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ARBORELE INTELGIENT 

Creste in 3 ani cat altii in 100! 
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ARBORELE  INTELIGENT PAULOWNIA 

Traim pe Planeta Verde. De acolo din spatiul cosmic ea apare de o frumusete ireala. 

Ne dorim sa o admiram clipa de clipa, ne dorim sa o lasam copiilor nostrii, frumoasa si 

curata, asa cum ne dorim ca si ei sa fie. Lumea asa cum o cunoastem poate fi mai 

frumoasa, poate oferi resurse bogate care sa ne tina sanatosi, vigurosi si fericiti. 

Universul ne da solutiile. Trebuie doar sa le vedem, cunoaste si utiliza in folosul nostru 

al tuturor si spre bunul mers al vietii.  

Oare cum ar fi ca din munca noastra sa se nasca mai multa verdeata, mai mult 

frumos, sa lasam mai putine reziduuri toxice, sa cheltuim mai putin, sa nu distrugem 

ci sa creem, sa putem trai din toate astea, sa aducem profit si sa dam valoare vietilor 

noastre, sa fim apreciati, admirati, laudati si recunoscuti pentru meritele noastre??? 

Exista un copac care creste repede, drept si falnic, are frunze mari si flori 

superbe, este usor, rezistent si prelucrabil, se regenereaza rapid si poate fi al 

tau! 

  
 

Paulownia copacul inteligent 

Paulownia este un arbore (de asemenea cunoscut si sub numele de Copacul Printesei 

sau Copacul pasarii Phoenix), este copacul de esenta tare cu cea mai rapida 

crestere din lume. Daca este cultivat in conditii corecte, el poate ajunge la o inaltime 

de 20 metri in 3 ani si totodata recoltabil pentru productia de cherestea. Cel putin 6 

specii sunt in prezent recunoscute: P.EIongate, P.Fargesii, P.Fortunei, P.GIabrata, 

P.Taiwaniania, P.Tormentosa: este de asemenea cunoscuta sub numele de Kiri; este 

cultivat in China de cel putin 3000 ani, in Statele Unite ale Americii din anul 1800 si in 

Japonia din anul 1970 cand lemnul de paulownia a devenit o afacere de export de 

miliarde de dolari. Inca din anul 1972 s-a pus baza studierii plantei in laborator, 

inbunatatindu-se randamentul si rezistenta la temperaturi scazute si inalte (-30, +50 

grade C), planta beneficiind de recunoastere internationala avand pasaport 

European, certificate de calitate european cat si licenta de comercializare 

internationala 
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Acest copac joaca un rol foarte important in furnizarea de cherestea, lemn pentru 

industria mobilei, lemn de combustibil si in diverse alte scopuri.  
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Una dintre cele mai versatile specii lemnoase existente, Paulownia a capatat o imensa 

popularitate in Occident unde cultivarea sa este in plina expansiune, in special pentru 

productia de mobilier, placaj si pentru biomasa. Cunoscuta in industria cherestelei si a 

mobilei drept "aluminiul din lemn", Paulownia este cu 30% mai usor decât orice lemn 

comparabil, de esenta tare. Paulownia este rezistent la contorsionare (creste drept), 

este rezistent la contractie (nu se despica) si in general rezistent la deformari. Are un 

lemn frumos, curat si neted. Nu are noduri. Proprietatile sale de granulatie fina fac din 

Paulownia un copac cu lemn exceptional de potrivit pentru bare, paleti, mobilier de uz 

casnic, precum si placaj, case, prefabricate, semifabricate si panouri interne de 

constructie.  

Paulownia este de asemenea crescut ca o sursa durabila de bio-combustibil, un pas 

decisiv spre rezolvarea crizei energetice mondiale. Copacul natural se regenereaza de 

la sistemele existente de radacina, câstigând pe merit apelativul de copacul pasarii 

Phoenix. Aceasta inseamna ca se pot recolta intre minim 3 si maxim 5 rotatii de 

crestere a lemnului fara a fi nevoie de replantare. Frunzele sale au o crestere rapida si 

au o capacitate imensa de absorbtie de bioxid de carbon. 

