magnezu i 

fosforu. 

Rośliny wyższe cechuje zróżnicowane zapotrzebowanie na krzemionkę. Istnieją gatunki, 

które akumulują znaczne ilości krzemu. Takie rośliny jak skrzyp polny, ryż, trzcina cukrowa 

zawierają 10 – 15% krzemionki w stosunku do suchej masy. Zboża i trawy akumulują do 3% 

krzemionki, a motylkowate i inne dwuliścienne poniżej 0,5%. Zwykle w tkankach roślin 

jednoliściennych zawartość krzemu jest o rząd wielkości wyższa niż w dwuliściennych. 

Znaczne ilości krzemionki zawierają pomidory i ogórki zawierają  oraz rośliny jagodowe - 

agrest, porzeczka, malina, poziomka i czarna jagoda. Pewne ilości krzemu znajdują się też w 

organizmach zwierząt. 

Krzem pobierany z gleby w postaci krzemionki spełnia wiele funkcji w roślinach. Będąc 

budulcem ścian komórkowych, powoduje sztywność źdźbeł ryżu, trzciny cukrowej, zbóż i 

traw. Obecność krzemionki w ścianach komórkowych roślin hamuje wnikanie patogenów do 

tkanek. Badania wykazały, że obecność krzemionki zapobiega toksycznemu działaniu na 

rośliny takich pierwiastków jak mangan, żelazo, glin i cynk, występujących w nadmiernych 

stężeniach w glebach.  

Dodatek krzemionki do gleb o małej zasobności w fosfor, powoduje uwalnianie z gleby 

fosforu niedostępnego dla roślin. Krzem reguluje absorbcję fosforu na tyle istotnie, że przy 

nawożeniu połową dawki fosforu, rośliny nie wykazywały objawów deficytu tego 

pierwiastka, a analiza chemiczna liści wykazała nieistotną różnicę w stosunku do roślin 

rosnących na podłożu z pełną dawką fosforu. Uwalnianie fosforanów pod wpływem 

nawożenia krzemionką następuje przede wszystkim w glebach suchych. Dodatnie działanie 

krzemionki stwierdzono u roślin uprawianych na glebach słonych.  

Badania wykazały, że rośliny pobierające większe ilości krzemionki z gleby (ryż, trzcina 

cukrowa, pszenica) zmniejszają współczynnik ewapotranspiracji. Ryż nawożony krzemionką 

wykazuje o 12 – 15% mniejszą ewapotranspirację, pszenica ok. 10%. Rośliny nie pobierające 



krzemionki nie wykazują efektu zmniejszenia ewapotranspiracji. Ponadto stwierdzono, że 

krzemionka obecna w ściankach komórkowych roślin zwiększa możliwość syntezy lignin.  

Krzem przygotowuje także rośliny na stres dlatego, że odkłada się  jest w ścianach 

komórkowych, zwiększając ich sztywność i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Grubsze 

i twardsze ściany komórkowe stanowią naturalną barierę dla patogenów. Krzem zwiększa 

odporność także na niekorzystne warunki pogodowe - zbyt niską temperaturę i suszę. Rośliny 

traktowane krzemem wytwarzają większą biomasę, zaś u roślin, u których stwierdza się 

niedobory tego pierwiastka można zaobserwować objawy zaburzeń wzrostu, rozwoju i 

reprodukcji oraz większą wrażliwość na substancje toksyczne, patogeny i szkodniki. 

Potwierdzają to badania przeprowadzone w naszym kraju na pszenicy, rzepaku oraz ogórku. 

Rośliny mogą pobierać tylko te składniki pokarmowe, które są rozpuszczalne w wodzie. 

Krzemionka (piasek) jest praktycznie nierozpuszczalna i dlatego jest formą niedostępną dla 

roślin. Dostępny jest jedynie krzem w postaci kwasu krzemowego, który jednak często nie 

jest osiągalny w odpowiednich ilościach w glebie. 

W handlu dostępne są preparaty (np. Optysil, Silvit, Agriker Silicium) przeznaczone do 

dolistnego dokarmiania roślin krzemem. 
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