
VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           
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Vizsgálat ideje:
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↖

1

2

1

6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

1 1

Kanadai nyár

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest, I. kerület

Vérmező - Vagon étterem

Fafaj (magyar)

Megrendelő: Főkert nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

25

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.

A gyökérnyakban odú található.

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

kártétel található.

jellemző kép

Korona átmérő: 12

2020. április 17., péntek

0,01

1

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 327

1

Weisz JánosFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 17

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 104

Törzs magasság:

0001461MI

Populus × canadensis

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

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 koronaalap sérült, korhadt. 

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág 

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

száraz ág, ágcsonk található.

A korona ifjított.

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, fajtáját tekintve 

előrehaladott korú. Irreális mértékű beavatkozással tehető 

biztonságossá, azonban hosszútávon a beavatkozás elvégzése 

után sem megtartható.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

1

2

1

1

6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

17 1

Hegyi juhar

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest I.kerület

Vérmező

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

rendelkező termőhelyen.

A törzsön sarjak találhatóak.

A törzs felületén kéregsérülés, kéregleválás, sejtburjánzás, rákos 

elváltozás található.

jellemző kép

Korona átmérő: 8

2020. április 16., csütörtök

0,01

2,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 126

17

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: 40

Törzs magasság:

01VERM0402064

Acer pseudoplatanus

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

A gyökérnyakon sarjak és palackszerű deformálódás, valamint 

körülötte szórt kavicsburkolat található.

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 koronaalap sérült, korhadt. 

A korona torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több 

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

ágcsonk található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található.

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló 

célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával 

hárítható el.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖
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Vizsgálat ideje:

2

2

1

1

12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

36 1

Hegyi juhar

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest I.kerület

Vérmező

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 erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Korona átmérő: 10

2020. április 16., csütörtök

25

2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 122

36

Weisz JánosFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 12

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 39

Törzs magasság:

01VERM0702072

Acer pseudoplatanus

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak körül szórt kavicsburkolat található. A gyökérnyakon 

befűződés található.

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 koronaalap sérült. 

Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, 

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

található.

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló 

célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával 

hárítható el.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           
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Vizsgálat ideje:

2

1

1

1

6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

8 1

Korai juhar

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest I.kerület

Vérmező

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 gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérnyak körül szórt kavicsburkolat található.

A törzsön Schizophyllum commune termőteste látható.

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

kártétel, gombakártétel, termőtest található.

jellemző kép

Korona átmérő: 6

2020. április 16., csütörtök

25

2,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 94

8

Weisz JánosFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 11

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 30

Törzs magasság:

01VERM0402059

Acer platanoides

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

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 koronaalap sérült, korhadt, odvas. 

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló 

célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával 

hárítható el.

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több 

vázág, sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsonk, 

gombakártétel, termőtest található.

A koronában csúcsszáradás jelei láthatóak.A törzsön Schizophyllum 

commune termőteste látható.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖
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Vizsgálat ideje:

2

1

1

1

6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

32 1

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 koronaalap sérült, korhadt, odvas. 

A korona torz habitusú. Az ágrendszerben sérült vázág, korhadt 

vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló 

célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával 

hárítható el.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

32

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: 30

Törzs magasság:

01VERM0702074

Acer platanoides

Fa távoli képe

3

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 94

Korona átmérő: 8

2020. április 16., csütörtök

25

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 gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérnyak körül szórt kavicsburkolat található

A törzsön sarjak találhatóak.

A törzs korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás 

található.

jellemző kép

Korai juhar

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest I.kerület

Vérmező

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖
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Vizsgálat ideje:

1

1

2

1

6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

82 1

Korai juhar

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest I.kerület

Vérmező

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

25

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.

A törzs odvában madár fészkel.

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

kártétel található.

jellemző kép

Korona átmérő: 10

2020. április 16., csütörtök

0,01

2,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 97

82

Weisz JánosFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 12

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 31

Törzs magasság:

01VERM1302014

Acer platanoides

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

A gyökérnyakban odú található és szórt kavics burkolat körülötte.

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 koronaalap sérült, korhadt, odvas. 

Az ágrendszerben száraz ág, ágcsonk található.

A koronában keresztbe növő ágak találhatóak.

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló 

célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával 

hárítható el, de mivel madár odú van a fában így ezt a költési időszak 

végén ill. az odú faendoszkópos  vizsgálata után javasolt végezni.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           
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cm

m

Vizsgálat ideje:

1

1

1

1

0,01%

Kezelési javaslat:

0 év

11 1

Korai juhar

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest I.kerület

Vérmező

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.

A gyökérnyak körül szórt kavicsburkolat található

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

rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.

jellemző kép

Korona átmérő: 6

2020. április 16., csütörtök

0,01

2,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 135

11

Weisz JánosFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 9

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 43

Törzs magasság:

01VERM0402061

Acer platanoides

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. Gombakártétel, termőtest látható.

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 koronaalap sérült, korhadt. 

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból 

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

rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló 

célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával 

hárítható el.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           
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cm
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Vizsgálat ideje:

2

1

1

1

6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

24 1

Korai juhar

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest I.kerület

Vérmező

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 gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérnyak körül szórt kavicsburkolat található

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

kártétel található.

jellemző kép

Korona átmérő: 8

2020. április 16., csütörtök

25

2,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 119

24

Weisz JánosFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 11

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 38

Törzs magasság:

01VERM0402068

Acer platanoides

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

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 koronaalap sérült, korhadt. 

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló 

célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával 

hárítható el.

A korona torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, 

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

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található. A koronában 

csúcsszáradás jelei láthatóak.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

1

1

2

1

6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

85 1

Korai juhar

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest I.kerület

Vérmező

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

25

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: 13

2020. április 16., csütörtök

0,01

2,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 107

85

Weisz JánosFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 13

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 34

Törzs magasság:

01VERM1302025

Acer platanoides

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló 

célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával 

hárítható el.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

A gyökérnyakban odú található és szórt kavics burkolat körülötte.

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0,01

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 

veszélye miatt

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

kéregleválás található.

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

A koronaalap sérült, korhadt. 

Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, 

korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

1

1

2

1

6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

13 1

Korai juhar

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest I.kerület

Vérmező

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

25

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.

A gyökérnyakon odú, körülötte szórt kavicsburkolat található.

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

kártétel, gombakártétel, termőtest található.

jellemző kép

Korona átmérő: 6

2020. április 16., csütörtök

0,01

3

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 63

13

Weisz JánosFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 9

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 20

Törzs magasság:

01VERM0402062

Acer platanoides

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. Rovar kártétel látható. Gombakártétel, 

termőtest látható.

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 koronaalap sérült, korhadt. 

Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült vázág, korhadt 

vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló 

célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával 

hárítható el.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

1

2

1

1

6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

28 1

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 koronaalap sérült, korhadt, odvas. 

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben sérült vázág, 

korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág található.

A korona féloldalas.

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló 

célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával 

hárítható el.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

28

Weisz JánosFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 7

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 19

Törzs magasság:

01VERM0702077

Acer platanoides

Fa távoli képe

2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 60

Korona átmérő: 6

2020. április 16., csütörtök

0,01

0,01

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:25

Diagnózis:

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

rendelkező termőhelyen.

A gyökérnyak körül szórt kavicsburkolat található

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

található.

jellemző kép

Korai juhar

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest I.kerület

Vérmező

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

1

3

1

18,76%

Kezelési javaslat:

0 év

57 1

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

Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, 

korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő 

szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű 

beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon 

azok elvégzése után sem megtartható. 

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen. 

A gyökérnyak körül szórt kavicsburkolat található

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

57

Weisz JánosFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 12

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 35

Törzs magasság:

01VERM1002025

Acer platanoides

Fa távoli képe

4

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 110

Korona átmérő: 11

2020. április 16., csütörtök

25

50

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 gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, 

jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

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

található.

jellemző kép

Korai juhar

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest I.kerület

Vérmező

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)


