
VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm
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m

Vizsgálat ideje:

3

↖

3

2

2

37,50%

Kezelési javaslat:

1 év

1 1

Nemes nyár

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XIII. kerület

Margitsziget

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

25

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:50

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, 

csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.

A törzsön ágcsonk található.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Korona átmérő: 12

2020. május 27., szerda

50

2,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 254

31

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 30

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 81

Törzs magasság:

0002543SG

Populus x euramericana

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte, sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

IFJÍTÁS, SEBKEZELÉS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

25

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Az ágrendszerben villás vázág elágazás, egy pontból kitörő több 

vázág, sérült vázág, lehasadt ág, száraz ág, ágcsonk, rovar kártétel 

található.

A koronában fennakadt ág, valamint madárfészek található.

A fa leromlott állapotú. Az előírt beavatkozás elvégzése nélkül nagy 

mértékben megnőhet a balesetveszély kockázata.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm
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Vizsgálat ideje:

2

↖

3

2

2

31,25%

Kezelési javaslat:

1 év

2 1

Nemes nyár

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XIII. kerület

Margitsziget

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

25

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:50

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A törzsön ágcsonk található.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Korona átmérő: 12

2020. május 27., szerda

25

5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 245

32

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 30

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 78

Törzs magasság:

0002544SG

Populus x euramericana

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte, sérült. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

IFJÍTÁS, SEBKEZELÉS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

25

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült vázág, korhadt 

vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A fa leromlott állapotú. Az előírt beavatkozás elvégzése nélkül nagy 

mértékben megnőhet a balesetveszély kockázata.



            

VIZUÁLIS ÉS MŰSZERES FAVIZSGÁLAT

↖
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Vizsgálat ideje:

2

3

↖

2

5 cm

98 cm

96 cm

344 cm

2

31,25%

Kezelési javaslat:

1 év

3 1

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest, XIII. kerület

Fa távoli képe

Terület: Margitsziget

Fa kódja: 0008692MG

Fafaj (latin) Populus nigra

Fafaj (magyar) Fekete nyár

Fa magasság: 28

Diagnózis:

Törzs magasság: 5 (7,5 cm széles)

Törzs átmérő 1 m-en: 83

Törzskerület 1 m-en: 261

Korona átmérő: 13

2020. május 27., szerda

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

25Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet a felszínen, a talajfelszínt megemelte, sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. Rovar kártétel látható. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám: (7,5 cm széles)

A törzs állapota

50Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés található.

A törzs borostyánnal (Hedera sp.) nagymértékben benőtt. A törzsön 

sarjak találhatóak.

A koronaalap és korona állapota jellemző kép

25

Értékszám:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág 

elágazás, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág található.

A korona lámpatest köré nőtt.

A műszeres vizsgálat értékelése
Réteg magassága:

Átmérő 1:

Átmérő 2:

Törzskerület:

A fa egészségi állapota és életképessége

25

tomogram (9cm széles)

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Megtarthatósági mutató:

HAJTÁSVÁLOGATÁS, ÁPOLÓMETSZÉS 

A vizsgált magasságban a tomogram a palást irányából a 

középpont felé hatoló belső szerkezeti elváltozást jelez, 

melynek kiterjedése a törzskerület több, mint 20%-át érinti.
Következő favizsgálat javasolt ideje:

Oldalszám: 33

Felvételező: Sipos Ádám
favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: Kötetszám:



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m
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cm
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Vizsgálat ideje:

2

3

2

2

31,25%

Kezelési javaslat:

1 év

4 1

Fekete nyár

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XIII. kerület

Margitsziget

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

25

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:50

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A törzsön sarjak találhatóak.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Korona átmérő: 12

2020. május 27., szerda

25

4

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 236

34

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 28

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 75

Törzs magasság:

0008695MG

Populus nigra

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, a talajfelszínt megemelte, sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. Rovar kártétel látható. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

HAJTÁSVÁLOGATÁS, ÁPOLÓMETSZÉS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

25

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág 

elágazás, egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt 

vázág, száraz ág található.

