




Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

1

1

1

1

1

0

0,1

sorszám: 1 oldalszám: 15

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):

A gyökérzet állapota:

Diagnózis:

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

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

 elszáradt

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

6kiszáradt fa egyéb

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes. FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Ápoltsági értéke (1-5):

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

Favizsgáló:

Megtarthatósági mutató (0-100%):

A korona állapota:

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

232

2

2021.06.08

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. II.ker. Elvis presley park

74

0003983KK

Prunus sp.

Prunus faj

4

1

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

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

rendelkező termőhelyen.



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

2

2

2

2

2

2

1

25,0

sorszám: 2 oldalszám: 16

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):

A gyökérzet állapota:

Diagnózis:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

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

kedvezőtlen termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás

A törzs állapota:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

sérülés, korhadás, ágcsonkok, ághelysebek, sok  sarj

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

ágcsonkok,  csonkolt,  torz, erőteljesen  visszaszáradóban,  vitalitása csökkent, 

sérült-, korhadt-, száraz- ág

Sipos Ádám

FACSERE

Villanyoszlopból kinövő fa 7(állapotértéktől függetlenül) egyéb

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa mielőbbi cseréje javasolt. FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Egészségügyi értéke (0-5):

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Ápoltsági értéke (1-5):

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

Favizsgáló:

Megtarthatósági mutató (0-100%):

A korona állapota:

Erős koronakárosodás (50% felett)

sérülés, korhadás

16

1

2021.06.08

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. II.ker. Elvis presley park

5

0000627FK

Tilia cordata

Kislevelű hárs

4

2,2

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás

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

kedvezőtlen termőhelyen.



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

3

3

1

1

1

1

2

0

1,2

sorszám: 2 oldalszám: 29

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  gomba termőtest, kártétel

157

10

2021.06.24

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. II.ker. Hűvösvölgyi út 4.

50

02HUV011017

Styphnolobium japonicum

Közönséges pagodafa

22

3,5

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés

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

hibákkal rendelkező termőhelyen.

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, kevés  ághelyseb, nagy  nektria gomba (Nectria sp.), nagy  sérült-, 

nagy  korhadt-, száraz- ág, erőteljesen  légvezeték köré nőtt

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

túl drága lenne megmenteni, fő részei rosszak 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre 

terjed ki ezért csak irreális mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú 

távon azok elvégzése után sem megtartható. 

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Ápoltsági értéke (1-5):

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

Favizsgáló:

Megtarthatósági mutató (0-100%):

A korona állapota:

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

A gyökérzet állapota:

Diagnózis:

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

A gyökérnyak állapota:

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

hibákkal rendelkező termőhelyen.

sérülés, fűnyíró okozta sérülés

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, nagy  kéregleválás, nagy  háncshiány, nagy  korhadás, nektria 

gomba (Nectria sp.)

A koronaalap állapota:

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

3

2

1

3

3

1

4

0

12,6

sorszám: 3 oldalszám: 30

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):

A gyökérzet állapota:

Diagnózis:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérnyak állapota:

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

kedvezőtlen termőhelyen.

nagy  sérülés, erőteljesen  befűződött,  élettere beszűkült, nagy  fűnyíró okozta 

sérülés

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, nagy  kéregleválás, nagy  háncshiány, nagy  korhadás, ágcsonkok, 

kevés  ághelyseb, sok  sarj, nagy  nektria gomba (Nectria sp.)

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

 csonkolt, torz, sérült- ág

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

túl drága lenne megmenteni, fő részei rosszak 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre 

terjed ki ezért csak irreális mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú 

távon azok elvégzése után sem megtartható. 

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Ápoltsági értéke (1-5):

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

Favizsgáló:

Megtarthatósági mutató (0-100%):

A korona állapota:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

nagy  sérülés

195

7

2021.06.24

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. II.ker. Hűvösvölgyi út 6.

62

02HUV015014

Styphnolobium japonicum

Közönséges pagodafa

18

8

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés

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

hibákkal rendelkező termőhelyen.



