VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
FŐKERT Nonprofit Zrt.

Megrendelő:

Budapest, XVIII. Kerület
Üllői út 317
18ULL021002

Helység:
Terület:
Fa kódja:
Fafaj (latin)
Fafaj (magyar)

↖

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

Gömbakác

Fa magasság:
Törzs magasság:
Törzs átmérő 1 m-en:
Törzskerület 1 m-en:
Korona átmérő:

Fa távoli képe
(7,5 cm széles)

4 m
1,9 m
15 cm
47 cm
2 m

Vizsgálat ideje:

2020. december 14.

Diagnózis:
A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó 25
EU-s favizsgálati értékszám: 2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás,
jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet sérült, korhadt.
A gyökérnyak sérült, korhadt.

A törzs állapota
Radó 50
EU-s favizsgálati értékszám: 3
A törzs egyértelmű károsodása
(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés található.

A koronaalap és korona állapota
Radó 25
EU-s favizsgálati értékszám: 2

jellemző kép
(7,5 cm széles)

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült.
Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág,
korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk, rovar kártétel található.
A koronában keresztbe növő ágak találhatóak. A korona légvezeték
köré nőtt.

A vizuális vizsgálat értékelése
A fa egészségi állapota és életképessége
25 Értékszám:
2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő
A fa leromlott állapotú, azonban az előírt ápolási munkák
elmaradása a fa további leromlásához, a kockázati tényezők
súlyosbodásához vezethet.

Megtarthatósági mutató:

31,25%

Kezelési javaslat:
HAJTÁSVÁLOGATÁS, SEBKEZELÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

1 év

Sipos Ádám

Felvételező:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT
Sorszám:

9

Kötetszám:

1

Oldalszám:

25

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
FŐKERT Nonprofit Zrt.

Megrendelő:

Budapest, XVIII. Kerület
Üllői út 337
18ULL031008

Helység:
Terület:
Fa kódja:
Fafaj (latin)
Fafaj (magyar)

↖

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

Gömbakác

Fa magasság:
Törzs magasság:
Törzs átmérő 1 m-en:
Törzskerület 1 m-en:
Korona átmérő:

Fa távoli képe
(7,5 cm széles)

3,5 m
2 m
13 cm
41 cm
2 m

Vizsgálat ideje:

2020. december 14.

Diagnózis:
A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó 25
EU-s favizsgálati értékszám: 2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás,
jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet sérült, korhadt.
A gyökérnyak sérült, korhadt.

A törzs állapota
Radó 25
EU-s favizsgálati értékszám: 2
A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs hajlott, korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar
kártétel található.

A koronaalap és korona állapota
Radó 25
EU-s favizsgálati értékszám: 2

jellemző kép
(7,5 cm széles)

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült, korhadt.
Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág,
száraz ág, ágcsonk, rovar kártétel található.
A koronában keresztbe növő ágak találhatóak. A korona oszlop köré
nőtt.

A vizuális vizsgálat értékelése
A fa egészségi állapota és életképessége
25 Értékszám:
2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő
A fa leromlott állapotú, azonban az előírt ápolási munkák
elmaradása a fa további leromlásához, a kockázati tényezők
súlyosbodásához vezethet.

Megtarthatósági mutató:

25,00%

Kezelési javaslat:
HAJTÁSVÁLOGATÁS, SEBKEZELÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

1 év

Sipos Ádám

Felvételező:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT
Sorszám:

37

Kötetszám:

1

Oldalszám:

53

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
FŐKERT Nonprofit Zrt.

Megrendelő:

Budapest, XVIII. Kerület
Üllői út 405
18ULL081016

Helység:
Terület:
Fa kódja:
Fafaj (latin)
Fafaj (magyar)

↖

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

Gömbakác

Fa magasság:
Törzs magasság:
Törzs átmérő 1 m-en:
Törzskerület 1 m-en:
Korona átmérő:

Fa távoli képe
(7,5 cm széles)

3 m
2 m
14 cm
44 cm
2 m

Vizsgálat ideje:

2020. december 14.

Diagnózis:
A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó 50
EU-s favizsgálati értékszám: 3
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások,
csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet sérült.
A gyökérnyak sérült.

A törzs állapota
Radó 25
EU-s favizsgálati értékszám: 2
A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel
található.
A törzsön beforrt sebhely és befűződés található.

A koronaalap és korona állapota
Radó 25
EU-s favizsgálati értékszám: 2

jellemző kép
(7,5 cm széles)

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült, korhadt.
A korona csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több
vázág, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.
A koronában keresztbe növő ágak találhatóak.

A vizuális vizsgálat értékelése
A fa egészségi állapota és életképessége
25 Értékszám:
2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő
A fa leromlott állapotú, az általános fenntartási és az előírt ápolási
munkák elvégzésével ideiglenesen megtartható.

Megtarthatósági mutató:

31,25%

Kezelési javaslat:
HAJTÁSVÁLOGATÁS, SEBKEZELÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

1 év

Sipos Ádám

Felvételező:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT
Sorszám:

176

Kötetszám:

1

Oldalszám:

192

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
FŐKERT Nonprofit Zrt.

Megrendelő:

Budapest, XVIII. Kerület
Üllői út 407
18ULL081020

Helység:
Terület:
Fa kódja:
Fafaj (latin)
Fafaj (magyar)

↖

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

Gömbakác

Fa magasság:
Törzs magasság:
Törzs átmérő 1 m-en:
Törzskerület 1 m-en:
Korona átmérő:

Fa távoli képe
(7,5 cm széles)

2,5 m
1,9 m
10 cm
31 cm
2 m

Vizsgálat ideje:

2020. december 14.

Diagnózis:
A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó 50
EU-s favizsgálati értékszám: 3
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások,
csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet sérült.
A gyökérnyak sérült.

A törzs állapota
Radó 25
EU-s favizsgálati értékszám: 2
A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel
található.

A koronaalap és korona állapota
Radó 25
EU-s favizsgálati értékszám: 2

jellemző kép
(7,5 cm széles)

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült, korhadt.
A korona csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több
vázág, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.
A koronában keresztbe növő ágak találhatóak.

A vizuális vizsgálat értékelése
A fa egészségi állapota és életképessége
25 Értékszám:
2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő
A fa leromlott állapotú, az általános fenntartási és az előírt ápolási
munkák elvégzésével ideiglenesen megtartható.

Megtarthatósági mutató:

31,25%

Kezelési javaslat:
HAJTÁSVÁLOGATÁS, SEBKEZELÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

1 év

Sipos Ádám

Felvételező:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT
Sorszám:

179

Kötetszám:

1

Oldalszám:

195

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
FŐKERT Nonprofit Zrt.

Megrendelő:

Budapest, XVIII. Kerület
Üllői út 384
18ULL082007

Helység:
Terület:
Fa kódja:

↖

Acer campestre
Mezei juhar

Fafaj (latin)
Fafaj (magyar)
Fa magasság:
Törzs magasság:
Törzs átmérő 1 m-en:
Törzskerület 1 m-en:
Korona átmérő:

Fa távoli képe
(7,5 cm széles)

2,5 m
1,2 m
8 cm
25 cm
2 m

Vizsgálat ideje:

2020. december 14.

Diagnózis:
A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó 25
EU-s favizsgálati értékszám: 2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás,
jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet sérült.
A gyökérnyak sérült.
A gyökérnyak palack szerűen deformálódott.

A törzs állapota
Radó 50
EU-s favizsgálati értékszám: 3
A törzs egyértelmű károsodása
(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

A törzs felületén kéregsérülés, kéregleválás található.
A törzsön beforrt ill. be nem forrt sebhely található. A törzsön sarjak
találhatóak.

A koronaalap és korona állapota
Radó 25
EU-s favizsgálati értékszám: 2

jellemző kép
(7,5 cm széles)

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült.
Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág,
száraz ág, ágcsonk, rovar kártétel található.
A koronában keresztbe növő ágak találhatóak. A korona alap
terhelt.

A vizuális vizsgálat értékelése
A fa egészségi állapota és életképessége
25 Értékszám:
2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő
A fa leromlott állapotú, az általános fenntartási és az előírt ápolási
munkák elvégzésével ideiglenesen megtartható.

Megtarthatósági mutató:

31,25%

Kezelési javaslat:
ÁPOLÓMETSZÉS, SEBKEZELÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

1 év

Sipos Ádám

Felvételező:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT
Sorszám:

191

Kötetszám:

1

Oldalszám:

207

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
FŐKERT Nonprofit Zrt.

Megrendelő:

Budapest, XVIII. Kerület
Üllői út 421
18ULL091002

Helység:
Terület:
Fa kódja:
Fafaj (latin)
Fafaj (magyar)

↖

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

Gömbakác

Fa magasság:
Törzs magasság:
Törzs átmérő 1 m-en:
Törzskerület 1 m-en:
Korona átmérő:

Fa távoli képe
(7,5 cm széles)

4 m
1,8 m
15 cm
47 cm
3 m

Vizsgálat ideje:

2020. december 14.

Diagnózis:
A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó 50
EU-s favizsgálati értékszám: 3
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások,
csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet sérült.
A gyökérnyak sérült.

A törzs állapota
Radó 25
EU-s favizsgálati értékszám: 2
A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel
található.

A koronaalap és korona állapota
Radó 50
EU-s favizsgálati értékszám: 3

jellemző kép
(7,5 cm széles)

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap sérült, korhadt.
A korona csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több
vázág, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.
A koronában keresztbe növő ágak találhatóak.

A vizuális vizsgálat értékelése
A fa egészségi állapota és életképessége
25 Értékszám:
2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő
A fa állapota még megfelelő, azonban a vizsgálatok alapján
kijelenthető, hogy az általános fenntartási munkák elvégzésén túl
az előírt ápolási munkák elvégzésének hiányában a fa leromlása
várható.

Megtarthatósági mutató:

37,50%

Kezelési javaslat:
HAJTÁSVÁLOGATÁS, SEBKEZELÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

1 év

Sipos Ádám

Felvételező:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT
Sorszám:

198

Kötetszám:

1

Oldalszám:

214

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
FŐKERT Nonprofit Zrt.

Megrendelő:

Budapest, XVIII. Kerület
Üllői út 423
18ULL091006

Helység:
Terület:
Fa kódja:
Fafaj (latin)
Fafaj (magyar)

↖

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

Gömbakác

Fa magasság:
Törzs magasság:
Törzs átmérő 1 m-en:
Törzskerület 1 m-en:
Korona átmérő:

Fa távoli képe
(7,5 cm széles)

4 m
1,8 m
15 cm
47 cm
2 m

Vizsgálat ideje:

2020. december 14.

Diagnózis:
A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó 25
EU-s favizsgálati értékszám: 2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás,
jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet sérült, korhadt.
A gyökérnyak sérült, korhadt.

A törzs állapota
Radó 25
EU-s favizsgálati értékszám: 2
A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs hajlott, repedt, korhadt, felületén kéregsérülés,
kéregleválás, rovar kártétel található.

A koronaalap és korona állapota
Radó 25
EU-s favizsgálati értékszám: 2

jellemző kép
(7,5 cm széles)

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült, korhadt, odvas.
A korona csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több
vázág, sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág,
ágcsonk található.
A koronában keresztbe növő ágak találhatóak.

A vizuális vizsgálat értékelése
A fa egészségi állapota és életképessége
25 Értékszám:
2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő
A fa leromlott állapotú, azonban a vizsgálat során olyan tényezők
tárultak fel, melyek az előírt ápolási munkák elvégzése nélkül
később súlyos kockázatot jelenthetnek.

Megtarthatósági mutató:

25,00%

Kezelési javaslat:
SEB, ODÚ- ÉS ÜREGKEZELÉS,
HAJTÁSVÁLOGATÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

1 év

Sipos Ádám

Felvételező:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT
Sorszám:

202

Kötetszám:

1

Oldalszám:

218

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
FŐKERT Nonprofit Zrt.

Megrendelő:

Budapest, XVIII. Kerület
Üllői út 400
18ULL092005

Helység:
Terület:
Fa kódja:

↖

Prunus cerasifera 'Nigra'
Vérszilva

Fafaj (latin)
Fafaj (magyar)
Fa magasság:
Törzs magasság:
Törzs átmérő 1 m-en:
Törzskerület 1 m-en:
Korona átmérő:

Fa távoli képe
(7,5 cm széles)

3,5 m
1,9 m
9 cm
28 cm
3 m

Vizsgálat ideje:

2020. december 14.

Diagnózis:
A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó 50
EU-s favizsgálati értékszám: 3
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások,
csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet sérült.
A gyökérnyak sérült.

A törzs állapota
Radó 25
EU-s favizsgálati értékszám: 2
A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs repedt, korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás
található.

A koronaalap és korona állapota
Radó 25
EU-s favizsgálati értékszám: 2

jellemző kép
(7,5 cm széles)

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült, korhadt.
Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág,
korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.
A koronaalap terhelt. A koronában keresztbe növő ágak találhatóak.
A koronában "világító égősor" található.

A vizuális vizsgálat értékelése
A fa egészségi állapota és életképessége
25 Értékszám:
2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő
A fa leromlott állapotú, az általános fenntartási és az előírt ápolási
munkák elvégzésével ideiglenesen megtartható.

Megtarthatósági mutató:

31,25%

Kezelési javaslat:
ÁPOLÓMETSZÉS, SEBKEZELÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

1 év

Sipos Ádám

Felvételező:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT
Sorszám:

209

Kötetszám:

1

Oldalszám:

225

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
FŐKERT Nonprofit Zrt.

Megrendelő:

Budapest, XVIII. Kerület
Üllői út 400
18ULL092014

Helység:
Terület:
Fa kódja:

↖

Prunus cerasifera 'Nigra'
Vérszilva

Fafaj (latin)
Fafaj (magyar)
Fa magasság:
Törzs magasság:
Törzs átmérő 1 m-en:
Törzskerület 1 m-en:
Korona átmérő:

Fa távoli képe
(7,5 cm széles)

6 m
2,1 m
18 cm
57 cm
5 m

Vizsgálat ideje:

2020. december 14.

Diagnózis:
A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó 50
EU-s favizsgálati értékszám: 3
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások,
csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet sérült.
A gyökérnyak sérült.

A törzs állapota
Radó 50
EU-s favizsgálati értékszám: 3
A törzs egyértelmű károsodása
(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

A törzs csavarodott, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.
A törzsön befűződés található.

A koronaalap és korona állapota
Radó 25
EU-s favizsgálati értékszám: 2

jellemző kép
(7,5 cm széles)

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült, korhadt.
Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág,
korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk, gombakártétel, termőtest
található.
A koronaalap terhelt. A koronában keresztbe növő ágak találhatóak.
A koronában "világító égősor" található.

A vizuális vizsgálat értékelése
A fa egészségi állapota és életképessége
25 Értékszám:
2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő
A fa leromlott állapotú, az általános fenntartási és az előírt ápolási
munkák elvégzésével ideiglenesen megtartható.

Megtarthatósági mutató:

37,50%

Kezelési javaslat:
ÁPOLÓMETSZÉS, SEBKEZELÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

1 év

Sipos Ádám

Felvételező:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT
Sorszám:

218

Kötetszám:

1

Oldalszám:

234

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
FŐKERT Nonprofit Zrt.

Megrendelő:

Budapest, XVIII. Kerület
Üllői út
18ULL102013

Helység:
Terület:
Fa kódja:
Fafaj (latin)
Fafaj (magyar)

↖

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

Gömbakác

Fa magasság:
Törzs magasság:
Törzs átmérő 1 m-en:
Törzskerület 1 m-en:
Korona átmérő:

Fa távoli képe
(7,5 cm széles)

3,5 m
2 m
15 cm
47 cm
3 m

Vizsgálat ideje:

2020. december 14.

Diagnózis:
A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó 50
EU-s favizsgálati értékszám: 3
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások,
csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet sérült.
A gyökérnyak sérült.

↖
A törzs állapota
Radó 50
EU-s favizsgálati értékszám: 3
A törzs egyértelmű károsodása
(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

A törzs felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

A koronaalap és korona állapota
Radó 25
EU-s favizsgálati értékszám: 2

jellemző kép
(7,5 cm széles)

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült, korhadt.
A korona csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több
vázág, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.
A koronában keresztbe növő ágak találhatóak.

A vizuális vizsgálat értékelése
A fa egészségi állapota és életképessége
25 Értékszám:
2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő
A fa leromlott állapotú,fajtáját tekintve előrehaladott korú. Az
ápolási munkák elvégzése nélkül középtávon veszélyes mértékben
megnőhet a balesetveszély kockázata.

Megtarthatósági mutató:

37,50%

Kezelési javaslat:
SEBKEZELÉS, 10%-OS KORONAKURTÍTÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

1 év

Sipos Ádám

Felvételező:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT
Sorszám:

242

Kötetszám:

1

Oldalszám:

258

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
FŐKERT Nonprofit Zrt.

Megrendelő:

Budapest, XVIII. Kerület
Üllői út
18ULL102023

Helység:
Terület:
Fa kódja:
Fafaj (latin)
Fafaj (magyar)

↖

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

Gömbakác

Fa magasság:
Törzs magasság:
Törzs átmérő 1 m-en:
Törzskerület 1 m-en:
Korona átmérő:

Fa távoli képe
(7,5 cm széles)

4 m
2 m
15 cm
47 cm
2 m

Vizsgálat ideje:

2020. december 14.

Diagnózis:
A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó 50
EU-s favizsgálati értékszám: 3
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások,
csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet sérült.
A gyökérnyak sérült.

↖
A törzs állapota
Radó 50
EU-s favizsgálati értékszám: 3
A törzs egyértelmű károsodása
(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

A törzs felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

A koronaalap és korona állapota
Radó 25
EU-s favizsgálati értékszám: 2

jellemző kép
(7,5 cm széles)

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült, korhadt.
A korona csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több
vázág, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.
A koronában keresztbe növő ágak találhatóak.A koronában nagy
mennyiségű vízhajtás található.

A vizuális vizsgálat értékelése
A fa egészségi állapota és életképessége
25 Értékszám:
2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő
A fa leromlott állapotú, azonban az előírt ápolási munkák
elmaradása a fa további leromlásához, a kockázati tényezők
súlyosbodásához vezethet.

Megtarthatósági mutató:

37,50%

Kezelési javaslat:
KORONAALAKÍTÓ METSZÉS,
SEBKEZELÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

1 év

Sipos Ádám

Felvételező:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT
Sorszám:

247

Kötetszám:

1

Oldalszám:

263

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
FŐKERT Nonprofit Zrt.

Megrendelő:

Budapest, XVIII. Kerület
Üllői út
18ULL102033

Helység:
Terület:
Fa kódja:
Fafaj (latin)
Fafaj (magyar)

↖

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

Gömbakác

Fa magasság:
Törzs magasság:
Törzs átmérő 1 m-en:
Törzskerület 1 m-en:
Korona átmérő:

Fa távoli képe
(7,5 cm széles)

3 m
1,8 m
15 cm
47 cm
2 m

Vizsgálat ideje:

2020. december 14.

Diagnózis:
A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó 50
EU-s favizsgálati értékszám: 3
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások,
csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet sérült.
A gyökérnyak sérült.

↖
A törzs állapota
Radó 50
EU-s favizsgálati értékszám: 3
A törzs egyértelmű károsodása
(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

A törzs felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

A koronaalap és korona állapota
Radó 25
EU-s favizsgálati értékszám: 2

jellemző kép
(7,5 cm széles)

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült, korhadt.
A korona ép, csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több
vázág, sérült vázág, korhadt vázág, rovar kártétel található.
A koronában keresztbe növő ágak találhatóak.A koronában nagy
mennyiségű vízhajtás található.

A vizuális vizsgálat értékelése
A fa egészségi állapota és életképessége
25 Értékszám:
2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő
A fa leromlott állapotú, azonban az előírt ápolási munkák
elmaradása a fa további leromlásához, a kockázati tényezők
súlyosbodásához vezethet.

Megtarthatósági mutató:

37,50%

Kezelési javaslat:
KORONAALAKÍTÓ METSZÉS,
SEBKEZELÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

1 év

Sipos Ádám

Felvételező:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT
Sorszám:

253

Kötetszám:

1

Oldalszám:

269

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
FŐKERT Nonprofit Zrt.

Megrendelő:

Budapest, XVIII. Kerület
Üllői út
18ULL102058

Helység:
Terület:
Fa kódja:
Fafaj (latin)
Fafaj (magyar)

↖

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

Gömbakác

Fa magasság:
Törzs magasság:
Törzs átmérő 1 m-en:
Törzskerület 1 m-en:
Korona átmérő:

Fa távoli képe
(7,5 cm széles)

3,5 m
2,2 m
13 cm
41 cm
2 m

Vizsgálat ideje:

2020. december 14.

Diagnózis:
A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó 50
EU-s favizsgálati értékszám: 3
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások,
csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet sérült.
A gyökérnyak sérült.

↖
A törzs állapota
Radó 50
EU-s favizsgálati értékszám: 3
A törzs egyértelmű károsodása
(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

A törzs hajlott.
A törzsön beforrt sebhely található.

A koronaalap és korona állapota
Radó 25
EU-s favizsgálati értékszám: 2

jellemző kép
(7,5 cm széles)

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült.
Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág,
száraz ág, ágcsonk található.
A koronában keresztbe növő ágak találhatóak.A koronában nagy
mennyiségű vízhajtás található.

A vizuális vizsgálat értékelése
A fa egészségi állapota és életképessége
25 Értékszám:
2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő
A fa leromlott állapotú, azonban az előírt ápolási munkák
elmaradása a fa további leromlásához, a kockázati tényezők
súlyosbodásához vezethet.

Megtarthatósági mutató:

37,50%

Kezelési javaslat:
KORONAALAKÍTÓ METSZÉS,
SEBKEZELÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

1 év

Sipos Ádám

Felvételező:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT
Sorszám:

269

Kötetszám:

1

Oldalszám:

285