A fa leromlott állapotú, az általános fenntartási és az előírt ápolási 

munkák elvégzésével ideiglenesen megtartható.



            

VIZUÁLIS ÉS MŰSZERES FAVIZSGÁLAT

↖
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Vizsgálat ideje:

3

2

↖

2

250 cm

99 cm

94 cm

322 cm

2

31,25%

Kezelési javaslat:

1 év

5 1 Oldalszám: 35

Felvételező: Sipos Ádám
favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: Kötetszám:

tomogram (9cm széles)

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Megtarthatósági mutató:

SEB, ODÚ- ÉS ÜREGKEZELÉS, 

RITKITÓMETSZÉS 

A vizsgált magasságban, a fa belső szerkezetében, nem 

mutatható ki jelentős belső szerkezeti elváltozás.

Következő favizsgálat javasolt ideje:

Értékszám:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült, korhadt, odvas. 

A korona csonkolt, torz habitusú. 

A koronában bekorhadt, eltávolított ág található.

A műszeres vizsgálat értékelése
Réteg magassága:

Átmérő 1:

Átmérő 2:

Törzskerület:

A fa egészségi állapota és életképessége

25

Radó EU-s favizsgálati értékszám: (7,5 cm széles)

A törzs állapota

25Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs hajlott, korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás 

található.

A koronaalap és korona állapota jellemző kép

25

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

50Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte, sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Diagnózis:

Törzs magasság: 6 (7,5 cm széles)

Törzs átmérő 1 m-en: 97

Törzskerület 1 m-en: 305

Korona átmérő: 13

2020. május 27., szerda

Fa távoli képe

Terület: Margitsziget

Fa kódja: 0001486HA

Fafaj (latin) Populus nigra

Fafaj (magyar) Fekete nyár

Fa magasság: 30

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest, XIII. kerület



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           
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Vizsgálat ideje:

2

↖

2

2

2

25,00%

Kezelési javaslat:

1 év

6 1

Fekete nyár

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XIII. kerület

Margitsziget

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

25

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:25

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérnyakban odú található.

A törzs hajlott, korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás 

található.

jellemző kép

Korona átmérő: 10

2020. május 27., szerda

25

3

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 188

36

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 20

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 60

Törzs magasság:

0001487HA

Populus nigra

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte, sérült. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

HAJTÁSVÁLOGATÁS, ÁPOLÓMETSZÉS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

25

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

A korona csonkolt, torz habitusú. 

A fa leromlott állapotú, azonban az előírt ápolási munkák 

elmaradása a fa további leromlásához, a kockázati tényezők 

súlyosbodásához vezethet.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖
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m

Vizsgálat ideje:

3

↖

2

1

1

18,76%

Kezelési javaslat:

0 év

7 1

Fekete nyár

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XIII. kerület

Margitsziget

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

0,01

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:25

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, 

csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.

A törzs borostyánnal (Hedera sp.) benőtt.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés, sejtburjánzás, rákos 

elváltozás található.

jellemző kép

Korona átmérő: 10

2020. május 27., szerda

50

3

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 289

37

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 28

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 92

Törzs magasság:

0001488HA

Populus nigra

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte, sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

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 korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág 

elágazás, egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt 

vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsonk, rovar kártétel, 

gombakártétel, termőtest található.

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő 

szerkezeti részekre terjed ki, ezért ápoló célzatú kertészeti 

beavatkozás nem indokolt. Továbbá objektumot veszélyeztet. A fa 

mielőbbi kivágása javasolt. 