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

3

3

1

3

2

1

3

0

12,6

sorszám: 6 oldalszám: 33

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):

A gyökérzet állapota:

Diagnózis:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérnyak állapota:

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

hibákkal rendelkező termőhelyen.

sérülés, sok  sarj

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, nagy  kéregleválás, nagy  háncshiány, nagy  korhadás, kevés  

ághelyseb, sarjak, nagy  nektria gomba (Nectria sp.)

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

 torz,  ifjított, sok  fattyúhajtás, nagy  sérült-, korhadt-, száraz- ág

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

túl drága lenne megmenteni, fő részei rosszak 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre 

terjed ki ezért csak irreális mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú 

távon azok elvégzése után sem megtartható. 

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Ápoltsági értéke (1-5):

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

Favizsgáló:

Megtarthatósági mutató (0-100%):

A korona állapota:

Erős koronakárosodás (50% felett)

sérülés,  villás vázág elágazás

195

5

2021.06.24

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. II.ker. Hűvösvölgyi út 14.

62

02HUV015021

Styphnolobium japonicum

Közönséges pagodafa

12

3,5

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés

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

hibákkal rendelkező termőhelyen.



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

1

1

1

1

1

0

0,1

sorszám: 7 oldalszám: 34

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):

A gyökérzet állapota:

Diagnózis:

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

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

 elszáradt

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes. FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Ápoltsági értéke (1-5):

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

Favizsgáló:

Megtarthatósági mutató (0-100%):

A korona állapota:

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

47

4

2021.06.24

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. II.ker. Hűvösvölgyi út 6.

15

02HUV017004A

Ailanthus sp.

Bálványfa

7,5

3

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

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

rendelkező termőhelyen.



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

2

2

2

1

1

4

0

8,3

sorszám: 8 oldalszám: 35

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):

A gyökérzet állapota:

Diagnózis:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

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

kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás,  injektálás, enyhén  borostyánnal (Hedera sp.)

A törzs állapota:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

sérülés, kéregleválás, háncshiány, korhadás, odú,  korhadékvíz szivárgás, 

ághelysebek, kevés  beforrt sebhely, rovar- kártétel

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

 csonkolt,  torz, sok  fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, odvas-, kevés  száraz- ág, 

mesterséges madárodú, a korona sarjakból áll

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

Balesetveszély 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú 

kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.
FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Ápoltsági értéke (1-5):

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

Favizsgáló:

Megtarthatósági mutató (0-100%):

A korona állapota:

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

sérülés, korhadás

220

3

2021.06.24

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. II.ker. Hűvösvölgyi út 2.

70

02HUV013015

Aesculus hippocastanum

Közönséges vadgesztenye

6

5

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés, korhadás

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

kedvezőtlen termőhelyen.



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

2

2

2

1

1

3

0

8,3

sorszám: 9 oldalszám: 36

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):

A gyökérzet állapota:

Diagnózis:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

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

kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás,  injektálás

A törzs állapota:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

nagy  sérülés, kéregleválás, háncshiány, korhadás

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

sok  ágcsonk,  csonkolt,  torz, kevés  ághelyseb, nagy  sérült-, nagy  korhadt-, nagy  

odvas-, sok  száraz- ág, rovar- kártétel

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

kivágás 2-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa leromlott állapotú, valamint az idő előrehaladtával állapotromlása 

hatványozódik és fő szerkezeti részekre terjed ki. Az állapotromlás lassítása és a 

fa biztonságossá tétele csak irreális mértékű beavatkozással lehetséges. Azonban 

a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható. 

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Ápoltsági értéke (1-5):

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

Favizsgáló:

Megtarthatósági mutató (0-100%):

A korona állapota:

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

sérülés, korhadás

248

2

2021.06.24

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. II.ker. Hűvösvölgyi út 22.

79

02HUV013073

Aesculus hippocastanum

Közönséges vadgesztenye

12

4

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés, korhadás

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

kedvezőtlen termőhelyen.



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

1

1

1

1

3

0

0,1

sorszám: 10 oldalszám: 37

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):

A gyökérzet állapota:

Diagnózis:

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

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás,  injektálás, erőteljesen  befűződött

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, nagy  kéregleválás, nagy  háncshiány, nagy  korhadás, nagy  odú, 

ághelysebek, kevés  beforrt sebhely, erőteljesen  csavarodott, mély  fagyléc, kis  

gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

 csonkolt,  torz, A korona sarjakból áll

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

Balesetveszély 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú 

kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.
FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Ápoltsági értéke (1-5):

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

Favizsgáló:

Megtarthatósági mutató (0-100%):

A korona állapota:

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

nagy  sérülés, korhadás, kis  gomba termőtest, kártétel

179

2

2021.06.24

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. II.ker. Hűvösvölgyi út 24.

57

02HUV023014

Aesculus hippocastanum

Közönséges vadgesztenye

12

5

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, korhadás

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

rendelkező termőhelyen.



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

1

1

1

1

1

0

0,1

sorszám: 12 oldalszám: 39

82

7

2021.06.24

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. II.ker. Hűvösvölgyi út 2.

26

02HUV012005

Acer sp.

Juhar

11

4

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

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

rendelkező termőhelyen.

Kezelési javaslat:

 elszáradt

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes. FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Ápoltsági értéke (1-5):

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

Favizsgáló:

Megtarthatósági mutató (0-100%):

A korona állapota:

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

A gyökérzet állapota:

Diagnózis:

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

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

A koronaalap állapota:

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

1

1

2

1

2

0

0,3

sorszám: 14 oldalszám: 41

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):

A gyökérzet állapota:

Diagnózis:

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

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, nagy  kéregleválás, nagy  háncshiány, nagy  korhadás, nagy  odú, 

mély  repedés, nagy  rovar- kártétel

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, csonkolt, nagy  sérült-, nagy  korhadt-, nagy  odvas-, kevés  

száraz-, kevés  keresztbenövő-,  egy pontból kitörő több- ág

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

Balesetveszély 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú 

kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.
FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Ápoltsági értéke (1-5):

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

Favizsgáló:

Megtarthatósági mutató (0-100%):

A korona állapota:

Erős koronakárosodás (50% felett)

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú, enyhén  terhelt,  egy pontból kitörő több 

vázág

69

7

2021.06.24

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. II.ker. Hűvösvölgyi út 16.

22

02HUV012044

Fraxinus excelsior

Magas kőris

9

4,2

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú

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

rendelkező termőhelyen.



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

1

3

3

1

2

0

1,2

sorszám: 21 oldalszám: 48

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):

A gyökérzet állapota:

Diagnózis:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú,  injektálás

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, nagy  kéregleválás, nagy  háncshiány, nagy  korhadás, nagy  odú, 

mély  repedés, nagy  rovar- kártétel

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, kis  sérült-, kis  korhadt-, kevés  száraz-, kevés  keresztbenövő-,  

egy pontból kitörő több- ág

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

túl drága lenne megmenteni, fő részei rosszak 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre 

terjed ki ezért csak irreális mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú 

távon azok elvégzése után sem megtartható. 

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Ápoltsági értéke (1-5):

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

Favizsgáló:

Megtarthatósági mutató (0-100%):

A korona állapota:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kis  sérülés, enyhén  terhelt,  egy pontból kitörő több vázág

97

8

2021.06.24

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. II.ker. Hűvösvölgyi út 64.

31

02HUV062007

Aesculus hippocastanum

Közönséges vadgesztenye

13

2,2

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú

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

rendelkező termőhelyen.



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

1

3

3

1

1

0

1,2

sorszám: 23 oldalszám: 50

sérülés, erőteljesen  terhelt

63

6

2021.06.24

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. II.ker. Hűvösvölgyi út 86.

20

02HUV092003

Aesculus hippocastanum

Közönséges vadgesztenye

10

2,3

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú

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

rendelkező termőhelyen.

Kezelési javaslat:

 alászorult, fattyúhajtások, sérült-, korhadt-, odvas-, száraz- ág

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

Balesetveszély 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú 

kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.
FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Ápoltsági értéke (1-5):

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

Favizsgáló:

Megtarthatósági mutató (0-100%):

A korona állapota:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérzet állapota:

Diagnózis:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú, nagy  rovar-, nagy  gomba termőtest, 

kártétel

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, nagy  kéregleválás, nagy  háncshiány, nagy  korhadás, nagy  odú, 

nagy  rovar-, nagy  gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

1

1

2

1

1

0

0,3

sorszám: 24 oldalszám: 51

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú, erőteljesen  terhelt, kevés  fattyúhajtás

57

3

2021.06.24

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. II.ker. Hűvösvölgyi út 116.

18

02HUV112012

Aesculus hippocastanum

Közönséges vadgesztenye

7

4

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú

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

rendelkező termőhelyen.

Kezelési javaslat:

torz, vitalitása csökkent, sok  fattyúhajtás, nagy  sérült-, száraz- ág

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

túl drága lenne megmenteni, fő részei rosszak 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre 

terjed ki ezért csak irreális mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú 

távon azok elvégzése után sem megtartható. 

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Ápoltsági értéke (1-5):

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

Favizsgáló:

Megtarthatósági mutató (0-100%):

A korona állapota:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérzet állapota:

Diagnózis:

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

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, kis  odú, rovar- kártétel

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, nagy  kéregleválás, nagy  háncshiány, nagy  korhadás,  

sejtburjánzás, rákos elváltozás, nagy  rovar- kártétel

A koronaalap állapota:

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

1

1

3

3

1

1

0

3,6

sorszám: 25 oldalszám: 52

sérülés,  villás vázág elágazás

53

6

2021.06.24

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. II.ker. Hűvösvölgyi út 116.

17

02HUV112024

Aesculus hippocastanum

Közönséges vadgesztenye

9

4

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, korhadás

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

kedvezőtlen termőhelyen.

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, sérült-, sok  száraz- ág

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

túl drága lenne megmenteni 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása csak irreális mértékű 

ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem 

megtartható. 

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Ápoltsági értéke (1-5):

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

Favizsgáló:

Megtarthatósági mutató (0-100%):

A korona állapota:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérzet állapota:

Diagnózis:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú, nagy  rovar-, gomba termőtest, kártétel

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, nagy  kéregleválás, nagy  háncshiány, nagy  korhadás, nagy  odú, 

kevés  sarj, enyhén  csavarodott, mély  fagyléc, hajlott, enyhén  befűződött

A koronaalap állapota:

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

1

3

3

1

1

0

1,2

sorszám: 26 oldalszám: 53

erőteljesen  terhelt,  villás vázág elágazás

100

5

2021.06.24

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. II.ker. Hűvösvölgyi út 116.

32

02HUV112040

Robinia pseudoacacia

Fehér akác

12

1,9

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, enyhén a talajfelszint megemelte

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

rendelkező termőhelyen.

Kezelési javaslat:

 alászorult, erőteljesen  külpontos, sérült-, sok  száraz-, nagy fennakadt- ág, 

erőteljesen  légvezeték köré nőtt

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

túl drága lenne megmenteni 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása csak irreális mértékű 

ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem 

megtartható. 

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Ápoltsági értéke (1-5):

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

Favizsgáló:

Megtarthatósági mutató (0-100%):

A korona állapota:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérzet állapota:

Diagnózis:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, nagy  kéregleválás, nagy  háncshiány, nagy  korhadás, erőteljesen  

hajlott, rovar- kártétel

A koronaalap állapota:

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

1

1

2

1

2

0

0,3

sorszám: 1 oldalszám: 15

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú,  villás vázág elágazás

75

8

2021.06.23

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. II.ker. Margit körút 64/b.

24

02MAR052013

Celtis occidentalis

Nyugati ostorfa

11

2,2

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés, korhadás, odú

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

rendelkező termőhelyen.

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk,  csonkolt,  torz,  féloldalas, erőteljesen  külpontos, kevés  

fattyúhajtás, kis  sérült-, kis  korhadt-, kevés  száraz-, kevés  keresztbenövő-,  villás 

elágazású- ág

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

Balesetveszély 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú 

kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.
FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Ápoltsági értéke (1-5):

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

Favizsgáló:

Megtarthatósági mutató (0-100%):

A korona állapota:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérzet állapota:

Diagnózis:

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

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

sérülés, korhadás, odú

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, nagy  kéregleválás, nagy  háncshiány, nagy  korhadás, nagy  odú, 

mély  repedés, rovar- kártétel

A koronaalap állapota:

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

1

1

2

1

2

0

0,3

sorszám: 2 oldalszám: 16

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú,  villás vázág elágazás, rovar kártétel

116
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FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. II.ker. Margit körút 66.

