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Általában egy útról nem lehet teljes bizonyossággal kimon-
dani, hogy az a helyes, amíg végig nem mentünk rajta. A
Sohler István által az oxyfáról leírtakkal is ez a helyzet: hi-
szünk, de azért nyitva tartjuk a szemünket.

Sok idegen fafaj/fajta került az elmúlt 100-200 év során Ma-
gyarországra, némelyik – fatermesztési szempontból – bevált,
volt, amelyik nem. Az oxyfával – hivatalos elnevezése szerint
Paulownia Clon in Vitro 112® – talán más a helyzet, de mi-
elõtt elhamarkodottan ítéletet mondanánk, vizsgáljuk meg a
kérdést alaposabban.

Az oxyfa a Josep Grau által vezetett spanyol, mikroszapo-
rítással foglalkozó laboratórium (In Vitro SL) nemesítési
munkája nyomán jött létre a Paulownia elongata S. Y. Hu és
a Paulownia fortunei  (Seem.) Hemsl. keresztezésével. Az
eredményt a nemesítõ – a szokásos módon – bevizsgáltatta
egy erre szakosodott szervezettel, a Castillia La Mancha
Egyetem megfelelõ genetikai intézetével és energetikai inté-
zetével (Instituto de Investigación en Energías Renovables
Parque Científico y Tecnológico de Albacete és a Ciencia y
Tecnología Agroforestal y Genetica Escuela Tecnika Supe-
rior de Ingenieros Agronomos de Albacete). A spanyolok
elég alapos munkát végeztek. Az eredményekrõl szóló
összefoglalókat le lehet tölteni a nemesítõ cég honlapjáról
(http://www.paulownia112.com/invitro/#inici), zömmel
persze spanyolul.

A vizsgálati ereményekkel nem vitatkozhatunk addig,
amíg a saját vizsgálati eredményeink ezeket nem cáfolják.
Így el kell hinnünk – márpedig mi okunk lenne kételkedni a
spanyol kollégák korrektségében –, hogy a Sohler István ál-
tal írt cikk adatai helyesek. A közöltek közül két lényeges
momentumot azonban mégis ki kell emelni és ezekrõl külön
szót ejteni: A EU elõírásainak megfelelõen a fajtaminõsítési
vizsgálatokat elvégezték és a fajtát – mint ami a minõsítési fel-
tételeknek (DUS-vizsgálat) megfelelt – 2011-ben jegyezte be
a Közösségi Növényfajta Hivatal (CPVO – az EU illetékes ha-
tósága).

Az invazivitás kérdésében is állást foglalt az egyetem:
„This clone is a hybrid species thus producing unviable seeds
and not presenting invasive characteristics or invasive beha-
viour. Also, Paulownia clone in Vitro 112® is not included in
the Spanish list of invasive species”, tehát – a Paulownia-
nemzetség több fajával (és esetleg fajtájával) szemben ez a
klón nem tekinthetõ özönnövénynek.

Azért – nyilván – nem lehet mindent fenntartások nélkül
elfogadni, amit egy távoli országban, a miénktõl jelentõsen
eltérõ körülmények között tapasztaltak és következtettek.
Van két lényeges kérdéskör, amelyekkel hathatósan (és gyor-
san) foglalkozni kell:

Vajon a magyar termõhelyeken az oxyfa hogy tud megél-
ni? Bírja-e egyáltalán az éghajlatunkat és a talajainkat? Kielé-
gíthetõk-e mesterségesen a termõhelyi igényei, ha a csapa-
dék, a hõmérséklet, vagy más nem megfelelõ a számára?

Érdemes-e telepíteni, érdemes-e fenntartani, ápolgatni és
reménykedni az ügylet nyereséges kimenetelében? Vagy ez is
csak egy pénztemetõ, mint olyan sok más ültetvénytelepítési
próbálkozás a magyar (erdõ)gazdaságban?

E kérdésekre a hazai tapasztalatok hiányában még nem tu-
dunk biztos választ adni. Persze, ez még arra sem lehet ok,
hogy azt mondjuk, hogy ez nálunk nem megy, ez rossz, ez
csak veszteséget terem és arra sem, hogy egyáltalán ne fog-
lalkozzunk a dologgal és várjuk, hogy majd valaki megmond-
ja, hogy mit kell csinálni.

ad 1. A spanyol termõhelyek – különösen, ha az éghajlat-
változás várható hatásait is figyelembe vesszük – nem is tér-
nek el annyira a miénktõl, hogy a különbségeket ne lehetne
mesterségesen áthidalni (ha megéri). A csapadékhiányt pél-
dául lehet öntözéssel pótolni, a hideg meg esetleg növedék-
kiesést eredményez a hajtások rendszeres elfagyásával.

ad 2.A magyar termõhelyeken lehet, hogy az oxyfa nem
hozza azt a fatömeget, amelyet Spanyolországban kimutattak,
de az biztos – a külhoni példák ismerete alapján –, hogy nálunk
is gyorsabb lesz a növekedése, mint a legtöbb jelenleg is ter-
mesztett fafajnak/fajtának. A faanyag minõsége jobb, a felhasz-
nálási lehetõségei – itt szintén az interneten látott felvételekre,
valamint a spanyol mérési eredményekre lehet támaszkodni –

meghaladják a hazai gyorsan növõ fafajainkét/fajtáinkét. Azt,
hogy a várható költségek milyen arányban állnak a várható ho-
zamokkal és bevételekkel, valóban nem tudhatjuk biztosan.

A fentieket végiggondolva egyértelmû, hogy az oxyfa ma-
gyarországi elterjesztésének lehetõségeivel foglalkozni kell.
Most, mert az éghajlatváltozás és a piac nem vár. Természe-
tesen ehhez pénz kell, befektetés, ami kockázattal jár. A koc-
kázatot a befektetõ viseli, aki (ami) a tapasztalatait „konver-
tálja” a mi viszonyainkra, aztán a hitére, a másutt látottakra,
hallottakra alapozva lép tovább.
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