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           
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cm
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Vizsgálat ideje:

2

↖

2

2

2

25,00%

Kezelési javaslat:

1 év

8 1

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

HAJTÁSVÁLOGATÁS, ÁPOLÓMETSZÉS, 

SEBKEZELÉS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

25

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág 

elágazás, egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt 

vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A fa leromlott állapotú, az általános fenntartási és az előírt ápolási 

munkák elvégzésével ideiglenesen megtartható.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte, sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

38

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 28

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 97

Törzs magasság:

0001492HA

Populus nigra

Fa távoli képe

6

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 305

Korona átmérő: 8

2020. május 27., szerda

25

25

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:25

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A törzsön sarjak találhatóak.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Fekete nyár

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XIII. kerület

Margitsziget

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm
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m

Vizsgálat ideje:

2

↖

2

2

2

25,00%

Kezelési javaslat:

1 év

9 1

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

HAJTÁSVÁLOGATÁS, ÁPOLÓMETSZÉS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

25

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág 

elágazás, egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt 

vázág, száraz ág, ágcsonk, rovar kártétel található.

A koronában harkály vájta odú látható.

A fa leromlott állapotú, azonban a vizsgálat során olyan tényezők 

tárultak fel, melyek az előírt ápolási munkák elvégzése nélkül 

később súlyos kockázatot jelenthetnek.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte, sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

39

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 28

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 85

Törzs magasság:

0001493HA

Populus nigra

Fa távoli képe

6

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 267

Korona átmérő: 8

2020. május 27., szerda

25

25

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:25

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A törzsön sarjak találhatóak.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Fekete nyár

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XIII. kerület

Margitsziget

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

3

↖

3

2

2

37,50%

Kezelési javaslat:

1 év

10 1

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

HAJTÁSVÁLOGATÁS, ÁPOLÓMETSZÉS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

25

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág 

elágazás, egy pontból kitörő több vázág, száraz ág, ágcsonk 

található.

A fa leromlott állapotú, azonban az előírt ápolási munkák 

elmaradása a fa további leromlásához, a kockázati tényezők 

súlyosbodásához vezethet.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

40

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 30

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 97

Törzs magasság:

0003071HA

Populus nigra

Fa távoli képe

6

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 305

Korona átmérő: 10

2020. május 27., szerda

50

25

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:50

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, 

csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérnyakot és környezetét cserjék veszik körül.

A törzsön sarjak találhatóak.

A törzs hajlott, felületén sejtburjánzás, rákos elváltozás található.

jellemző kép

Fekete nyár

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XIII. kerület

Margitsziget

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)



            

VIZUÁLIS ÉS MŰSZERES FAVIZSGÁLAT

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

1

2

↖

2

5 cm

89 cm

103 cm

321 cm

1

12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

11 1

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest, XIII. kerület

Fa távoli képe

Terület: Margitsziget

Fa kódja: 0003077HA

Fafaj (latin) Populus nigra

Fafaj (magyar) Fekete nyár

Fa magasság: 28

Diagnózis:

Törzs magasság: 4 (7,5 cm széles)

Törzs átmérő 1 m-en: 85

Törzskerület 1 m-en: 267

Korona átmérő: 12

2020. május 27., szerda

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

0,01Radó EU-s favizsgálati értékszám:

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

rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte, sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. Rovar kártétel látható. 

A gyökérnyakban hangyák tenyésznek.

Radó EU-s favizsgálati értékszám: (7,5 cm széles)

A törzs állapota

25Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs hajlott, korhadt, odvas, felületén rovar kártétel található.

A törzsön sarjak találhatóak.

A koronaalap és korona állapota jellemző kép

25

Értékszám:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült, korhadt. 

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág 

elágazás, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A műszeres vizsgálat értékelése
Réteg magassága:

Átmérő 1:

Átmérő 2:

Törzskerület:

A fa egészségi állapota és életképessége

0,01

tomogram (9cm széles)
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 

veszélye miatt

Megtarthatósági mutató:

KIVÁGÁS 
A vizsgált magasságban a tomogram a palást irányából a 

középpont felé hatoló belső szerkezeti elváltozást jelez, 

melynek kiterjedése a törzskerület több, mint 30%-át érinti. A 

fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet 

ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa 

kivágásával hárítható el.

