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Inwestycja w przyszłość

Więcej informacji na temat właściwości
biologicznych i zastosowania Oxytree można
uzyskać na oficjalnych stronach internetowych
Oxytree.

www.oxytree.pl
oxytree@oxytree.com

oxytree Fazy wzrostu

oxytree
2 - MIESIĘCZNE
SADZONKI OXYTREE

OXYTREE JEST ROŚLINĄ
O WYJĄTKOWYCH WŁAŚCIWOŚCIACH

Wyróżnia je bardzo szybki wzrost,
zdolność do odrastania od
pozostawionego pnia po ścięciu oraz
produkcja ogromnych ilości tlenu.

SADZONKI PRZED POSADZENIEM
w drodze do nowego domu

2-LETNIE OXYTREE

pnie nadają się np. do produkcji filarów

SADZONKI OXYTREE

w 4. miesi;;icu po posadzeniu

3-LETNI LAS OXYTREE

drewno można wykorzystywać do celów
przemysłowych

Oxytree powstało dzięki starannej selekcji najlepszych cech gatunkowych
P. Elongata x P. Fortunei . Według Departamentu Rolnictwa, Leśnictwa i Genetyki
Uniwersytetu Castilla-La Mancha w Hiszpanii, Oxytree jest najlepsz;;i odmian;;i
Paulowni. Wpisane do Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin, Oxytree
posiada pozwolenie na handel międzynarodowy.

oxytree średnica pnia
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3-LETNIE
OXYTREE

Obwód pnia:
80-85cm

6-LETNIE
OXYTREE

Średnica pnia:
35cm

OXYTREE ZAPEWNIA 4-KROTNIE
Wll�CEJ DREWNA NIŻ JAKIKOLWIEK
INNY RODZIMY GATUNEK DRZEWA!
Po ścięciu Oxy tree odrasta od pnia,
wy korzy stuj;;ic swoje niezwykłe zdolności
regeneracyjne.
Po drugim cy klu drzewo posiada rozwinięty
sy stem korzeniowy , rośnie szy bciej, dzięki
czemu kolejne wycinki mog;;i odbywać się już
co 4 lata.

oxytree Właściwości
Właściwości biologiczne
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Bardzo szybki wzrost – nawet 3 m przyrostu rocznie.
Prosty pień z małą ilością sęków.
Palowy system korzeniowy pozwalający na pobieranie składników odżywczych z
najgłębszych warstw gleby.
Rozmnażanie wyłącznie w warunkach laboratoryjnych – Oxytree jest nieinwazyjne
i bezpieczne dla lokalnego ekosystemu.
Odporność na skrajne temperatury (-25°C-+45°C).
Wytrzymałość na silne podmuchy wiatru.
Tolerancja gleb słabszej klasy (IV, V, VI klasa).

Wymagania glebowe
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Gleby luźne i przepuszczalne o pH w zakresie 5,5-8,9.
Tereny niepodmokłe i niezalewowe – wody gruntowe poniżej 2 m.
Głazy i skały macierzyste poniżej 6 m pod powierzchnią gruntu.
750-800 mm wody rocznie (dostarczanej np. poprzez system
nawadniania kropelkowego).

ŚREDNICA LIŚCIA:
25-45 CM

Dzięki swoim wielkim
liściom, Oxytree
produkuje dużo więcej
tlenu niż inne drzewa
liściaste.

Zastosowanie

Dzięki wysokiej zawartości białka i azotu,
liście nadajĘJ się na pasze i do nawożenia.

Z 1 hektara można uzyskać 700 kg
aromatycznego, jasnego miodu.

Wysokiej jakości drewno można
wykorzystać w różnych gałęziach
przemysłu, m.in. w meblarstwie oraz
w budownictwie.

Ze względu na wysokĘJ wartość opalowĘJ
pień i konary mogĘJ być wykorzystane
jako drewno opalowe. Z jednego drzewa
uzyskać można około 0,5 m3 drewna.
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Więcej informacji na temat właściwości
biologicznych i zastosowania Oxytree można
uzyskać na oficjalnej stronie internetowej
Oxytree.

www.oxytree.pl
kontakt@oxytree.pl

Przy produkcji niniejszej ulotki reklamowej zostało wyemitowane do atmosfery 60 g C02 co skompensowaliśmy
systemem carbon solutions. Więcej informaq, można uzyskać na stronie internetowej www.carbonsolutionsglobal.com.
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