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25,01%

Kezelési javaslat:

0 év

342 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. 

Az ágrendszerben villás vázág elágazás, száraz ág, ágcsonk 

található.

A fa leromlott állapotú, fajtáját tekintve előrehaladott korú. Irreális 

mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban 

hosszútávon a beavatkozás elvégzése után sem megtartható.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

342

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 14

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 20

Törzs magasság:

12ZUG022053

Fraxinus excelsior

Fa távoli képe

7

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 63

Korona átmérő: 5

2019. július 30., kedd

0,01

50

A törzs egyértelmű károsodása 

(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

Radó EU-s favizsgálati értékszám:50

Diagnózis:

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

rendelkező termőhelyen.

A törzsön sarjak találhatóak.

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Magas kőris

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest XII. kerület

Zugligeti út

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)
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12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

340 1

Közönséges vadgesztenye

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest XII. kerület

Zugligeti út

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

25

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 bordásan terpeszes lefutású, benne odú látható, 

környékén gyökérsarjak találhatóak.

A törzsön ághelyseb és sarjak találhatóak.

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Korona átmérő: 7

2019. július 30., kedd

0,01

5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 82

340

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 14

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 26

Törzs magasság:

12ZUG022055

Aesculus hippocastanum

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, 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. 

Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült vázág, korhadt 

vázág, száraz ág, ágcsonk található.

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. 



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           
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12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

332 1

Hegyi juhar

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest XII. kerület

Zugligeti út

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

25

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 gyökérnyakon levágott törzs korhadó ágcsonkja látható.

A törzsön sarjak találhatóak.

A törzs hajlott, korhadt, felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Korona átmérő: 3

2019. július 30., kedd

0,01

8

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 31

332

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 15

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 10

Törzs magasság:

12ZUG022063

Acer pseudoplatanus

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, 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. 

Az ágrendszerben villás vázág elágazás, száraz ág, ágcsonk 

található.

A korona felnyurgúlt. A korona csúcsa szárad.

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. 



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           
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25,00%

Kezelési javaslat:

1 év

329 1

Vénicszil

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest XII. kerület

Zugligeti út

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

25

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 gyökérnyak köré fojtógyökér nőtt.

A törzsön sarjak találhatóak.

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Korona átmérő: 9

2019. július 30., kedd

25

4

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 53

329

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 9

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 17

Törzs magasság:

12ZUG022066

Ulmus laevis

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, sérült. 

A gyökérnyak sérült. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

25

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

A koronaalap sérült. 

Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült vázág, száraz ág, 

ágcsonk található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található.A korona 

alászorult helyzetű.

A fa leromlott állapotú, valamint a terület nagy állománysűrűsége 

miatt a fa hosszútávon nem megtartható. Állapota és helyzete 

kertészeti beavatkozással nem javítható, kivágása javasolt.
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12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

326 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. Az ágrendszerben száraz ág, ágcsonk, 

gombakártétel, termőtest található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található.

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása csak irreális 

mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok 

elvégzése után sem megtartható.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

326

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 5

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 44(10+13)

Törzs magasság:

12ZUG022069

Morus alba

Fa távoli képe

2,2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 138(31+41)

Korona átmérő: 5

2019. július 30., kedd

25

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 gyökérnyak környékén gyökérsarjak találhatóak.

A törzsön sarjak találhatóak.

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, sejtburjánzás, rákos 

elváltozás található.

jellemző kép

Fehér eperfa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest XII. kerület

Zugligeti út

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)
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Kezelési javaslat:
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325 1

Fehér eperfa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest XII. kerület

Zugligeti út

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 gyökérnyak környékén gyökérsarjak találhatóak.

A törzsön sarjak találhatóak.

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, sejtburjánzás, rákos 

elváltozás található.

jellemző kép

Korona átmérő: 5

2019. július 30., kedd

25

1,8

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 179(31+31+38)

325

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 5

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 57(10+10+12)

Törzs magasság:

12ZUG022070

Morus alba

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, 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 korona csonkolt. Az ágrendszerben száraz ág, ágcsonk található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található.

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása csak irreális 

mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok 

elvégzése után sem megtartható.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

↖

1

1

1

6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

324 1

Fehér eperfa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest XII. kerület

Zugligeti út

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 törzsön sarjak találhatóak.

A törzs korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, sejtburjánzás, rákos 

elváltozás található.

jellemző kép

Korona átmérő: 5

2019. július 30., kedd

25

2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 41

324

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 5

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 13

Törzs magasság:

12ZUG022071

Morus alba

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, 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 korona csonkolt. Az ágrendszerben száraz ág, ágcsonk található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található. A fa koronája 

ifjított.

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása csak irreális 

mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok 

elvégzése után sem megtartható. 
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Kezelési javaslat:
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322 1

Fehér eperfa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest XII. kerület

Zugligeti út

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 korhadt, felületén kéregsérülés, sejtburjánzás, rákos 

elváltozás található.

jellemző kép

Korona átmérő: 5

2019. július 30., kedd

25

2,2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 41

322

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 5

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 13

Törzs magasság:

12ZUG022073

Morus alba

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, 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 koronaalapon baktériumos folyás található.

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása csak irreális 

mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok 

elvégzése után sem megtartható. 



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

1

↖

2

1

1

6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

321 1

Fehér eperfa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest XII. kerület

Zugligeti út

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 gyökérnyak környékén gyökérsarjak találhatóak.

A törzs hajlott, korhadt, felületén kéregsérülés, sejtburjánzás, rákos 

elváltozás található.

jellemző kép

Korona átmérő: 5

2019. július 30., kedd

0,01

2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 38

321

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 5

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 12

Törzs magasság:

12ZUG022074

Morus alba

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, 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 korona csonkolt. Az ágrendszerben sérült vázág, száraz ág, 

ágcsonk található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található. A fa koronája 

ifjított.