Következő favizsgálat javasolt ideje:

Oldalszám: 41

Felvételező: Sipos Ádám
favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: Kötetszám:



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

4

2

2

37,50%

Kezelési javaslat:

1 év

12 1

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

HAJTÁSVÁLOGATÁS, SEBKEZELÉS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

25

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

A koronaalap sérült, korhadt. 

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág 

elágazás, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk, rovar 

kártétel található.

A fa leromlott állapotú, azonban az előírt ápolási munkák 

elmaradása a fa további leromlásához, a kockázati tényezők 

súlyosbodásához vezethet.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte, sérült, korhadt. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

42

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 28

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 89

Törzs magasság:

0003080HA

Populus nigra

Fa távoli képe

6

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 279

Korona átmérő: 10

2020. május 27., szerda

25

25

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:75

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A törzsön ágcsonk található.

A törzs felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Fekete nyár

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XIII. kerület

Margitsziget

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)



            

VIZUÁLIS ÉS MŰSZERES FAVIZSGÁLAT

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

2

↖

2

5 cm

2

25,00%

Kezelési javaslat:

1 év

13 1

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest, XIII. kerület

Fa távoli képe

Terület: Margitsziget

Fa kódja: 0003081HA

Fafaj (latin) Populus nigra

Fafaj (magyar) Fekete nyár

Fa magasság: 28

Diagnózis:

Törzs magasság: 6 (7,5 cm széles)

Törzs átmérő 1 m-en: 99

Törzskerület 1 m-en: 311

Korona átmérő: 10

2020. május 27., szerda

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

25Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte, sérült. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. Rovar kártétel látható. 

A gyökérnyakban hangyák tenyésznek.

Radó EU-s favizsgálati értékszám: (7,5 cm széles)

A törzs állapota

25Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs hajlott, korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás 

található.

A koronaalap és korona állapota jellemző kép

25

Értékszám:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült, korhadt, odvas. 

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág 

elágazás, egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt 

vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A műszeres vizsgálat értékelése
Réteg magassága:

A fa egészségi állapota és életképessége

25

Pozícióséma: Irreguláris

tomogram (9cm széles)

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Megtarthatósági mutató:

HAJTÁSVÁLOGATÁS, ÁPOLÓMETSZÉS 

A vizsgált magasságban, a tomogram kis kiterjedésű, a 

paláston elhelyezkedő belső szerkezeti elváltozást jelez. 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

Oldalszám: 43

Felvételező: Sipos Ádám
favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: Kötetszám:



            

VIZUÁLIS ÉS MŰSZERES FAVIZSGÁLAT

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

1

2

↖

1

10 cm

1

6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

14 1

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest, XIII. kerület

Fa távoli képe

Terület: Margitsziget

Fa kódja: 0001119SG

Fafaj (latin) Populus nigra

Fafaj (magyar) Fekete nyár

Fa magasság: 28

Diagnózis:

Törzs magasság: 2,5 (7,5 cm széles)

Törzs átmérő 1 m-en: 108

Törzskerület 1 m-en: 339

Korona átmérő: 13

2020. május 27., szerda

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

0,01Radó EU-s favizsgálati értékszám:

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

rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. Rovar kártétel látható. 

A gyökérnyak köré fojtógyökér nőtt.

Radó EU-s favizsgálati értékszám: (7,5 cm széles)

A törzs állapota

25Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel 

található.

A koronaalap és korona állapota jellemző kép

0,01

Értékszám:

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

A koronaalap sérült. 

A korona torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, 

sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, rovar kártétel 

található.

A koronában harkály vájta odú látható.A korona a lámpatestet 

takarja.A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található.

A műszeres vizsgálat értékelése
Réteg magassága:

A fa egészségi állapota és életképessége

0,01

Pozíció séma: Irreguláris

tomogram (9cm széles)
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 

veszélye miatt

Megtarthatósági mutató:

KIVÁGÁS 
A vizsgált magasságban a tomogram nagy kiterjedésű, a 

keresztmetszet több, mint 40%-át elérő, aszimmetrikus 

elhelyezkedésű belső szerkezeti elváltozást jelez. A fa 

jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet 

ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa 

kivágásával hárítható el.

