
POSADŹ OXYTREE!
ZARABIAJ NA UPRAWIE SZYBKO
ROSNĄCYCH DRZEW

Chcesz uzyskać więcej informacji? Skontaktuj się z naszymi przedstawicielami handlowymi!

Oxytree Solutions Poland Sp. z o.o.
Sky Tower, 14 piętro
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław

www.oxyprogram.pl   |   support.pl@oxytree.com

Przy produkcji tej ulotki reklamowej zostało wyemitowane 30g CO2, co zostało zrówno-
ważone inwestycjami w zielone projekty. Więcej informacji można uzyskać na stronie 
internetowej www.zeroco2.cc!
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Tomasz Ramczyk
+48 505 017 160
tomasz.ramczyk@oxytree.com



Celem każdego rolnika jest osiągnięcie jak największych zysków z upraw w jak 
najkrótszym czasie. Doskonałym rozwiązaniem jest założenie plantacji Oxytree, która 
spełnia te oczekiwania.

Podana cena sadzonek jest ceną netto, nie zawiera opłat związanych z uprawą. Różnice w 
cenie mogą pojawić się w zależności od miejsca, w którym znajduje się plantacja.

* Cena skupu opiera się na klasach jakościowych.
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Oxytree powstało w wyniku skrzyżowania dwóch gatunków Paulowni. Jedną z jego 
najważniejszych właściwości jest bardzo szybko wzrost – drzewo potrafi osiągnąć nawet 
16 metrów wysokości i ponad 30 cm średnicy pnia już w 6. roku od posadzenia. Z jednego 
drzewa Oxytree możemy uzyskać 0,5 m³ jakościowego drewna, które znajduje szerokie 
zastosowanie m.in. w przemyśle budowalnym i meblarskim. 
Tym, co czyni Oxytree wyjątkowym jest jego zdolność do regeneracji i ponownego odrasta-
nia z pnia po wycince. Dzięki temu może być ścinane co najmniej 4 razy, bez konieczności 
ponownego sadzenia. Pierwszy cykl wzrostu Oxytree kończy się w 6. roku od momentu 
założenia plantacji, kolejne cykle przypadają na 10, 14 i 18 rok. Oxytree nie ma nic wspólne-
go z GMO, nie stanowi zagrożenia dla rodzimych gatunków drzew i może być rozmnażane 
wyłącznie laboratoryjnie – jego nasiona są bezpłodne.

OXYTREE

RENTOWNOŚĆ – BIORĄC POD UWAGĘ ŚREDNIĄ Z 5 LAT

ZYSK Z PLANTACJI OXYTREE

doskonałej jakości sadzonki Oxytree + porady dotyczące uprawy Oxytree + opcję odkupu

W CENIE SADZONKI OXYTREE ZAWARTA JEST RÓWNIEŻ KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA NASZYCH EKSPERTÓW. GWARANTUJEMY:

ZALETY UPRAWY OXYTREE

Łatwiejsze w uprawie – wymaga dużo mniejszego wkładu pracy  w porównaniu z 
uprawą innych gatunków roślin i drzew owocowych.
Wytrzymałe – odporne na skrajne warunki klimatyczne i pogodowe.
Wspierane przez ekspertów – pozostające pod stałą opieką naszych specjalistów.
Niezwykle dochodowe – 106-214 tysięcy PLN/hektar/wycinka.
Przynoszące wielokrotny zysk – Oxytree zdolne jest do odrastania od pnia po ścięciu, 
zysk z jednego nasadzenia można czerpać co najmniej 4-krotnie.

WARUNKI SADZENIA

Obsada: 5 x 5 m lub 5 x 4 m, ok. 500 sadzonek Oxytree/1 hektar.
Okres sadzenia: maj - czerwiec.
Optymalny teren: płaski, lekko nachylony.
Gleba: luźna, o dobrej przepuszczalności.
pH gleby: 5,5 - 8,9.

OXYTREE

1 rok, 500 szt. sadzonek

Na koniec 6. roku – 1. wycinka

Na koniec 10. roku – 2. wycinka

Na koniec 14. roku – 3. wycinka

Na koniec 18. roku – 4. wycinka
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