
OXYTREE

DRZEWO TLENOWE



OXYTREE - Odmiana uprawna paulowni 
pochodzenia mieszańcowego ( pochodzi ze 
skrzyżowania Paulownia fortunei i 
Paulownia elongata ). Odmiana uzyskana 
została przez firmę biotechnologiczną z 
Hiszpanii. Drzewo szybko rosnące, 
niewybredne w odniesieniu do warunków 
klimatycznych. Posiada europejski 
paszport Wspólnotowego Urzędu Ochrony 
Odmian Roślin (CPVO), certyfikat 
jakości oraz licencję handlową. Przez 
katedrę leśnictwa i genetyki 
Uniwersytetu Castilla-La Mancha 
(Hiszpania) klon został uznany za 
najcenniejszy pod względem użytkowym 
wśród odmian paulowni.

https://pl.wikipedia.org/

https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/&sa=D&ust=1581281369279000&usg=AFQjCNHLo7Dmso0XgaM5TpqVegYKUHNmig


MORFOLOGIA



POKRÓJ
Drzewo liściaste o rocznym przyroście ok. 
3 m (po 6 latach osiąga 16 m wysokości), 
szerokiej, parasolowatej koronie i dużych 
liściach. Pień smukły, prosty, o gładkiej, 
szarej korze. Po ścięciu tworzy odrosty.

http://regiodom.pl/

LIŚCIE
Bardzo duże, o długości często 
przekraczającej 30 cm, sercowate, 
aksamitnie owłosione.

https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo&sa=D&ust=1581281369382000&usg=AFQjCNGX5Ww9PAbMuf5GaJ-ogLNaM4wfYQ
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Pie%25C5%2584&sa=D&ust=1581281369382000&usg=AFQjCNEl7DBk7iWpRMd8rkmp1WK5ToCXJQ
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Odrosty&sa=D&ust=1581281369383000&usg=AFQjCNGtioZTtqrClMx3YGZ2RMHEmt_KBQ
https://www.google.com/url?q=http://regiodom.pl/&sa=D&ust=1581281369752000&usg=AFQjCNGjdQWu72xgGnKPsAVwCyknN3HwsQ


KORZEŃ
Palowy, osiągający 
głębokość do 9 
metrów.

KWIATY
Zimują w rudobrunatnych, owłosionych pąkach. 
Rozwijają się w maju. Kwiaty 
naparstkowo-dzwonkowate, bladofioletowe, 
tworzą duże, wiechowate kwiatostany, o 
długości ok. 40cm.

https://oxytree.pl/oxytree-w-ogrodzie/
http://ladnydom.pl/

OWOCE
Owalne, o długości 
ok. 4 cm, 
zielono-szare. 
Nasiona płonne.

https://pl.wikipedia.org/

https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Palowy_system_korzeniowy&sa=D&ust=1581281369764000&usg=AFQjCNF_WsS1CvOvI0qGSpdzsYO3hg-5QA
https://www.google.com/url?q=https://oxytree.pl/oxytree-w-ogrodzie/&sa=D&ust=1581281370099000&usg=AFQjCNH29So5gS15dLy0b2_y925RpKoo7Q
https://www.google.com/url?q=http://ladnydom.pl/&sa=D&ust=1581281370437000&usg=AFQjCNGWT2ouSIrDLUV39NpNUrNeckY0AA
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/&sa=D&ust=1581281370445000&usg=AFQjCNEYNvpkgtcF5ycEy_lVPXZQBEACOQ


ROZWÓJ I 
SIEDLISKO



ROZWÓJ 
Kwitnie w maju, daje płonne nasiona i nie rozmnaża się generatywnie 
- nie jest gatunkiem ekspansywnym. Uprawa możliwa jest jedynie z 
sadzonek. Roślina cechuje się niezwykle szybkim wzrostem - w 6 lat 
jest w stanie osiągnąć 16 metrów wysokości i ponad 30 cm średnicy 
pnia. Przy takim szybkim rozwoju, absorbuje ogromne ilości 
dwutlenku węgla, a co za tym idzie - produkuje także dużo tlenu ( 
10-krotnie więcej niż inne drzewa liściaste. 