Következő favizsgálat javasolt ideje:

Oldalszám: 44

Felvételező: Sipos Ádám
favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: Kötetszám:



            

VIZUÁLIS ÉS MŰSZERES FAVIZSGÁLAT

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

1

2

↖

1

10 cm

1

6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

15 1

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest, XIII. kerület

Fa távoli képe

Terület: Margitsziget

Fa kódja: 0001120SG

Fafaj (latin) Populus nigra

Fafaj (magyar) Fekete nyár

Fa magasság: 30

Diagnózis:

Törzs magasság: 6 (7,5 cm széles)

Törzs átmérő 1 m-en: 119

Törzskerület 1 m-en: 374

Korona átmérő: 14

2020. május 27., szerda

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

0,01Radó EU-s favizsgálati értékszám:

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

rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. Rovar kártétel látható. 

A gyökérnyak bordásan terpeszes lefutású.A gyökérnyakban 

hangyák tenyésznek.

Radó EU-s favizsgálati értékszám: (7,5 cm széles)

A törzs állapota

25Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel található.

A törzsön hangyák tenyésznek. A törzsön ághelyseb található.

A koronaalap és korona állapota jellemző kép

0,01

Értékszám:

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

A koronaalap sérült. 

A korona csonkolt. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, egy 

pontból kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, 

ágcsonk, rovar kártétel található.

A korona teteje visszaszáradóban. A koronában nagy mennyiségű 

vízhajtás található.

A műszeres vizsgálat értékelése
Réteg magassága:

A fa egészségi állapota és életképessége

0,01

Pozíció séma: Irreuláris

tomogram (9cm széles)
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 

veszélye miatt

Megtarthatósági mutató:

KIVÁGÁS 
A vizsgált magasságban a tomogram nagy kiterjedésű,  a 

keresztmetszet 50%-át elérő, átlós irányú, aszimmetrikus 

belső szerkezeti elváltozást jelez.A fa jelenlegi állapotában 

balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti 

beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.
Következő favizsgálat javasolt ideje:

Oldalszám: 45

Felvételező: Sipos Ádám
favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: Kötetszám:



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

3

↖

3

2

2

37,50%

Kezelési javaslat:

1 év

16 1

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

IFJÍTÁS, SEBKEZELÉS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

25

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

A koronaalap sérült. 

A korona csonkolt. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült 

vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található.

A fa leromlott állapotú. Az előírt beavatkozás elvégzése nélkül nagy 

mértékben megnőhet a balesetveszély kockázata.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

46

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 29

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 75

Törzs magasság:

0001378SG

Populus nigra

Fa távoli képe

8

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 236

Korona átmérő: 12

2020. május 27., szerda

50

25

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:50

Diagnózis:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, 

csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.

A törzsön sarjak találhatóak.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Fekete nyár

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, XIII. kerület

Margitsziget

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)



            

VIZUÁLIS ÉS MŰSZERES FAVIZSGÁLAT

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

1

2

↖

2

10 cm

1

12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

17 1 Oldalszám: 47

Felvételező: Sipos Ádám
favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: Kötetszám:

tomogram (9cm széles)
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 

veszélye miatt

Megtarthatósági mutató:

KIVÁGÁS 
A vizsgált magasságban a tomogram nagy kiterjedésű,  a 

keresztmetszet 50%-át elérő, átlós irányú, aszimmetrikus 

belső szerkezeti elváltozást jelez. A fa jelenlegi állapotában 

balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti 

beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.
Következő favizsgálat javasolt ideje:

Értékszám:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült. 

A korona csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több 

vázág, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk, rovar 

kártétel található.

A koronában harkály vájta odú látható. A koronában fennakadt ág 

található. A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található.

A műszeres vizsgálat értékelése
Réteg magassága:

A fa egészségi állapota és életképessége

0,01

Pozícióséma: Irreguláris

Radó EU-s favizsgálati értékszám: (7,5 cm széles)

A törzs állapota

25Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés található.

