
Τ ο  δ έ ν τ ρ ο  τ ο υ  μ έ λ λ ο ν τ ο ς

▀  Κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α  ▀  Ε φ α ρ μ ο γ ή  ▀  Ι δ ι ό τ η τ ε ς  ▀  Α ξ ί α 

Α
ν 

θ
έλ

ετ
ε 

να
 ε

ίσ
τε

 μ
έρ

ο
ς 

το
υ

 μ
έλ

λο
ντ

ο
ς 

τη
ς 

Π
α

ο
υ

λό
β

νι
α

ς,
 σ

κε
φ

τε
ίτ

ε 
το

!

Βέλμποϊ ΕΠΕ, Βουλγαρία • www.paulownia.bg • e-mail: office@paulownia.bg

Είναι εξωγήινο;
…Είναι ζιζάνιο;

…Είναι σπορά;

Το υπερδενΤρο
Φυτεία 8 ετών



Ιστορία του δέντρου 
παουλόβνια 

Το δέντρο Παουλόβνια προ-

έρχεται από την Κίνα. Τα νεότερα έγγραφα και χρονικά 

που αποδεικνύουν τη χρήση αυτού του θαυμάσιου δέ-

ντρου από τους αρχαίους ανθρώπους, χρονολογούνται 

πριν από 2600 χρόνια.  

Στην Ιαπωνία η χρήση της Παουλόβνιας χρονολογεί-

ται από τα 200 μ.Χ. και κατά μία έννοια αποτελεί εθνική 

παράδοση.

Αλλά πόσο η Παουλόβνια συνδέεται με τη ζωή και 

την ιστορία αυτών των χωρών, φαίνεται από το γεγονός 

ότι αυτή είναι μέρος ακόμη και της επίσημης πολιτικής 

ζωής. Οι Ιάπωνες στους οποίους αρέσει όπως η αισθητι-

κή, έτσι και ο συμβολισμός, διάλεξαν την Παουλόβνια για 

εθνόσημο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Μάλλον δεν 

υπάρχει πιο κατηγορηματικός τρόπος να τονιστεί η εθνι-

κή σημασία της Παουλόβνιας για τον λαό της Ιαπωνίας, 

από την παρουσία της στο Παράσημο του ανατέλλοντος 

ηλίου. Αυτό είναι το πρώτο παράσημο της Ιαπωνίας που 

ιδρύθηκε το 1875, που απονέμεται σε προσωπικότητες 

με προσφορές προς την χώρα. Δεν μπορούμε να παρα-

λείψουμε και την παρουσία της στο Γιαπωνέζικο νόμισμα 

– στο κέρμα των 500 γεν είναι πάλι Αυτή – η Παουλόβνια. 

Στη Κίνα η Παουλόβνια καλλιεργείται σε συνολική 

έκταση 2,5 εκ. εκταρίων, από τα οποία σε 1,3 εκ. πραγμα-

τοποιείται συνδυασμένη καλλιέργεια. Στις διαστάσεις με-

ταξύ των βραγιών του δέντρου φυτεύονται καλλιέργειες 

όπως βαμβάκι, καλαμπόκι, τσάι κ.ά. 

Μήπως όταν βλέπετε τις φωτογραφίες της Παουλόβ-

νιας θυμάστε, ότι έχετε δει παρόμοια φύλλα στο μικρό 

πάρκο δίπλα στο σπίτι σας ή έχετε θαυμάσει τα καλαισθη-

τικά ζωηρά χρώματα στο δημόσιο κήπο; Πράγματι ίσως 

έχετε δει την  Παουλόβνια. Αλλά δεν ξέρατε, ότι αυτό δεν 

είναι ακόμη ένα είδος δέντρου, αλλά πολύ περισσότερο. 

Δέντρο των θαυμάτων – που έχει συγκεντρώσει μέσα του 

το παρελθόν διάφορων πολιτισμών, αλλά και Δέντρο του 

μέλλοντος, για τις ιδιότητες του οποίου έχουμε ακόμη 

πολύ να μαθαίνουμε.