Sistemul sau de radacini profunde ii da posibilitatea de a ecologiza suprafete 

degradate de sol. Radacinile sale adanci permit, de asemenea imbunatatirea calitatii 

solului si sa mentina sisteme subterane de apa.                                                                

Paulownia EU este o specie noua creata, testata si recunoscuta pe plan international 

de specialisti in domeniu, care nu se poate multiplica, prin urmare nu este o specie 

invaziva, indiferent unde este cultivata in lume. 
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PLAN DE AFACERE 

 

Cat teren am nevoie pentru o plantatie de Paulownia? 

Pentru a exista rentabilitate este recomandat sa se inceapa afacerea cu minim 1 ha de 

teren. Rentabilitatea creste cu cat suprafata de teren este mai mare. 

Cate plante sunt necesare pentru 1 ha de teren? 

Se recomanda plantarea din 4 in 4 m si anume 600 arbori/ha. 

Cat costa o platatie de Paulownia pentru 1 ha de teren? 

Un arbore la 8 saptamani de viata, moment in care se recomanda plantarea in 

perioada Martie-August, costa aproximativ 5 euro/buc + TVA pret variabil in functie de 

cantitatea comandata. Putem concluziona ca pentru 1 ha de teren plantat cu Paulownia 

EU investitia necesara este de numai 3000 euro + TVA / 1 ha. 

Cand se poate incepe exploatarea? 

Cultura de Paulownia EU necesita taierea arborelui de la baza dupa 6 luni de viata, 

deoarece acest fapt va duce la o crestere fara coronament si perfect dreapta de minim 

5 m ceea ce va spori productia de cherestea de tip A. Exploatarea se poate incepe 

dupa 3 ani cu o productivitate maxima. 

Cat pot castiga? 

Pentru fiecare arbore de Paulownia EU se poate obtine minim 50 euro/buc, 

suma garantata prin contract. Dupa prima exploatare arborele va creste din nou 

intr-un ritm si mai rapid fara nici o investitie. Asiguram contracte pe termen lung de 

preluare a arborilor obtinuti dupa cicluri de crestere de cate 3 ani. 

Cum comand? 

Arborele Paulownia trebuie comandat cu 10 saptamani înainte de momentul in care se 

doreste plantarea, deoarece este nevoie de 8 saptamani pentru faza incipienta de 

crestere ce se realizeaza in sere special amenajate. Intervalul de 2 saptamani este 

necesar pentru livrarea produsului in functie de zona in care se va face plantarea (ex: 

deal, ses, munte).   

Pentru a se efectua livrarea la termen este necesara încheierea unui contract tip si 

achiatarea unui avans de 30% din valoarea toatala a comenzii. 
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Date tehnice arbore Paulownia : 

DENSITATE:                                         lemn verde-700-800 kg/m3 

                                                                  lemn uscat-300-310 kg/m3 

CULOARE:                                           alb-galbui 

DURITATE:                                           1,4 kN 

FLEXIBILITATE:                                6,3 GPa 

REZISTENTA LA RUPERE:              42 MPa 

REZISTENTA LA COMPRIMARE:  20 MPa 

REZISTENTA MAXIMA IMPOTRIVA INSECTELOR   

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

 

 

Caracteristicile si avantajele arborelui Paulownia  

 

Produsul principal obtinut din Paulownia este lemnul. Datorita rezistentei sale si 

datorita faptului ca este un material usor, lemnul de Paulownia este foarte potrivit si in 

special indicat pentru mobilierul si tapiteria interioara a rulotelor, avioanelor si 

ambarcatiunilor usoare.  

Acesta este adecvat si pentru obtinerea celulozei de lemn, fibrei, hartiei si grinzi 

lamelare. 

  Lemnul este semipretios ,de o culoare foarte deschisa, foarte rezistent si ultra-

usor, cantareste foarte putin si este foarte apreciat, avand un pret foarte bun. 

Efecuand o comparatie cu metalele, Paulownia poate fi considerat ca fiind 

“aluminiul” din cadrul tipurilor de lemn de utilitate. Un metru cub din acest tip de lemn 

cantareste in jur de 310 kg. 

Este unul din produsele prelucrate intensiv, dintre cele mai stabile, nu se 

indoaie, nici nu se deformeaza si nici nu crapa. 

Lemnul este usor de prelucrat, are o finete ridicata si permite efectuarea unei 

mari varietati de produse finite. Poate fi vopsit, lacuit sau se poate adauga adeziv. Nu 

este usor inflamabil si este rezistent la apa. Textura sa si culoarea sunt asemanatoare 

cu ale frasinului. 

