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OxyTree to szlachetna krzyżówka dwóch rodzajów ozdobnej Paulowni. Jest prawdziwym supermenem wśród drzew  
- pochłania 10 razy więcej dwutlenku węgla od innych gatunków roślin.

 � Robaki i owady nie lubią OxyTree.

 � Nieinwazyjna odmiana, rozmnaża się jedynie  
w laboratorium.

 � Nie wymaga dużej ilości opadów.

 � Daje lekkie i wytrzymałe drewno świetnie nadające 
się do produkcji mebli.

 � Odstrasza muchy i komary.

 � Niegroźne jej nawet zabójcze temperatury.

 � Po zamarznięciu odrodzi się tak samo jak po ścięciu.

 � Rośnie najszybciej na świecie, w ciągu 6 lat osiąga 
wysokość do 16 m.

 � Drzewo rośnie prosto, pień nie posiada sęków

 � Pień o grubości 35 cm.

 � Rośliona ma bujną zieloną czuprynę z liśćmi  
o średnicy do 50 cm.

 � Zakwita uroczymi, pięknie pachnącymi kwiatami.

 � Dzięki ogromnym liściom wytwarza takie ilości tlenu, 
o których inne drzewa mogą tylko pomarzyć!

 � Regeneruje się od korzeni, po pierwszym ścięciu 
wyrośnie jeszcze 4-5 razy.

 � System korzenny osiąga 9 m głębokości i stamtąd 
pobiera składniki odżywcze, tym samym  
nie przeszkadza innym roślinom. 
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liście OxyTree

4-metrowe OxyTree

Ogromne liście
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kwiecień czerwiec lipiec sierpień

Szybko rośnie
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kwiaty OxyTree

kwitnące OxyTree

Pięne kwiaty
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OxyTree posiada uznany na arenie 
międzynarodowej europejski paszport, 

certyfikat jakości  
oraz licencję handlową.
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3-letnie OxyTree

2-letnie, krzewiące się OxyTree

Różnorodność
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Oxytree traktowane jako drzewo ozdobne może,  
ale nie musi być przycinane. Pozostawiając boczne 
pędy uzyskamy bujną i okazałą roślinę, która doskonale 
wypełni puste miejsce w ogrodzie lub w przestrzeniach 
miejskich. Spełnia również funkcję ekologiczną, 
oczyszczając i nawilżając powietrze oraz zapewniając 
cień.

Pozostawiając Oxytree w charakterze drzewa 
ozdobnego możemy być pewni, że w ciągu 9-10 lat 
wyrośnie 30-metrowe drzewo, którego korona 
osiągnąć może nawet 10 metrów średnicy.

Walorami ozdobnymi drzewa tlenowego są fioletowo  
– białe kwiaty o kształcie dzwonków, które zimują  
w rudobrunatnych, owłosionych pąkach. Kwiaty te, 
tworzą duże, wiechowate kwiatostany, o długości ok. 
40 cm 

Oxytree słynie z niezwykle ogromnych sercowatych 
liści, które są pokryte drobnymi włoskami przez,  
co są aksamitne w dotyku. Posiada również owalne  
zielono-szare owoce o długości ok. 4 cm.
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zgrabna i smukła

bogata i liściasta

Na dwa sposoby
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