Χαρακτηριστικά 
του δέντρου  
παουλόβνια 

Η Παουλόβνια δεν 

είναι απλά ένα ακόμη 

εξωτικό δέντρο. Είναι 

δύσκολο να απαριθ-

μηθούν όλοι οι τομείς 

στους οποίους χρησι-

μοποιούνται διάφορα 

τμήματα από αυτήν, χωρίς να χαθεί κα-

νένας. Ξυλεία, φύλλα, άνθη – όλα αυτά 

έχουν ιδιότητες, που μπορούμε να εκ-

μεταλλευτούμε. 

1. Αύξηση 

– μη συγκρί-

σιμη με άλλο 

είδος δέντρου 

– 1 m3 για 

7-8 χρόνια. 

Με την κατα-

πληκτική του 

γρήγορη ανά-

πτυξη είναι μικρός θησαυρός για τους 

οικολόγους. Αυτοί ανακάλυψαν, ότι η 

Παουλόβνια, με ταχέως αναπτυσσόμε-

νο ριζικό σύστημα, είναι εξαιρετικά κα-

τάλληλη για αναδάσωση απειλούμενων 

από διάβρωση εδαφών. Αυτό από καιρό 

αποτελεί πρακτική ρουτίνας σε κάποιες 

χώρες  - για παράδειγμα στις ΗΠΑ, όπου 

η διάβρωση είναι μόνιμο πρόβλημα. Η 

Παουλόβνια είναι κατάλληλη και για 

αναδάσωση ξανά σε κατακαμένες δασι-

κές εκτάσεις. Εκτός από τα ορατά πλε-

ονεκτήματα, χάρη στη μεγάλη ποσότητα μάζα φύλλων, 

μετά από την φυλλόρροια, αυτή εξασφαλίζει γρήγορο 

φυσικό λίπασμα των προσβληθέντων εκτάσεων. 

Βέβαια, οι ασυνήθιστες ιδιότητές της από καιρό την 

Η ιστορία του δέντρου Παβλόβνια

Τομή βαλανιδιάς ηλικίας πάνω από 40 χρονών και πενταετούς Παουλοβνίας 

Η Παουλόβνια 
(Paulownia) είναι το 

μοναδικό γένος ταχέως 
αναπτυσσόμενων δέντρων 

από την οικογένεια της 
Paulowniaceae. Το γένος 
Paulownia περιλαμβάνει 

πάνω από 20 είδη με 
παρόμοιες ιδιότητες και 

γι’αυτό ονομάζονται με την 
συγκεντρωτική ονομασία 

Παουλόβνια.

Είδη Παουλόβνιας:

P. australis
P. catalpifolia

P. coreana
P. duclouxii
P. elongata

P. fargesii
P. fortunei

P. glabrata
P. grandifolia

P. imperialis
P. kawakamii

P. lilacina
P. longifolia

P. meridionalis
P. mikado
P. recurva

P. rehderiana
P. shensiensis

P. silvestrii
P. taiwaniana

P. thyrsoidea
P.  tomentosa

P.  viscosa



έχουν μετατρέψει σε σχεδόν υποχρεωμένο για πάρκα και 

κήπους φυτικό είδος – όχι μόνο για την Ασία, αλλά και 

για τις ΗΠΑ και Ευρώπη. Τα τεράστια φύλλα και η μεγάλη 

κορώνα, που μεγαλώνουν χωρίς να χρειάζονται χρόνια 

αναμονής, προσφέρουν πυκνή σκιά στα μέρη αναψυχής. 

Έτσι τα πάρκα με την Παουλόβνια αποτελούν ευχάριστα 

δροσερά μέρη μέσα στη ζέστη και τη σκόνη των μεγάλων 

πόλεων.        Αν υπάρχει δέντρο, οι εκπρόσωποι του οποίου 

μπορούν να ονομαστούν « οι πνεύμονες των πόλεων » - 

αυτό είναι η Παουλόβνια.

2. Η ομορφιά της ξύλινης δομής– που μοιάζει στις 

ακριβότερες και εξωτικές ξυλείες, ανοίγει καινούργιες, 

άγνωστες διαστάσεις στο όραμα για τα έπιπλα του μέλλο-

ντος. Ρόζοι σχεδόν απόλυτα λείπουν. 

3. Αντοχή – μαλακή, αλλά εξαιρετικά ανθεκτική σε λύ-

γισμα και στρέβλωση. 