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása csak irreális 

mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok 

elvégzése után sem megtartható. 



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

1

↖

2

1

1

6,26%

Kezelési javaslat:

0 év

320 1

Fehér eperfa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest XII. kerület

Zugligeti út

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 gyökérnyak környékén gyökérsarjak találhatóak.

A törzs hajlott, korhadt, felületén kéregsérülés, sejtburjánzás, rákos 

elváltozás található.

jellemző kép

Korona átmérő: 5

2019. július 30., kedd

0,01

2,2

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 38

320

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 5

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

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 12

Törzs magasság:

12ZUG022075

Morus alba

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, 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 korona csonkolt. Az ágrendszerben sérült vázág, száraz ág, 

ágcsonk található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található. A fa koronája 

ifjított.

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása csak irreális 

mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok 

elvégzése után sem megtartható. 



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

↖

2

2

2

25,00%

Kezelési javaslat:

0 év

319 1

Fehér eperfa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest XII. kerület

Zugligeti út

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

25

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 gyökérnyak környékén gyökérsarjak találhatóak.

A törzsön sarjak találhatóak.

A törzs hajlott, korhadt, felületén kéregsérülés, sejtburjánzás, rákos 

elváltozás található.

jellemző kép

Korona átmérő: 6

2019. július 30., kedd

25

2,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 144(53+44+41+31)

319

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 5

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 46(17+14+13+10)

Törzs magasság:

12ZUG022076

Morus alba

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

25

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

A koronaalap sérült, korhadt, odvas. 

A korona csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, 

sérült vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található. A fa koronája 

ifjított.

A fa leromlott állapotú, valamint a terület nagy állománysűrűsége 

miatt a fa hosszútávon nem megtartható. Állapota és helyzete 

kertészeti beavatkozással nem javítható, kivágása javasolt.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

2

2

2

25,00%

Kezelési javaslat:

0 év

318 1

Fehér eperfa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest XII. kerület

Zugligeti út

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

25

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 gyökérnyak környékén gyökérsarjak találhatóak. A gyökérnyak 

köré fojtógyökér nőtt.

A törzsön sarjak találhatóak.

A törzs hajlott, korhadt, felületén kéregsérülés, sejtburjánzás, rákos 

elváltozás található.

jellemző kép

Korona átmérő: 6

2019. július 30., kedd

25

2,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 41

318

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 5

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 13

Törzs magasság:

12ZUG022077

Morus alba

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

25

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

A koronaalap sérült, korhadt, odvas. 

A korona csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, 

sérült vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található. A fa koronája 

ifjított.

A fa leromlott állapotú, valamint a terület nagy állománysűrűsége 

miatt a fa hosszútávon nem megtartható. Állapota és helyzete 

kertészeti beavatkozással nem javítható, kivágása javasolt.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

2

↖

2

2

2

25,00%

Kezelési javaslat:

0 év

317 1

Fehér eperfa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest XII. kerület

Zugligeti út

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

25

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 gyökérnyak környékén gyökérsarjak találhatóak. A gyökérnyak 

köré fojtógyökér nőtt.

A törzsön sarjak találhatóak.

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, sejtburjánzás, rákos 

elváltozás, gombakártétel, termőtest található.

jellemző kép

Korona átmérő: 6

2019. július 30., kedd

25

2,5

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 188(57+41+38)

317

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 5

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 60(18+13+12)

Törzs magasság:

12ZUG022078

Morus alba

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A vizuális vizsgálat értékelése

(7,5 cm széles)

KIVÁGÁS 

Következő favizsgálat javasolt ideje:

25

Megtarthatósági mutató:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

A koronaalap sérült, korhadt, odvas. 

A korona csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, 

sérült vázág, száraz ág, ágcsonk, gombakártétel, termőtest található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található. A fa koronája 

ifjított.

A fa leromlott állapotú, valamint a terület nagy állománysűrűsége 

miatt a fa hosszútávon nem megtartható. Állapota és helyzete 

kertészeti beavatkozással nem javítható, kivágása javasolt.



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

1

↖

2

2

1

12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

316 1

Magas kőris

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest XII. kerület

Zugligeti út

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)

25

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 törzs korhadt, felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Korona átmérő: 2

2019. július 30., kedd

0,01

3

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 50

316

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 5

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 16

Törzs magasság:

12ZUG022079

Fraxinus excelsior

Fa távoli képe

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, 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, odvas. 

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból 

kitörő több vázág, sérült vázág található.

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. 



VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT           

↖

m

m

cm

cm

m

Vizsgálat ideje:

1

↖

2

2

1

12,51%

Kezelési javaslat:

0 év

315 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 egy pontból 

kitörő több vázág, sérült vázág található.

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. 

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt. 

A gyökérnyak sérült, korhadt. 

Oldalszám:Sorszám: Kötetszám:

favizsgáló

FŐKERT NONPROFIT ZRT

315

Sipos ÁdámFelvételező:

Terület:

Fa kódja:

Fa magasság: 4

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap és korona állapota

Törzs átmérő 1 m-en: 21(10+10)

Törzs magasság:

12ZUG022080

Morus alba

Fa távoli képe

0

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

(7,5 cm széles)

Törzskerület 1 m-en: 66(31+31)

Korona átmérő: 3

2019. július 30., kedd

0,01

25

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 gyökérnyakban odú található.

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés található.

jellemző kép

Fehér eperfa

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Budapest XII. kerület

Zugligeti út

Fafaj (magyar)

Megrendelő: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység:

Fafaj (latin)