A törzsön hangyák tenyésznek. A törzsön sarjak találhatóak. A 

törzsön csomorosság látható.

A koronaalap és korona állapota jellemző kép

25

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

0,01Radó EU-s favizsgálati értékszám:

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

rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. Rovar kártétel látható. 

A gyökérnyak bordásan terpeszes lefutású. A gyökérnyakban 

hangyák tenyésznek.

Diagnózis:

Törzs magasság: 8 (7,5 cm széles)

Törzs átmérő 1 m-en: 97
Törzskerület 1 m-en: 305

Korona átmérő: 14

2020. május 27., szerda

Fa távoli képe

Terület: Margitsziget

Fa kódja: 0006278MG

Fafaj (latin) Populus nigra

Fafaj (magyar) Fekete nyár

Fa magasság: 30

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest, XIII. kerület



            

VIZUÁLIS ÉS MŰSZERES FAVIZSGÁLAT

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

3

3

↖

2

10 cm

113 cm

103 cm

351 cm

2

37,50%

Kezelési javaslat:

1 év

18 1 Oldalszám: 48

Felvételező: Sipos Ádám
favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: Kötetszám:

tomogram (9cm széles)

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Megtarthatósági mutató:

IFJÍTÁS, SEB, ODÚ- ÉS ÜREGKEZELÉS 

A vizsgált magasságban a tomogram, szimmetrikus 

elhelyezkedésű, a palástot is érintő szerkezeti elváltozást 

jelez.
Következő favizsgálat javasolt ideje:

Értékszám:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A korona csonkolt. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült 

vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás és aszimmetrikus 

elváltozás található.

A műszeres vizsgálat értékelése
Réteg magassága:

Átmérő 1:

Átmérő 2:

Törzskerület:

A fa egészségi állapota és életképessége

25

Radó EU-s favizsgálati értékszám: (7,5 cm széles)

A törzs állapota

50Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

A törzs felületén kéregsérülés, rovar kártétel található.

A törzsön sarjak találhatóak.

A koronaalap és korona állapota jellemző kép

25

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

50Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. Rovar kártétel látható. 

A gyökérnyakban hangyák tenyésznek.

Diagnózis:

Törzs magasság: 5 (7,5 cm széles)

Törzs átmérő 1 m-en: 95

Törzskerület 1 m-en: 298

Korona átmérő: 13

2020. május 27., szerda

Fa távoli képe

Terület: Margitsziget

Fa kódja: 0016770MS

Fafaj (latin) Populus nigra

Fafaj (magyar) Fekete nyár

Fa magasság: 30

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest, XIII. kerület



            

VIZUÁLIS ÉS MŰSZERES FAVIZSGÁLAT

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

3

2

↖

3

100 cm

98 cm

111 cm

360 cm

2

37,50%

Kezelési javaslat:

1 év

19 1

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest, XIII. kerület

Fa távoli képe

Terület: Margitsziget

Fa kódja: 0003771KK

Fafaj (latin) Populus nigra

Fafaj (magyar) Fekete nyár

Fa magasság: 30

Diagnózis:

Törzs magasság: 10 (7,5 cm széles)

Törzs átmérő 1 m-en: 103

Törzskerület 1 m-en: 323

Korona átmérő: 15

2020. május 27., szerda

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

50Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. Rovar kártétel látható. 

A gyökérnyakban hangyák tenyésznek.

Radó EU-s favizsgálati értékszám: (7,5 cm széles)

A törzs állapota

25Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar 

kártétel található.

A törzsön hangyák tenyésznek. A törzsön sarjak találhatóak.

A koronaalap és korona állapota jellemző kép

50

Értékszám:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap sérült. 

Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült vázág, korhadt 

vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található.