4. Βάρος – είναι πιο ελαφρό από την ξυλεία μπάλσα, 

που μέχρι τώρα θεωρούνταν ελαφρότερη. 

Αυτή της Παουλόβνιας είναι ελαφρά και ταυτόχρο-

να εξαιρετικά γερή – ο τέλειος συνδυασμός για τις περι-

πτώσεις, όταν αυτή η αναλογία έχει σημασία. Αυτή έχει 

μέσο βάρος 208-300 kg/m3. Η υψηλή αναλογία αντοχής/

βάρους καθιστά την ξυλεία της Παουλόβνιας αναντι-

κατάστατη στη ναυπηγία, την αεροναυπηγία, την κατα-

σκευή ιστιοσανίδων, τροχόσπιτα κ.ά. Εύκολα υποβάλλεται 

σε κάθε είδους επεξεργασίας. Η αντοχή, η λειότητα και η 

έλλειψη ελαττωμάτων την καθιστά προτιμώμενη πρώτη 

ύλη στην οικοδομική, την 

βιομηχανία επίπλων, για 

επενδύσεις, καπλαμάδες, 

παιχνίδια, συσκευασίες και 

άλλα προϊόντα. Η ξυλεία 

έχει εκπληκτική αντήχηση, 

η οποία τιμάται και ζητεί-

ται πολύ στην κατασκευή 

μουσικών οργάνων, στην επίπλωση αιθουσών συναυλιών 

και στούντιο ηχογραφήσεων. 

5. Η Παουλόβνια συγκρατεί καλά καρφιά και βίδες και 

δεν απαιτεί τρύπωμα  ανοιγμάτων προσανατολισμού. Για 

παράδειγμα η κίτρινη λεύκη και το λευκό πεύκο δείχνουν 

βαθμό διάσπασης πριν από αυτήν της Παουλόβνιας. Βίδες 

με επίπεδα κεφάλια μπορούν να βιδώνονται ίσια με την 

επιφάνεια, χωρίς το υλικό να ραγίζεται ακόμη και αν βρί-

σκονται στην άκρη του στοιχείου. Είναι ιδανικό για ξυλο-

γλυπτική. 

6. Ανθεκτικότητα στην 

πυρκαγιά – αναφλέγεται 

σε δυο φορές πιο υψηλή 

θερμοκρασία (400 °C) από 

το ξύλο πεύκου. Στην αρ-

χαιότητα οι Ιάπωνες έφτια-

χναν τις ντουλάπες τους 

από Παουλόβνια, για να 

προφυλάσσουν τα κιμονά 

τους από κάψιμο σε περί-

πτωση πυρκαγιάς. 

7. Η ξυλεία είναι ανθεκτική σε επίθεση ξυλοφάγων, τερ-

μιτών και άλλων εντόμων, λόγω του υψηλού περιεχομένου 

τανίνης. 

8. Τα δισεκατομμύρια πόροι αέρα την κάνουν εξαιρετι-

κά καλό θερμομονωτικό και ηχομονωτικό υλικό, ασύγκριτο 

με άλλη ξυλεία. Η ιδιότητα αυτή είναι ιδιαίτερα πολύτιμη 

στην κατασκευή σαουνών, λυόμενων σπιτιών, επιστρώσεις 

πατωμάτων και επενδύσεις εσωτερικών τοίχων . 

9. Ανθεκτικότητα στην υγρασία – 

δύσκολα απορροφά νερό, και αυτό την 

κάνει οικονομική σε βάψιμο και στίλβω-

ση. Στοιχείο της Παουλόβνιας εκθεμένο 

σε ατμοσφαιρικές επιδράσεις, δεν πα-

ραμορφώνεται και δεν αλλάζει τις δια-

στάσεις του. Εξαιτίας αυτής της ιδιότη-

τάς της η ξυλεία αντιμετωπίζει τη σήψη. 

