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DISPUTA

Változáskor mindenkinek van véleménye. A következõkkel
is vagy egyetértenek velem, vagy nem. Mindnyájunkat a
megoldáskeresés vezet jó szándékkal, szakmai tudásunk és
érzelmeink mellett. 

Már Confucius is tanította – szabadon idézve –, hogy a ter-
mészet mikro-mezo-makro területein egyensúlyi állapot van.
Ha ez megbomlik (biotikus, abiotikus tényezõk, ember), azt
igyekszik helyreállítani. Ha nem tudja, egy új egyensúlyi
állapotot hoz létre. Klímaváltozás során is ez következik be. 

Leszûkítve ezt a mi szakmánkra, az új egyensúlyi állapot
nem az elõzõ fafajok maradéktalan megmaradásával valósul
meg. Küzdenünk kell a fafajváltás dinamikájának las-
sulásáért, de el kell fogadnunk. Erdésztársadalmunknak is
szembe kell néznie ezzel, cselekednie kell, ha nem akarunk
kataklizmarobbanást tevékenységünkben. Jobb, ha ezt a
folyamatot mi tartjuk kézben, mintha spontán tör utat magá-
nak. Az eddigi „gyorsan” növõ fafajták választékát bõvíteni
kell, különösen a fatömeg produktum tekintetében. 

A klímaváltozással egy idõben jelentkezik a társadalom
folyamatosan növekvõ faalapanyag-igénye, ha kell
önpusztító módon is. Tehát kettõs feladat elõtt állunk. 

Az óriási kihívás lehetséges megoldása egyik résztve-
võjének tartom az oxyfát. Rövid leírását és értékelését, azzal
a céllal is közlöm, hogy a körülötte keringõ sok téves infor-
mációt eloszlassam. Mindenekelõtt leszögezem, sok érvet
eleve kizárva: nem invazív! Csak laboratóriumi úton sza-
porítható, ún. mikroszaporítással. 

Tudományos neve: Paulownia Clon in Vitro 112, köznapi
neve: oxyfa. Származása: Spanyolországban (több szakiro-
dalom számos Paulownier-fajtára hivatkozik) laboratórium-
ban keresztezett és klónozott fa. 2011-ben jegyezték be az EU
illetékes Növényfajta Hivatalban. A spanyolországi Castillia la
Mancha Egyetem Agrár, Erdészeti és Genetikai Osztálya sze-
rint a legsikeresebb Paulownia klón a világ egyik leggyorsab-
ban növõ fája. Szaporítása: nem invazív, csak laboratórium-
ban mikroszaporítással szaporítható. 

Talajigénye: alapvetõen kozmopolita, optimális számára,
ha legalább 3 méterig nincs talajhiba, a pH-érték pedig 5–8,5
között van.  Hõmérsékleti igénye: -30 és +50 °C-ot elvisel, de -
25 C +  45 °C az ideális. Fagykárosodás esetén a gyökfõ kihajt.
Fényigénye: fénykedvelõ, megfelelõ növekedést csak elsõ
(felsõ) szintben produkál. 

Vízigénye: kortól függõ. Az elsõ 3-4 hónapban igényel
eseti öntözést száraz talaj esetén, ugyanis rendkívül gyorsan
növõ 6-9 méterig lehatoló karógyökere van. Elviseli a 2-3
méternél jelentkezõ talajvizet, de a pangó vizet már nem. 2-3
hetes elöntést kisebb levélsárgulással kihever, de csak akkor,
ha a vízszint legalább 2 méterre visszahúzódik. 

Talaj-elõkészítés, ültetés: 80 centiméteres tányér közepén
12 centiméteres fúrt 80 centiméter mély lyuk. Az ajánlott
hálózat 2 méter és 6 méter közötti, amely termõhely és
faanyag célhasznosítás függvénye (bimoasszától késelési
rönkig). A 12-16 hetes csemete üvegházból érkezik, 200-250
cm3-es konténerben. A legalkalmasabb ültetési idõ májustól
augusztus végéig tart, de lehet a fagyok beálltáig. Talaj-
elõkészítés, ültetés amúgy vita tárgya is. 