Datorita prelucrarii sale usoare este perfect pentru elaborarea de planse si 

pentru placare. Are o capacitate mare de izolare,pentru caldura si/sau frig. Este 

excelent in constructii ca placaj si pentru izolare, fie interioara, fie exterioara. 

Arborii se pot taia dupa minim trei ani pentru productia de lemn si dupa unu sau 

doi  ani pentru productia de piloni. Este usor de decojit ( cu 20% mai simplu decat la 

alti arbori). Se adapteaza usor la clime si soluri. 

 

  



 
 

7 

 

 

Are un grad ridicat de utilizare deoarece arborii se pot taia la fiecare trei ani 

pentru a fi utilizati pentru obtinerea energiei sau pentru a fi folositi in ateliere de 

prelucrare a lemnului. 

Reprezinta o perdea forestiera de protectie buna fiind arbori foarte adecvati 

pentru umbra. Umbra difera in functie de densitatea  arborilor plantati . Pot servi drept 

ornamente si ofera o rezistenta ignifuga datorita continutului lor scazut in rasinoase si 

uleiuri (temperatura de aprindere foarte ridicata). 

Acesti arbori tolereaza toate tipurile de soluri atata timp cat nivelul freatic este 

sub 2 metri si sa nu fie stanca pana la o adancime de 6 metri. Cerintele hidrice sunt de 

750 mm³ pe an.  

Consumul de nitrogen la arborii adulti este estimat la 350 UF de nitrogen. 

Radacinile sunt verticale, atingand pana la 9 metri. Latimea coroanei poate 

depasi cu usurinta 10 metri, de aceea nu este recomandabil sa plantati Paulownia si 

nici alti arbori avand coroana bogata in apropierea peretilor, constructiilor, conductelor 

de apa sau retelelor de cablu. 

Frunzele sunt de dimensiune mare, mai ales cele din primul an de 

crestere,avand peste 60 de centimetri,ceea ce reprezinta un mare ajutor ecologic in 

lupta impotriva poluarii aerului. Frunzele sunt utile ca furaje sau ca fertilizator datorita 

continutului ridicat de nitrogen. Absorbtia estimata  pentru Ha de Paulownia de CO2 

este de 28 Tm Ha PE an. 

Florile sunt foarte apreciate de albine pentru productia de miere. 

Mierea de Paulownia are un gust remarcabil, este aromata, de culoare deschisa 

si se poate compara doar cu mierea de salcam avand aceeasi calitate. Mierea de 

Paulownia mai este folosita ca si medicament, ajuta la vindecarea de bronsita si alte 

boli respiratorii si de asemenea mai este folositoare si la imbunatatirea digestiei. 

Aceste proprietăţi ale mierii de Paulownia sunt datorate substanţelor  biologic active 

din flori,care la randul lor sunt utilizate in produsele alimentare. Productia de miere de 

albine/hectar este in jur de 700 kg. 
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INSTRUCTIUNI DE TRANSPORT SI PLANTARE A PAULOWNIEI 

 

TRANSPORTUL DIN SERE 

Transportul se face la o temperatura optima de 16º c, puietii fiind pusi in cutii de 

carton de 42 de unitati si este recomandat ca timpul de transport pana la destinatie sa 

nu depaseasca 4-5 zile. 

Cand planta ajunge la destinatie trebuie sa se rupa cutia pentru a se aerisi 

plantele sau sa se scoata din cutie (cel mai indicat). inainte de plantare planta trebuie 

sa fie bine irigata pentru a ramane foarte umeda. 

 

CONDITIILE  TERENULUI, PLANTAREA 

Pentru pregatirea terenului pentru plantat trebuie sa se realizeze o buna aratura 

de cel putin 30 cm, o discuire, si mai trebuie grapat prin maruntirea solului. 

Solul nu trebuie sa fie exagerat de clicos(daca plantam in asemenea soluri 

trebuie sa evitam masarea solului in jurul plantei evitand formarea de tip plastelina, 

deoarece sufocam planta). 

Nivelul freatic trebuie sa fie mai jos de 2 metri adancime si pana la 6 m sa un fie 

stanca. 

Este bine ca terenul sa fie bine lucrat si eliminate toate ierburile inainte de 

plantare(pe o suprafata de min 1m² / planta). 