SIEDLISKO
Drzewo nie jest bardzo wymagające, dobrze radzi 
sobie na  większości gleb, preferuje 
przepuszczalne i wilgotne, ale nie podmokłe, o 
kwasowości od 5 do 8,9 pH. jest odporne na 
temperatury od -25 do +45 stopni Celsjusza.



Pień 5-6 miesięcznego drzewa, 
przed przycięciem.

Obwód 3 letniego drzewa osiąga 
80-85 cm!

https://oxytree.pl/

https://www.google.com/url?q=https://oxytree.pl/&sa=D&ust=1581281370937000&usg=AFQjCNEqG6VPnseX7u4X8HzBSY8nVA3uMg


Średnica liścia Oxytree to 25-45 cm.

http://x-plus-pl.galeria.ekologia.pl/

1-2 miesięczne sadzonki.

https://oxytree.pl/

https://www.google.com/url?q=http://x-plus-pl.galeria.ekologia.pl/&sa=D&ust=1581281371232000&usg=AFQjCNHgTzrUlqTOuojeEYTmsudPgyBDeg
https://www.google.com/url?q=https://oxytree.pl/&sa=D&ust=1581281371238000&usg=AFQjCNHAy2BGmWnpksh1iKQw7ikrTlAGaA


ZASTOSOWANIE



ROŚLINA OZDOBNA
Ze względu na efektowne, duże 
liście i piękne kwiaty, Oxytree 
jest często nasadzane w ogrodach i 
przestrzeniach miejskich, gdzie 
pełnią również funkcję 
ekologiczną, oczyszczając i 
nawilżając powietrze oraz 
zapewniając cień.

https://www.gospodarz.pl/

https://www.google.com/url?q=https://www.gospodarz.pl/&sa=D&ust=1581281371280000&usg=AFQjCNFUIOnuXSWOcnAo8boIDugjsCczzw


SUROWIEC DRZEWNY
Oxytree daje bezsękowe drewno 
wysokiej jakości o gładkiej 
strukturze, po wysuszeniu 
praktycznie wodoodporne, możliwe 
do wykorzystania przy produkcji 
mebli, palet, łodzi, sklejek czy 
płyt. W przemyśle drzewnym 
nazywane jest „aluminiowym 
drewnem”, gdyż jest o 30% 
lżejsze od drewna porównywanych 
drzew liściastych.

https://oxytree.pl/zastosowanie-oxytree-2/

https://www.google.com/url?q=https://oxytree.pl/zastosowanie-oxytree-2/&sa=D&ust=1581281371898000&usg=AFQjCNEXFPu0j9f53Wz_1wMvQUfhMTpPCA


INNE ZASTOSOWANIA
Odmiana wyróżnia się 
produkcją dużych ilości tlenu 
i szybkim wzrostem. Dobrze 
nadaje się do nasadzeń 
miejskich i przydrożnych oraz 
rekultywacji gruntów. 
Własności regeneracyjne i 
wysokojakościowe drewno 
sprawiają, iż uprawa Oxytree 
może chronić lasy rodzime 
przed nadmierną wycinką.

https://oxytree.pl/wlasciwosci-drzew-oxytree/

https://www.google.com/url?q=https://oxytree.pl/wlasciwosci-drzew-oxytree/&sa=D&ust=1581281372499000&usg=AFQjCNG5bZriRweE8xCm1hmRWxAFK90RRA


INNE ZASTOSOWANIA
● Kwiaty mają fioletowo-biały 

odcień, dzięki czemu wyróżniają 
się na tle pozostałych. Kuszą 
nie tylko wyglądem – przyciągają 
pszczoły, które produkują z 
niego jasny, klarowny miód.

● Liście zawierają dużo makro- i 
mikroelementów, dlatego sprawdzą 
się jako pasza dla zwierząt i 
naturalna biomasa.

● Jeden pień Oxytree zapewnia 70% 
drewna, pozostałe 30% pochodzące 
z gałęzi, liści, kwiatostanu i 
owoców możemy wykorzystać jako 
biomasę.



DZIĘKUJĘ 
ZA UWAGĘ

PREZĘTACJE WYKONAŁA: 
NATALIA NIKIEL