Ápolás: a trágyázás felesleges, mert csak a karógyökér
gyors növekedését zavarja meg. A 80 centiméteres tányér
gyommentesen tartása csak addig célszerû, amíg a csemete

nem hagyta el a gyomszintet, karógyökere pedig a
lágyszárúak gyökérzónáját. Az elsõ vegetáció után, ha nem
volt erõteljes növekedés, célszerû visszavágni. Rönk célter-
melés esetén egy tuskósarjat kell meghagyni és az oldalhajtá-
sok kezdeményeit letörni. 

Kitermelés: biomassza esetén kétévenként aratóvágás,
ipari fa (pl: fûrészáru) céltermelés esetén az elsõ kitermelés 5
év után, majd 4 évenként. Védelem: eseti döntés, károsítói
még nem alakultak ki. 

Alaki jellemzõk: 6-9 méterig lehatoló karógyökér; törzse
egyenes, nem csavarodott, fattyúhajtásokra nem hajlamos; fája,
kérge mérgezõ anyagokat nem tartalmaz; levelei nagyméretûek,
szív alakúak, szemben állóak; virága õsszel kifejlõdik, kora
tavasszal a levélrügyek kipattanásával egy idõben virágzik, 30-
40 centiméteres (buga) virágzattal; termése 3-5 centiméteres
ovális alakú tokok apró, világoszöld meddõ magokkal.

Nem elsõ tuskósarjasztási ciklus esetén növekedése:
Kor Magasság Mellmag. törzsátmérõ
1 év 3-4 m 6-8 cm
2 év 7-8 m 14-16 cm
3 év 11-13 m 22-24 cm
4 év 16-18 m 28-30 cm
Faanyagának jellemzõi: egyenes szálú – fehéressárga –

vetemedésre nem hajlamos, jól megmunkálható, nem
hajlamos repedésre, hasadásra, jól felületkezelhetõ, nagy
penetrációjú, nem tartalmaz kontraanyagot, jól ragasztható,
könnyen kérgezhetõ, oldalkeménysége: 1,4 MPa, statikus
nyomószilárdsága: 30MPa, tömörsége: élõnedves 600-700
kg/m3, mûszárított (16-18%-os) 350-400 kg/m3. 

Energiatartalma: 22%-os (légszáraz) nedvességtartalom-
nál 15220 KJ/kg-3430 Kcal/kg (számadatok, átlagok).

Faanyagának (levél és virág is) felhasználási területei: tûzi-
fa biomassza energiatermelésre, pellet biomassza forgácslap,
farostlemez gyártására, bioüzemanyag, bányafa, fûrészáru-ter-
melés általános célra, építõiparnak szerkezeti elemnek,
bútorelem gyártására  – késelési, hámozási furnér, cellulóz-alap-
anyag, levél takarmányozásra, virágzat méz nyerésére. 

Általános elõnyei: a természetes erdõink iránti faigényt
csökkenti, alkalmas meddõhányók fásítására; talajmegkötõ
pionír jellegû fafaj; vízparti, út menti fásításra is alkalmas; fel-
hagyott és marginális mezõgazdasági területek fásítására
megfelelõ; szükségtározók hasznosítására, árterületek maga-
sabban fekvõ részeinek fásítására, véderdõk, erdõsávok
kialakítására is megfelelõ; telepítési helyén elsõ évben mindig,
második évben (ciklus évre értve) esetenként köztes mûvelést
is lehet folytatni; díszfának parkokba, kertekbe is kiváló. 

Itt jegyzem meg, hogy más Paulovnia-fajták vagy klónok
csak kismértékben (pl. smaragdfa, császárfa stb) maradnak le
a Vitro 112-tõl, de azok invazívak!

Mivel csak páréves tapasztalataink vannak, az ismertetés
nem volt teljes. Ezt áthidalni csak úgy tudjuk, ha cselekszünk,
nem ragaszkodunk görcsösen korábbi elveinkhez. Támasz-
kodjunk szakmai múltunkra, és arra, hogy a Paulownia Clon
in Vitro 112-vel csak pozitív tapasztalatok vannak, mint az
egyik figyelembe vehetõ, gyorsan növõ fafajtával. Továbbá
bízzunk benne, hogy törvényeink lehetõséget adnak erre,
követik munkánkat, elõsegítve környezetvédelmünket és ter-
mészetes erdeink védelmét ebben a változó jövõben. 
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Rossz út vagy kiút?!