-   in zonele muntoase unde nu exista posibilitate de intrare a utilajelor pentru aratura, 

se efectuiaza sapatura manuala, cel putin 40 cm adancime, pe o raza de 60 cm de la 

centru cercului (planta). Solul trebuie neaparat sa fie bine umezit. 

-  perioada optima pt. plantare in romania  sunt lunile de primavara si vara. 

-   plantarea, e important sa fie facuta de persoane specializate in acest domeniu sau    

cel putin asistate de personal autorizat de paulownia eu. 

-   se recomanda sa se aplice folii de nailon de 1 m² care se pot pune la dispozitie de 

paulownia eu pt a proteja planta (tine umezeala,capteaza apa pt 1m² si nu lasa alte 

plante sa creasca in jurul ei. Aceasta folie mai este recomandata in mod special in 

zonele mai secetoase pentru mentinerea umiditatii si stagnarea apei provenita din 

ploi). 

Nu utilizati ierbicide neautorizate pentru aceasta planta. 

Plantatiile pot fi imprejmuite cu pastor electric pt.evitarea intrarilor de 

animale(vaci,capre,oi etc) Dupa un an de la plantatie terenul intre pomi se poate folosi 

pentru pasune, lucerna, legume. 

Puterea calorica este 3680 kilokalorie ; 2 kg de lemn de paulownia = 1 l motorina 
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        In cazul in care este necesar pentru paza plantatiei se poate monta sistem de 

supraveghere. Supravegherea  cu camere video costa pana in 800 euro, se monteaza 

un stalp inalt cu 3 camere video cu infrarosu sensor de miscare alimentat cu energie 

solara, soft si daca sesizeaza miscare in perimetrul supravegheat inregistreaza si 

alerteaza proprietarul. Pana acum in Romania nu a fost cerut. 

       Inainte de a prelua comanda un specialist de la firma va veni si va inspecta 

terenul si va spune daca sa faceti sau nu investitia, si noi suntem interesati ca terenul 

sa corespunda si plantatia sa se dezvolte, nu dorim doar sa vindem puietii, avem 

nevoie de masa lemnoasa.  

       Plantarea se va face de echipa noastra supravegheat de specialist si costa 250-

500 euro/ha, depinde de teren daca este pasune sau teren agricol. Terenul agricol 

trebuie pregatit, arat si discuit mai ales daca a fost parloaga. Dupa vizionare se va 

stabili de comun acord ce pregatire a ternului este necesara. 

       La plantare trebuie udat din abundenta, este nevoie de 2000 l apa/ha, se pune si 

in groapa si dupa plantare, se recomanda sa se puna o folie de culoare inchisa pentru a 

innabusi apa. Daca nu ploua si este seceta trebuie udat din 7 in 7 zile maxim de 3 ori 

pana se prinde si incepe sa se dezvolte. Rata prinderii este de 100% daca este udat si 

daca a fost plantat corect.  

      Asa cum am zis taierea se va face cu echipa noastra cu utilaje speciale de acea 

terenul trebuie sa fie accesibil. 

       Se garanteaza ca cel putin de 3 ori arborii se regenereaza deci din 3 in trei ani se 

taie  iar dupa 9 ani la ultima taiere cumparam si radacina la 15 euro bucata. 

Firma garanteaza cumpararea arborilor maturizati prin contract si inclusive 

radacina dupa 9 ani dupa ultima taiere platim 15 euro/radacina. 

Daca comanda se face in urmatoarele 2 saptamani livrarea va fi la inceputul lunii 

mai 2012. 

COSTURI / HA    INVESTITIE ODATA PENTRU 10 ANI 

Puieti   600 buc               =   3720 euro  cu TVA 

Plantarea                         =   250 – 500 euro  

Pregatirea terenului       =  tarifele depind de zona si teren 

Apa la plantare               =  2000 l costul depinde de zona si cat de accesibil este sursa de apa 

Folia                                 =  30 euro 

Costul cu paza depinde de sistemul de paza ales de proprietar (paznic angajat, camere, 

imprejmuire) 

 

 

RECOMANDAM PENTRU MAI MULTE INFORMATII SA CONSULTATI  PERSOANELE DE 

SPECIALITATE ALE  FIRMEI PAULOWNIA EU.                                                                                                                                  
 

PAULOWNIA ROMANIA 

BIKFALVI MARTIN 

Tel: 0760680070 


