
Fafaj (latin): 

Fényképfelvételek a kivágandó fáról:

Azonosító szám:
Törzsátmérő (1m-en):

Aesculus sp. (Kiszáradt fa)
02HIDE1101003

Kertészeti szempontból 
elkerülhetetlenül 
szükséges fakivágások 
aka(i):

Kiszáradt fa - balesetveszélyes
Előrehaladottan leromlott egészségi állapot - balesetveszélyes
Folyamatos közlekedésbiztonságot, objektumot veszélyeztető elhelyezkedés, állapot
Viharban súlyosan megsérült és/vagy balesetveszélyessé vált

A fa állapotleromlása és/vagy veszélyeztetése oly mértékű, mely ápoló célzatú kertészeti beavatkozással már nem javítható. Azonnali 
kivágása vált indokoltá.

56 cm

Kertészeti szakvélemény:

Helyszín: 

Kivágandó fák mennyisége: 

Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Budapest, II. Hidegkúti út 73.
53529
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Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, II. kerület
Hidegkúti út 104.

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

0,01

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 
(a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját 

nem képes ellátni).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:0,01

Diagnózis:

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel 
rendelkező termőhelyen.

jellemző kép

Korona átmérő: 3

2020. március 10., kedd

0,01

1,8

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 201

1

Weisz JánosFelvételező:

Terület:
Fa kódja:

Fa magasság: 10

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 64

Törzs magasság:

1

Kiszáradt fa

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0,01

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám:

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 
veszélye miatt

A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.



Fafaj (latin): 

Fényképfelvételek a kivágandó fáról:

Azonosító szám:
Törzsátmérő (1m-en):

Aesculus sp. (Kiszáradt fa)
02HIDE1704011

Kertészeti szempontból 
elkerülhetetlenül 
szükséges fakivágások 
aka(i):

Kiszáradt fa - balesetveszélyes
Előrehaladottan leromlott egészségi állapot - balesetveszélyes
Folyamatos közlekedésbiztonságot, objektumot veszélyeztető elhelyezkedés, állapot
Viharban súlyosan megsérült és/vagy balesetveszélyessé vált

A fa állapotleromlása és/vagy veszélyeztetése oly mértékű, mely ápoló célzatú kertészeti beavatkozással már nem javítható. Azonnali 
kivágása vált indokoltá.

65 cm

Kertészeti szakvélemény:

Helyszín: 

Kivágandó fák mennyisége: 

Helyrajzi szám (hrsz)

1 db

Budapest, II. Hidegkúti út 144.
54504


