
Znaczenie tytanu w żywieniu roślin 

W uprawach rolniczych i ogrodniczych ostatnio coraz częściej wykorzystuje się różnego 

rodzaju stymulatory, korzystnie wpływające na wzrost, rozwój i plonowanie roślin. Taki 

wpływ na procesy zachodzące w komórkach roślinnych, a także na odporność na czynniki 

stresowe i patogeny mogą wywierać niektóre pierwiastki naturalnie występujące w glebie. 

Przez rośliny pobierane są w niewielkich ilościach, dlatego nie zalicza się ich do typowych 

składników pokarmowych. Jednym z nich jest tytan. 

Tytan (Ti) jest pierwiastkiem należącym do metali lekkich. W glebach mineralnych jest 

znacznie więcej tytanu niż innych składników pokarmowych. W zewnętrznej warstwie 

skorupy ziemskiej znajduje się średni około 0,33% tytanu. Najwięcej tytanu (do 10%) 

zawierają gleby pochodzenia wulkanicznego. W Polsce średnia zawartość tytanu w glebach 

wynosi średnio około 0,17%. Największe ilości tego pierwiastka zawierają gleby ilaste, mady 

i rędziny – do 0,8%, zaś najmniej gleby torfowe – poniżej 0,04%.  

Zawartość tytanu w roślinach uprawnych waha się od ilości śladowych do 120 mg/kg s.m. 

Poprzez analizy stwierdzono, że zboża zawierają 10 – 20 mg Ti/kg s.m., rośliny motylkowate 

20 – 28 mg Ti/kg s.m., rośliny okopowe do 120 mg Ti/kg s.m. 

Badania przeprowadzone w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku na Zachodzie 

wykazały, że plon roślin uprawnych opryskiwanych preparatem zawierającym jony tytanu 

wzrastał przeciętnie o 10 – 20%. W doświadczeniach dotyczących jabłoni, kukurydzy i 

buraków cukrowych wzrost plonu wyniósł ponad 30%, zaś zawartość chlorofilu była o 16 – 

65% wyższa niż w kontroli. Tytan łagodził uszkodzenia herbicydowe pomidorów, zwiększał 

plon o 10 – 33%, podnosił aktywność wielu enzymów i przyspieszał proces fotosyntezy.  

Badania przeprowadzone w Polsce w latach osiemdziesiątych wykazały, że opryskiwanie 

kukurydzy preparatem zawierającym tytan, rosnącej na glebie alkalicznej, zwiększyło plon 

świeżej masy o 44%. Na glebie kwaśnej zabieg taki nie zwiększył plonu, a zawartość tytanu 

w roślinach była w tym przypadku cztery razy większa. Rośliny rosnące na glebie bardzo 

kwaśnej zawierającej tytan mogą zawierać nawet czterdzieści razy więcej tego pierwiastka niż 

rośliny rosnące na glebie alkalicznej. Dwukrotny oprysk buraków cukrowych preparatem 

zawierającym tytan spowodował wzrost produkcji cukru o blisko 30%.  

W wielu doświadczeniach stwierdzono zwiększoną aktywność enzymów i wzrost ich 

zawartości pod wpływem tytanu. Zjawisko to powiązane jest z większą zawartością żelaza w 

roślinach traktowanych związkami tytanu. Tytan aplikowany dolistnie stymuluje aktywność 

jonów żelaza uczestniczących w metabolizmie roślin, zwłaszcza w glebach zasadowych, w 

których żelazo jest trudno dostępne. Również pobieranie przez rośliny papryki azotu przy 

jednoczesnym nawożeniu tytanem było bardziej intensywne. Rośliny pobrały o 73% więcej 

azotu od roślin kontrolnych. Plon papryki wzrósł o 44% przy obfitym nawożeniu fosforem i o 

65% przy jego niedoborze. Wyniki powyższe świadczą o tym, że dodatnie oddziaływanie 

tytanu jest szczególnie intensywne, gdy rośliny znajdują się w stresie (niedobór fosforu lub 

żelaza). 



Inne badania (dotyczące fasoli) potwierdziły dodatnie oddziaływanie związków tytanu na 

zawartość chlorofilu w roślinach i wzrost ich masy o 20%. Z kolei preparat Insol X, 

zawierający tytan, zastosowany do zaprawiania nasion, poprawił wschody i przyspieszył 

kiełkowanie rzepaku, lucerny, buraka cukrowego i słonecznika. Dolistne stosowanie Insolu X 

powodowało wzrost plonu rzepaku i jęczmienia jarego nawet o 30%. Tytan wpływa również 

dodatnio na intensywność wiązania azotu z powietrza przez bakterie współżyjące na 

korzeniach roślin motylkowatych. 

Szczególnie korzystne jest działanie preparatów tytanowych na rośliny warzywne. W 

doświadczeniu na zawirusowanych roślinach ogórka stwierdzono, że pod wpływem Tytanitu 

liczba owoców zwiększyła się dwa razy, a liczba nasion ponad trzy razy w porównaniu z 

kontrolą. Pod wpływem tego samego preparatu zwiększył się także o około 50% plon nasion 

ogórka w warunkach polowych. Czterokrotny oprysk 0,02 procentowym Tytanitem 

spowodował wzrost plonu owoców ogórka o 14%. W doświadczeniach polowych otrzymano 

także wzrost plonu melonów o ponad 20%.  

Korzystny wpływ Tytanitu, jak dowiodły badania mikroskopowe, objawia się zwiększonym 

wigorem ziaren pyłku i lepszym ich przyleganiem do znamienia słupka.  

Korzystny wpływ Tytanitu na plon nasion stwierdzono także u pomidorów, w przypadku 

których liczba nasion zwiększyła się o ponad 60%. Kwiaty astrów pod wpływem Tytanitu 

zwiększyły swoją trwałość o siedem dni oraz wytworzyły większą liczbę nasion o lepszej sile 

kiełkowania. 

Opryskiwanie Tytanitem roślin pomidora ograniczyło rozwój mączniaka prawdziwego. W 

przypadku ogórków zastosowanie tego preparatu ograniczyło rozwój choroby wirusowej liści 

przenoszonej przez nasiona, co skutkowało trzykrotną zwyżką plonu. Trzykrotny oprysk 

ogórków ograniczył także rozwój mączniaka rzekomego i spowodował wzrost plonu o 14%.  

Reasumując można stwierdzić, że korzystny wpływ tytanu na procesy życiowe roślin, 

przejawiający się wzrostem wielkości plonu oraz jego jakości i trwałości, przejawia się przede 

wszystkim w warunkach stresowych dla roślin. Rozpoznano cztery mechanizmy działania 

tytanu na rośliny: 

1. Tytan powoduje zwiększenie aktywności jonów żelaza w komórkach. Przyczynia się 

to do wzrostu zawartości chlorofilu i wzrostu intensywności fotosyntezy oraz 

aktywności niektórych enzymów odpowiedzialnych za prawidłowy rozwój roślin. 

2. Tytan wpływa na zwiększenie tempa pobierania przez rośliny składników 

pokarmowych.  

3. Stosowanie tytanu powoduje zwiększenie wigoru ziaren pyłku i lepszym jego 

przyleganiem do powierzchni słupka. Jest to szczególnie ważne w uprawach, których 

plon stanowią nasiona lub owoce.  

4. Zastosowanie tytanu powoduje wzrost odporności na niektóre patogeny.  

W naszym kraju w handlu dostępny jest preparat Tytanit, produkowany przez firmę Intermag, 

zawierający 0,8% tytanu. 


