VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
Megrendelő:

FŐKERT NONPROFIT KFT.
Budapest, I. kerület
Palota út
01PAL032011

Helység:
Terület:
Fa kódja:

↖

Aesculus hippocastanum
Közönséges vadgesztenye

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)

8 m
3 m
19 cm
60 cm
5 m
2019. június 6., csütörtök

Vizsgálat ideje:

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

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

↖
A törzs állapota
Radó0,01
EU-s favizsgálati értékszám: 1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas
(a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját
nem képes ellátni).

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

jellemző kép

A koronaalap és korona állapota
Radó0,01
EU-s favizsgálati értékszám: 1

(7,5 cm széles)

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

A koronaalap sérült, korhadt.

Az ágrendszerben sérült vázág, korhadt vázág található.

A vizuális vizsgálat értékelése
A fa egészségi állapota és életképessége
0,01Értékszám:
1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás
veszélye miatt
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása csak irreális
mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok
elvégzése után sem megtartható.

Megtarthatósági mutató:

6,26%

Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év

Sipos Ádám

Felvételező:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT
Sorszám:

1

Kötetszám:

1

Oldalszám:

1

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
Megrendelő:

FŐKERT NONPROFIT KFT.
Budapest, I. kerület
Palota út
01PAL032017

Helység:
Terület:
Fa kódja:

↖

Gleditsia triacanthos
Tövises lepényfa

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 m
2,5 m
6 cm
19 cm
1 m
2019. június 6., csütörtök

Vizsgálat ideje:

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

A gyökérzet sérült.
A gyökérnyak sérült.

↖
A törzs állapota
Radó0,01
EU-s favizsgálati értékszám: 1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas
(a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját
nem képes ellátni).

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.
A törzsön ághelysebek láthatóak és sarjadzik.

jellemző kép

A koronaalap és korona állapota
Radó0,01
EU-s favizsgálati értékszám: 1

(7,5 cm széles)

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

A koronaalap sérült.

A korona csonkolt, torz habitusú.

A vizuális vizsgálat értékelése
A fa egészségi állapota és életképessége
0,01Értékszám:
1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás
veszélye miatt
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása csak irreális
mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok
elvégzése után sem megtartható.

Megtarthatósági mutató:

6,26%

Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év

Sipos Ádám

Felvételező:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT
Sorszám:

2

Kötetszám:

1

Oldalszám:

2

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
Megrendelő:

FŐKERT NONPROFIT KFT.
Budapest, I. kerület
Palota út
01PAL032021

Helység:
Terület:
Fa kódja:

↖

Aesculus hippocastanum
Közönséges vadgesztenye

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)

7 m
4 m
23 cm
72 cm
4 m
2019. június 6., csütörtök

Vizsgálat ideje:

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

A gyökérzet sérült.
A gyökérnyak sérült.

↖
A törzs állapota
Radó0,01
EU-s favizsgálati értékszám: 1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas
(a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját
nem képes ellátni).

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás, gombakártétel,
termőtest található.

jellemző kép

A koronaalap és korona állapota
Radó0,01
EU-s favizsgálati értékszám: 1

(7,5 cm széles)

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

A koronaalap sérült, korhadt, odvas.
Az ágrendszerben sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz
ág, ágcsonk található.

A vizuális vizsgálat értékelése
A fa egészségi állapota és életképessége
0,01Értékszám:
1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás
veszélye miatt
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.

Megtarthatósági mutató:

6,26%

Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év

Sipos Ádám

Felvételező:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT
Sorszám:

3

Kötetszám:

1

Oldalszám:

3

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
Megrendelő:

FŐKERT NONPROFIT KFT.
Budapest, I. kerület
Palota út
01PAL042007

Helység:
Terület:
Fa kódja:

↖

Gleditsia triacanthos
Tövises lepényfa

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)

7 m
2,5 m
17 cm
53 cm
8 m
2019. június 6., csütörtök

Vizsgálat ideje:

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

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

↖
A törzs állapota
Radó0,01
EU-s favizsgálati értékszám: 1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas
(a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját
nem képes ellátni).

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

jellemző kép

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

(7,5 cm széles)

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült, korhadt, odvas.

Az ágrendszerben sérült vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A vizuális vizsgálat értékelése
A fa egészségi állapota és életképessége
0,01Értékszám:
1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás
veszélye miatt
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.

Megtarthatósági mutató:

12,51%

Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év

Sipos Ádám

Felvételező:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT
Sorszám:

5

Kötetszám:

1

Oldalszám:

5

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
Megrendelő:

FŐKERT NONPROFIT KFT.
Budapest, I. kerület
Palota út
01PAL042012

Helység:
Terület:
Fa kódja:

↖

Gleditsia triacanthos
Tövises lepényfa

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)

5 m
1,8 m
13 cm
41 cm
6 m
2019. június 6., csütörtök

Vizsgálat ideje:

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

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

↖
A törzs állapota
Radó0,01
EU-s favizsgálati értékszám: 1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas
(a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját
nem képes ellátni).

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

jellemző kép

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

(7,5 cm széles)

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült, korhadt.

Az ágrendszerben sérült vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A vizuális vizsgálat értékelése
A fa egészségi állapota és életképessége
0,01Értékszám:
1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás
veszélye miatt
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.

Megtarthatósági mutató:

12,51%

Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év

Sipos Ádám

Felvételező:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT
Sorszám:

6

Kötetszám:

1

Oldalszám:

6

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
Megrendelő:

FŐKERT NONPROFIT KFT.
Budapest, I. kerület
Palota út
01PAL042014

Helység:
Terület:
Fa kódja:

↖

Gleditsia triacanthos
Tövises lepényfa

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)

7 m
2 m
15 cm
47 cm
6 m
2019. június 6., csütörtök

Vizsgálat ideje:

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

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

↖
A törzs állapota
Radó0,01
EU-s favizsgálati értékszám: 1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas
(a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját
nem képes ellátni).

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

jellemző kép

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

(7,5 cm széles)

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült, korhadt.

Az ágrendszerben sérült vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A vizuális vizsgálat értékelése
A fa egészségi állapota és életképessége
0,01Értékszám:
1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás
veszélye miatt
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.

Megtarthatósági mutató:

12,51%

Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év

Sipos Ádám

Felvételező:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT
Sorszám:

7

Kötetszám:

1

Oldalszám:

7

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
Megrendelő:

FŐKERT NONPROFIT KFT.
Budapest, I. kerület
Palota út
01PAL052005

Helység:
Terület:
Fa kódja:

↖

Gleditsia triacanthos
Tövises lepényfa

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)

5 m
1,8 m
7 cm
22 cm
4 m
2019. június 6., csütörtök

Vizsgálat ideje:

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

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

↖
A törzs állapota
Radó0,01
EU-s favizsgálati értékszám: 1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas
(a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját
nem képes ellátni).

A törzs hajlott, korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás
található.
Gépjármű felsértette.

jellemző kép

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

(7,5 cm széles)

Erős koronakárosodás (50% felett)

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

A vizuális vizsgálat értékelése
A fa egészségi állapota és életképessége
0,01Értékszám:
1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás
veszélye miatt
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása csak irreális
mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok
elvégzése után sem megtartható.

Megtarthatósági mutató:

12,51%

Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év

Sipos Ádám

Felvételező:

favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT
Sorszám:

9

Kötetszám:

1

Oldalszám:

9