A műszeres vizsgálat értékelése
Réteg magassága:

Átmérő 1:

Átmérő 2:

Törzskerület:

A fa egészségi állapota és életképessége

25

tomogram (9cm széles)

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Megtarthatósági mutató:

IFJÍTÁS, SEB, ODÚ- ÉS ÜREGKEZELÉS 

A vizsgált magasságban, a tomogram kis kiterjedésű, a 

paláston elhelyezkedő belső szerkezeti elváltozást jelez.

Következő favizsgálat javasolt ideje:

Oldalszám: 49

Felvételező: Sipos Ádám
favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: Kötetszám:



            

VIZUÁLIS ÉS MŰSZERES FAVIZSGÁLAT

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

1

2

↖

1

10 cm

1

6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

20 1 Oldalszám: 50

Felvételező: Sipos Ádám
favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: Kötetszám:

tomogram (9cm széles)
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 

veszélye miatt

Megtarthatósági mutató:

KIVÁGÁS 
A vizsgált magasságban a tomogram a palást irányából a 

középpont felé hatoló belső szerkezeti elváltozást jelez, 

melynek kiterjedése a törzskerület több, mint 30%-át érinti. A 

fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet 

ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa 

kivágásával hárítható el.

Következő favizsgálat javasolt ideje:

Értékszám:

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

A koronaalap sérült. 

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág 

elágazás, sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, lehasadt ág, 

száraz ág, rovar kártétel található.

A koronában harkály vájta odú látható. A koronában nagy 

mennyiségű vízhajtás található.

A műszeres vizsgálat értékelése
Réteg magassága:

A fa egészségi állapota és életképessége

0,01

Pozícióséma: Irreguláris

Radó EU-s favizsgálati értékszám: (7,5 cm széles)

A törzs állapota

25Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel 

található.

A törzsön hangyák tenyésznek. A törzs borostyánnal (Hedera sp.) 

nagymértékben benőtt.

A koronaalap és korona állapota jellemző kép

0,01

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

0,01Radó EU-s favizsgálati értékszám:

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

rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

A gyökérnyakban hangyák tenyésznek.

Diagnózis:

Törzs magasság: 5 (7,5 cm széles)

Törzs átmérő 1 m-en: 125

Törzskerület 1 m-en: 393

Korona átmérő: 7

2020. május 27., szerda

Fa távoli képe

Terület: Margitsziget

Fa kódja: 0003772KK

Fafaj (latin) Populus nigra

Fafaj (magyar) Fekete nyár

Fa magasság: 26

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest, XIII. kerület



            

VIZUÁLIS ÉS MŰSZERES FAVIZSGÁLAT

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

2

↖

1

10 cm

1

12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

21 1

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest, XIII. kerület

Fa távoli képe

Terület: Margitsziget

Fa kódja: 0003809KK

Fafaj (latin) Populus nigra

Fafaj (magyar) Fekete nyár

Fa magasság: 28

Diagnózis:

Törzs magasság: 11 (7,5 cm széles)

Törzs átmérő 1 m-en: 116

Törzskerület 1 m-en: 364

Korona átmérő: 12

2020. május 27., szerda

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

25Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám: (7,5 cm széles)

A törzs állapota

25Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, rovar kártétel található.

A törzsön ághelyseb és sarjak találhatóak. A törzsön csomorosság 

látható.

A koronaalap és korona állapota jellemző kép

0,01

Értékszám:

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

A koronaalap sérült. 

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág 

elágazás, sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, 

ágcsonk, rovar kártétel található.

A koronában fennakadt ág található.

A műszeres vizsgálat értékelése
Réteg magassága:

A fa egészségi állapota és életképessége

0,01

Pozícióséma: Irreuláris

tomogram (9cm széles)
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 

veszélye miatt

Megtarthatósági mutató:

KIVÁGÁS 
A vizsgált magasságban a tomogram nagy kiterjedésű,  a 

keresztmetszet 30%-át elérő, átlós irányú, aszimmetrikus 

belső szerkezeti elváltozást jelez. A fa jelenlegi állapotában 

balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti 

beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.
Következő favizsgálat javasolt ideje:

Oldalszám: 51

Felvételező: Sipos Ádám
favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: Kötetszám:


