
 

                           EGYSZERŰSÍTETT KÖRNYEZETBIZTONSÁGI ADATLAP 

 

Helyszín:                                       Budapest, XI. kerület Gazdagrét Kaptató sétány 

Helyrajzi szám (Hrsz.):                                       1918/10 

Kivágandó fák mennyisége:                                     1  db 

 

Fafaj (latin):                                Acer platanoides 

Azonosító szám: nincs 

Törzsátmérő (1 méteren): 21  cm 

Kertészeti szempontból 
elkerülhetetlenül Kiszáradt fa - balesetveszélyes 
szükséges fakivágások 
okai: 

A fa állapotromlása és vagy veszélyeztetése oly mértékű, mely ápoló célzatú kertészeti 
beavatkozással már nem javítható. Azonnali kivágás vált indokolttá. 

 

Fényképfelvétel a kivágandó fáról: 

  



Fadiagnosztikai adatlap

 és 

kezelési javaslat

Vizuális

 favizsgálat

Megrendelő:

Helység:

Vizsgálat időpontja:

2

2

3

3

1

1

1

0

10,9

sorszám: 1 oldalszám: 15

sérülés, korhadás, terhelt, villás vázág elágazás

148

11

2021.07.08

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. XI.ker. Budaörsi út 45.-el szemben.

47

1

Styphnolobium japonicum

Közönséges pagodafa

18

2,5

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, korhadás, tömörödött, területén rézsű tető található

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

kedvezőtlen termőhelyen.

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk, erőteljesen  visszaszáradóban, vitalitása csökkent, kevés  

fattyúhajtás, nagy  sérült-, nagy  korhadt-, sok  száraz- ág, 90%-a elszáradt

Weisz János

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:

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A gyökérnyak állapota:

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

kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, gomba termőtest, kártétel

A törzs állapota:

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

sérülés, kéregleválás, kis  háncshiány, korhadás, korhadékvíz szivárgás, kevés  

ágcsonk, kevés  ághelyseb

A koronaalap állapota:

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):