37

02MAR062007

Celtis occidentalis

Nyugati ostorfa

11

2,4

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú

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

rendelkező termőhelyen.

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, fattyúhajtások, sérült-, korhadt-, odvas-, kevés  száraz-, több 

keresztbenövő-,  villás elágazású- ág

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

Balesetveszély 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú 

kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.
FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Ápoltsági értéke (1-5):

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

Favizsgáló:

Megtarthatósági mutató (0-100%):

A korona állapota:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérzet állapota:

Diagnózis:

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

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, nagy  kéregleválás, nagy  háncshiány, nagy  korhadás, nagy  odú, 

mély  repedés, nagy  rovar- kártétel

A koronaalap állapota:

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

1

3

3

1

2

0

1,2

sorszám: 4 oldalszám: 18

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):

A gyökérzet állapota:

Diagnózis:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

nagy  sérülés, nagy  korhadás, nagy  odú

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, nagy  kéregleválás, nagy  háncshiány, nagy  korhadás, nagy  odú,  

sejtburjánzás, rákos elváltozás, repedés, nagy  rovar- kártétel

A koronaalap állapota:

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk,  csonkolt, fattyúhajtások, kis  sérült-, kis  korhadt-, kis  odvas-, 

kevés  száraz-, több keresztbenövő-,  villás elágazású- ág, enyhén  forgalom 

technikai objektum köré nőtt

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

Balesetveszély 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú 

kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.
FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Ápoltsági értéke (1-5):

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

Favizsgáló:

Megtarthatósági mutató (0-100%):

A korona állapota:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kis  sérülés, kis  korhadás,  villás vázág elágazás

119
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FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. II.ker. Margit körút 68.

38

02MAR062010

Celtis occidentalis

Nyugati ostorfa

12

4

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú

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

rendelkező termőhelyen.



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

3

3

2

2

1

1

2

0

10,9

sorszám: 1 oldalszám: 15

sérülés, korhadás,  villás vázág elágazás

35

1

2021.06.23

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. II.ker. Széll Kálmán tér

11

02SEK011004

Fraxinus americana

Fehér kőris

5

2,2

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

kis sérülés

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

hibákkal rendelkező termőhelyen.

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk,  csonkolt,  torz, kevés  fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, kevés  

száraz-,  villás elágazású- ág

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

Fiatal fa, rovarkártétel vagy egyéb sérülésből eredő korhadás, leromlás, szar fa… 1-

es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre 

terjed ki. Állapota ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem javítható, ezért a fa 

kivágása javasolt.

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Ápoltsági értéke (1-5):

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

Favizsgáló:

Megtarthatósági mutató (0-100%):

A korona állapota:

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

A gyökérzet állapota:

Diagnózis:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

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

hibákkal rendelkező termőhelyen.

kis  sérülés

A törzs állapota:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

kis  sérülés, kis  kéregleválás, kis  háncshiány, kevés  sarj, sekély  repedés, 

enyhén  hajlott

A koronaalap állapota:

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

1

1

1

2

1

1

1

0

0,3

sorszám: 2 oldalszám: 16

sérülés, korhadás,  villás vázág elágazás
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FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. II.ker. Széll Kálmán tér

34

02SEK021001

Styphnolobium japonicum

Közönséges pagodafa

7

2,4

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés, korhadás, odú

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

rendelkező termőhelyen.

Kezelési javaslat:

 csonkolt,  torz, sérült-, korhadt-, odvas-, kevés  száraz-, kevés  keresztbenövő-,  

villás elágazású- ág

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

Balesetveszély 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú 

kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.
FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Ápoltsági értéke (1-5):

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

Favizsgáló:

Megtarthatósági mutató (0-100%):

A korona állapota:

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

A gyökérzet állapota:

Diagnózis:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

sérülés, korhadás, odú

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas 

(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy  sérülés, nagy  kéregleválás, nagy  háncshiány, nagy  korhadás, nagy  odú, 

mély  repedés, enyhén  hajlott, rovar- kártétel

A koronaalap állapota:

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):