Γεγονότα σχετικά με το ξύλο Παβλόβνια 

Βαλανιδιά (δρυς) Παουλόβνια Παουλόβνια 



10. Τα φύλλα – χρησιμοποιούνται πολύ συχνά για φορ-

βή των ζώων ( αγελάδες, πρόβατα, κατσίκια κ.ά. ). Έχουν 

θρεπτική αξία, κοντινή σ’ αυτήν του τριφυλλιού. Αυτά πε-

ριέχουν 20 % πρωτεΐνες όταν είναι πράσινα και γύρω στα 

12% μετά την φθινοπωρινή φυλλόρροια. Είναι πλούσια 

σε πολύτιμα χημικά στοιχεία. Η ευπεψία τους είναι 60 %. 

Οι διαστάσεις τους φτάνουν μέχρι 75 εκ. ανά διαμέτρου 

και είναι τα καλύτερα « εργοστάσια » οξυγόνου. Τα φύλλα 

ενός δέντρου Παουλόβνια απορροφούν κατά μέσον όρο 

22 κιλά διοξειδίου του άνθρακα και ελευθερώνουν 6 κιλά 

οξυγόνου του χρόνου, και μ’αυτό τον τρόπο καθαρίζουν 

εκατοντάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα αέρα. Αυτό έχει πολύ 

υψηλή οικολογική αξία. Στην Κίνα τα φύλλα της  Παουλόβ-

νιας βρίσκουν εφαρμογή στην φαρμακευτική βιομηχανία 

για την παραγωγή φαρμάκων κατά τον κοιλιακό τύφο, τις 

παθήσεις του ήπατος, τις βρογχίτιδες κ.ά. Επειδή τα φύλ-

λα της Παουλόβνιας έχουν ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις, 

αυτά δημιουργούν σκιά και διατηρούν την υγρασία του 

χώματος, και μ’αυτό τον τρόπο φτιάχνουν ευνοϊκό μικρο-

κλίμα των φυτών, μαζί με τα οποία αυτή καλλιεργείται. 

Μετά την φυλλόρροια η μάζα φύλλων λιπαίνει το έδαφος, 

το πλουτίζει με άζωτο και καλυτερεύει τη σύστασή του. 

Έτσι το κάνει πιο αποδεκτό για τα είδη που καλλιεργού-

νται με την Παουλόβνια, και υποθέτει την επίτευξη υψη-

λότερων παραγωγών (βέβαια αν δεν μαζεύεται για την 

παραγωγή φορβής). 

11. Χρήση των ανθών – το όμορφο σχήμα, ο χρωμα-

τισμός των ανθών και οι ανθοταξίες, όπως και η δική τους 

ευωδιά έλκει τις μέλισσες, και αυτό συνεισφέρει πολύ 

στην ανάπτυξη της μελισσοκομίας. Το μέλι που γίνεται 

από τα άνθη, είναι εξαιρετικά ανοιχτό και σε ποιότητα 

ξεπερνάει πολλές φορές το μέλι ακακίας. Ιδιαίτερα καλό 

είναι σε προβλήματα με τις άνω αναπνευστικές οδούς, τα 

πνευμόνια, όπως και το πεπτικό σύστημα. Τα άνθη που 

χρησιμοποιούνται για τσάι και σιρόπια, χρησιμοποιού-

νται και για θεραπεία αρρωστιών, που σχετίζονται με το 

συκώτι, τη χολή, τη σπλήνα και για θεραπεία βρογχίτιδων. 

Τελευταία τα άνθη χρησιμοποιούνται πολύ εντατικά στην 

αισθητική για την παραγωγή αρωμάτων, αρωματικών και 

άλλων καλλυντικών προϊόντων. 

12. Η χρήση της Παουλόβνιας σαν ενεργειακή πρώ-

τη ύλη – εκτός από την βιομηχανία η Παουλόβνια χρη-

σιμοποιείται στην ενεργητική για την παραγωγή πέλετ ( 

στερεό καύσιμο για τροφοδότηση λεβήτων και τζακιών 

με απόλυτα αυτοματοποιημένη διαδικασία υποβολής και 

καύσης) και σαν πρώτη ύλη για εναλλακτικό ανανεώσιμο 

βιοκαύσιμο. Γι’αυτό τον σκοπό χρησιμοποιείται όπως ο 

κορμός, έτσι και τα κλαδιά και τα φύλλα. Τα πέλετ μπο-

ρούν να χρησιμοποιούνται όπως για μικρούς ιδιωτικούς 

λέβητες, που ζεσταίνουν ξεχωριστά κτίρια και διαμερί-

σματα, έτσι και για μεγάλες εγκαταστάσεις και ηλεκτρι-

κούς σταθμούς. Άλλη εφαρμογή της Παουλόβνιας είναι η 

χρήση της σαν πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοαιθανό-

λης. Αμερικάνοι επιστήμονες έχουν επεξεργαστεί νέα τε-

χνολογία που βασίζεται σε συνδυασμό θερμοχημικών και 

βιοτεχνολογικών μεθόδων, στις οποίες από ένα τόνο στε-

γνωμένη ξυλεία παράγονται 511 λίτρα αιθανόλης. Αυτή 

είναι μία από τις αιτίες να ονομάσουμε την Παουλόβνια 

«πετρελαιοπηγή ».

Τα πλεονεκτήματα της Παουλόβνιας σαν βιοκαύσιμο 

είναι πολλά:

• Εξαιτίας της ικανότητας της Παουλόβνιας να ευδοκι-

μεί σε φτωχά και αμμώδεις εδάφη, δεν καταλαμβάνει την 

χρησιμοποιούμενη για τροφικές ανάγκες εύφορη γη. 

• Για τις καλλιέργειες από Παουλόβνια δεν καταβάλ-

λονται πολύ μεγάλες φροντίδες και έξοδα για παραγωγή.

• Το δέντρο δεν απαιτεί δεύτερη φύτευση. Μετά από 

κάθε κοπή αυτό αναγεννιέται. Η ρίζα του ζει γύρω στα 

70 χρόνια και μπορεί να αντέξει ανάμεσα σε 4 και 8-9 κύ-

κλους των οκτώ ετών ο καθένας.

• Ο κορμός μπορεί να κοπεί σε οποιοδήποτε διάστημα 

του χρόνου, χωρίς αυτό να συνδέεται με εποχές και μικρές 

προθεσμίες συγκομιδής, όπως στα άλλα είδη.

Γεγονότα σχετικά με το ξύλο Παβλόβνια 

Κομμένο οκτάχρονο δάσος.

Βλαστάρι που έχουν βγει μετά την κοπή.

Αναγεννημένο δάσος ( 6 μήνες μετά την κοπή )

Σε 5 χρονών μετά την κοπή.

Ξερά φύλλα για πέψη



προσωπική παρακολούθηση

Θέλουμε να επισημάνουμε την μεγά-

λη μας ικανοποίηση για την καλλιέργεια 

των δέντρων Παουλόβνια. Όσο πιο πολύ 

ο άνθρωπος φροντίζει αυτά, τόσο πιο ορ-

γιαστικά φυτρώνουν. Ευχαρίστηση είναι 

να παρακολουθείται πως ένα νέο δέντρο 

Παουλόβνια μεγαλώνει σαν ψηλό κορμό 

μόνο για μερικούς μήνες. Το καλοκαίρι, 

σε ευνοϊκές για το φύτρωμα συνθήκες, το 

δέντρο μπορεί να φτάσει έως 6 μ. ύψος, 

μερικές φορές και παραπάνω, ανάλογα με 

το είδος της Παουλόβνιας. Είναι γνωστό 

το γεγονός, ότι το δέντρο μπορεί να φτά-

σει στο στάδιό απόλυτης ωριμότητάς του 

μέσα σε 8-10 μόνο  χρόνια και να δώσει 

γι’αυτό το χρονικό διάστημα έως και 1 m3 

ξυλείας.

Η υψηλή ανεκτικότητα στη ξηρότητα 

δέντρων γηραιότερων των 2 ετών, η μη 

απαιτητικότητα στη σύνθεση των εδαφών 

και το ευρύ φάσμα θερμοκρασίας διάφο-

ρων ειδών ( από - 25 έως + 45 ) κάνει την 

Παουλόβνια περιζήτητη στην παγκόσμια 

αγορά.

δημιουργία φυτειών 
παουλόβνιας

Τα βασικά που πρέπει να γνωρίζετε 

πριν ξεκινήσετε:

Έδαφος. Το δέντρο είναι μη απαιτη-

τικό στον τύπο του εδάφους, φτάνει αυτό 

να είναι διαπερατό, να μην είναι αργιλώδες 

και να αποστραγγίζεται ελεύθερα. Είναι 

απαραίτητο το πάχος του επιφανειακού 

στρώματος του εδάφους να είναι τουλάχι-

στον 1,5 μ. Πέτρες, μακάρι και πιο μεγάλες 

δεν αποτελούν πρόβλημα, αρκεί κάτω από 

το δέντρο να μην υπάρχει βραχώδης πλά-

κα σε υψηλότερο επίπεδο. Αυτό θα σταμα-

τούσε την ανάπτυξή του. Η Παουλόβνια 

δεν ανέχεται όξινα εδάφη, το pH πρέπει να 

έχει βαθμό πάνω από 5,5.

Νερό. Η Παουλόβνια δεν ανέχεται υψη-

λά υπεδαφικά ύδατα. Αυτά πρέπει να έχουν 

στάθμη όχι παραπάνω από 1,5 μ. Εξασφα-

λίστε αρδεύσεις της νέας καλλιέργειας.

 1. Προετοιμασία του εδάφους

Μετά από την επιλογή του κατάλληλου εδάφους, καλό 

είναι αυτό να προετοιμαστεί, να οργωθεί και να χρησιμο-

ποιηθούν μηχανήματα τύπου «δίσκου». Στις περιπτώσεις, 

όταν χρησιμοποιείται τρυπάνι με διάμετρο 60 εκ. και το 

βάθος των τρυπών είναι 60-100 εκ., είναι επιτρεπτό το χω-

ράφι/κτήμα να μην οργώνεται.

2. Σχέδια φύτευσης

Όταν η καλλιέργεια προγραμματίζεται, πρέπει να λη-

φθεί υπ’όψιν το μέγεθος των εξοπλισμών της εργασίας ( 

τρακτέρ, χορτοκοπτικές μηχανές, δεξαμενές ). Από τον 

προορισμό της καλλιέργειας εξαρτάται και το σχέδιο φύ-

τευσης των φιντανιών. Όταν καλλιεργείτε την Παουλόβ-

νια με σκοπό την παραγωγή ξυλείας και η έκταση δεν εί-

ναι μεγάλη, ενώ θέλετε να φορτώσετε μέγιστα το έδαφος 

με σκοπό την μεγαλύτερη απόδοση, το κατάλληλο σχέδιο 

για σας είναι 3x3 μ. Αυτό κάνει γύρω στα 105 δέντρα ανά 

στρέμμα. Μ’αυτό το σχέδιο όμως το τέταρτο έτος πρέπει 

αναγκαστικά να κοπούν διαγώνια ανά ένα, γιατί , μεγαλώ-

νοντας, αρχίζουν να εμποδίζονται. Μετά από ακόμη τέσ-

σερα χρόνια στο δικό σας δάσος τα μισά από τα δέντρα 

θα είναι οκτάχρονα και τα άλλα μισά τετράχρονα 

( αυτά, που έχετε κόψει το τέταρτο έτος, έχουν αναγεν-

νηθεί ). Κόβετε τα οκτάχρονα κλπ. Μ’αυτό τον τρόπο αρχί-

ζει η ανακαλλιέργεια κάθε τέσσερα χρόνια – οκτάχρονων 

δέντρων. Μειονέκτημα αυτού του σχεδίου είναι ότι, όταν 

κόβονται τα δέντρα ανά ένα, χρειάζεται προσοχή για να 

μην σπάσουν τα γειτονικά, πράγμα που καθυστερεί τη 

δουλειά της συγκομιδής τους. 

Άλλα γνωστά σχέδια είναι 4x4 μ. – 63 τεμ./στρ., 5x4 μ. 

– 50 τεμ./στρ. ή 5x5 μ. – 40 τεμ./στρ. Με όλες αυτές τις εκ-

δοχές η συγκομιδή των δέντρων έπεται να πραγματοποι-

ηθεί ανάμεσα στο όγδοο και το δέκατο έτος με ολοσχερή 

υλοτομία. Όταν καλλιεργείται για βιομάζα σε σχέδιο 2x0,5 

μ. ή 1x1 μ., σε ένα στρέμμα φυτεύονται 1000 τεμ.

Καθεστώτα φύτευσης

15.04.2010 г.

18.05.2010 г.

21.06.2010 г.

11.07.2010 г.

23.08.2010 г.

30.09.2010 г.

19.11.2010 г.



3. Φύτευση

Ο χρόνος φύτευσης των φιντανιών περιλαμβάνει την 

περίοδο από το Νοέμβριο έως τα τέλη Απριλίου. Ο βλα-

στός της Παουλόβνιας φυτεύεται από τα τέλη Απριλίου 

έως τις αρχές Αυγούστου. 

Έπεται μαρκάρισμα και σκάψιμο τρυπών, για το οποίο 

χρησιμοποιείται μηχάνημα, εξοπλισμένο με τρυπάνι δι-

αμέτρου 60 εκ. Το βάθος μπορεί να φτάσει έως και 1 μ. 

Το γεγονός, ότι οι τρύπες σκάβονται σε τέτοιο βάθος, 

καθόλου δεν σημαίνει, ότι τα δεντράκια τοποθετούνται 

στο κάτω μέρος τους. Το αφαιρεμένο χώμα ανακατεύεται 

με λίπασμα ορυκτού ή κοπριά και το μισό του μείγματος 

επαναφέρεται στη τρύπα, ώσπου 

η τελευταία αποκτήσει βάθος 30- 

40 εκ., μετά από το οποίο τοπο-

θετείται το δεντράκι. Μ’αυτό τον 

τρόπο κάτω από το φιντάνι δη-

μιουργείται στρώμα από μαλακό 

και πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες 

χώμα, που εξασφαλίζει γρήγορη 

ανάπτυξη των νέων ριζιτσών. 

4. Άρδευση

Το νερό παίζει σημαντικό ρόλο στην καλλιέργεια των 

δέντρων το πρώτο και το δεύτερο έτος. Μετά το ριζικό 

σύστημα αναπτύσσεται δυνατά και φτάνει σε υδροφόρα 

στρώματα, εξαιτίας αυτού η ανάγκη άρδευσης αχρηστεύ-

εται. Ο πιο εύκολος τρόπος ποτίσματος των δέντρων είναι 

μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης. Αν δεν έχετε 

αυτή την δυνατότητα, ποτίζετε σε αυλάκια. Ένα δέντρο 

χρειάζεται γύρω στα 50 λ. νερού, που εξασφαλίζονται με 

1-2 αρδεύσεις εβδομαδιαία. Αν χρησιμοποιείτε Terawet, η 

ανάγκη από αρδεύσεις μειώνεται στα δύο. 

Στην αρχή η πάλη με τα ζιζάνια είναι το μεγαλύτερο 

πρόβλημα. Εσείς αποφασίζετε αν θα τα πολεμάτε μέσω 

φυτοφαρμάκων με μηχανές ή με το χέρι. Η μεγάλη ικανο-

ποίηση έρχεται, όταν πιστοποιήσετε, ότι οι ανάγκες άρ-

δευσης και λιπάσματος της Παουλόβνιας μειώνονται με 

την ανάπτυξη στα χρόνια.

Την άνοιξη και το πρώιμο καλοκαίρι είναι δυνατό κά-

ποια έντομα, κυρίως κάμπιες, να επιτεθούν την Παουλόβ-

νια. Αν αυτό συμβεί, η πάλη μ’αυτά τα επιβλαβή έντομα 

δεν αποτελεί πρόβλημα. Συμβουλές πώς να εξολοθρεύ-

σετε τις κάμπιες μπορείτε να λάβετε σε κάθε γεωπονικό 

κατάστημα. 

Όταν καλλιεργούνται δέντρα με σκοπό την παραγω-

γή ξυλείας, ορθωμένος κορμός επιτυγχάνεται, όταν κόβο-

νται τα φυτρωμένα πλαϊνά κλαριά. Χρειάζεται προσοχή, 

να μην κόβονται τα φύλλα όσο εί-

ναι πράσινα, επειδή αφήνουν πλη-

γές στο κορμό. Η σωστή τήρηση 

αυτών των μερικών σημαντικών 

βημάτων οδηγεί στην καλλιέργεια 

ψηλών, ορθωμένων δέντρων, που 

πραγματικά αποτελούν περηφά-

νια για τον κηπουρό που τους πα-

ράγει. Φαίνεται, ότι όσο περισσότερες προσπάθειες κατα-

βάλλετε το πρώτο έτος, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα 

επιτυγχάνετε στα επόμενα χρόνια.  

Καθεστώτα φύτευσης

Φυτεία 6 μηνών

Φυτευτικό υλικό 



Τεχνικά χαρακτηριστικά της ξυλείας  
από παβλόβνια

 Βάρος 

Το μέσο βάρος της είναι από 208 έως 282 

κιλά ανά κυβικό μέτρο. Η ξυλεία της Παουλόβ-

νιας είναι σχεδόν τέσσερις φορές ελαφρύτερη 

απ’αυτήν της βελανιδιάς ( 850 κιλά ανά κυβικό 

μέτρο ) και στα δύο από την ξυλεία του πεύ-

κου (482 κιλά ανά  κυβικό μέτρο ).

 Αντοχή 

Η Παουλόβνια κατέχει μια από τις υψηλό-

τερες αναλογίες μεταξύ αντοχής και βάρους 

ανάμεσα στα είδη δέντρων. 

Ο συντελεστής κοψίματος της Παουλόβνι-

ας MOR είναι 843 κιλά ανά τετραγωνικό εκα-

τοστό. 

 Σταθερότητα  

Η υπαίθρια ξήρανση   διαρκεί το λιγότερο 

30 ημέρες. Οι σανίδες μπορούν να στεγνώνο-

νται σε ξηραντήρια /κλιβάνους σε υψηλή θερ-

μοκρασία για διάστημα το λιγότερο των 24 

ωρών με περιεκτικότητα σε υγρασία  από 10% 

έως 12%. Μετά από τον τερματισμό του στε-

γνώματος δεν παρατηρείται στρέβλωση των 

σανίδων. Ο βαθμός συστολής σε κλίβανο από 

φυσική κατάσταση έως ξηραμένη είναι μόνο 

2,2% κάθετα και 4% κατά μήκος. 

 Αξία 

Στην παγκόσμια αγορά ένα κυβικό μέτρο 

ξυλείας Παουλόβνια εμπορεύεται σε τιμές από 

$200 έως  $800 ανάλογα με το βαθμό επεξερ-

γασίας. Αναμένουμε οι τιμές της αγοραστικής 

πρώτης ύλης να μην είναι χαμηλότερες από 

αυτές της ξυλείας πεύκου. 

Τεχνικα χαρακτηριστικα του ξυλου των Παβλόβνια

Φυτεία 8 ετών

Φυτεία 5 ετών

Εκπομπές επιβλαβών ουσιών σε κιλό αερίου/1000 τόνους ξερής ύλης*

Επιβλαβείς αέρια Παβλόβνια Κάρβουνα Νάφθα

SO 0 1750 277

NO 0 1550 5250

CO 0 7 0

CH4 0 7 0

CO2 187 550 775

Άλλες επιβλαβείς ουσίες 0 140 2800
* Τα στοιχεία των εκπομπών ελήφθησαν από το NREL του USDOE

Τομή σε οκτάχρονη Παουλόβνια

Επενδύσεις εσωτερικών τοίχων



Εμείς είδαμε, δοκιμάσαμε και πειστήκαμε στα αναμφίβολα 

πλεονεκτήματα της ΠΑΟΥΛΟΒΝΙΑΣ – ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ!

Να είστε μαζί μας!

Να είστε πρωτοπόροι!

Ας είναι πράσινο!

Είναι εύκολο!

Βέλμποϊ ΕΠΕ (Velboy LTD) • Βουλγαρία • Πλοβντιβ • www.paulownia.bg • e-mail: office@paulownia.bg • skype: paulownia.bg

Σήμερα στη Βουλγαρία λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν το δέντρο Παουλόβνια, ενώ 

έμποροι και παραγωγοί σ’όλο τον κόσμο αγοράζουν την ξυλεία απ’αυτό το θαυμάσιο 

δέντρο. Πιστεύουμε, ότι στο κοντινό μέλλον η Παουλόβνια θα φέρει νέες τάσεις στη 

ξυλοβιομηχανία και την βιομηχανία επίπλων, επίσης θα αποτελέσει και τη βάση των 

προγραμμάτων για εναλλακτικές πηγές ενέργειας


