Fadiagnosztikai adatlap,
kezelési javaslat
03ANSB0101003
Acer platanoides
Korai juhar
4,5
1,9
10
31
2

Fa azonosítója:
Fafaj (latin):
Fafaj (magyar):
Famagasság (m):
Törzs magasság (m):
Törzs átmérő 1 m-en (cm):
Törzs kerület 1 m-en (cm):
Korona átmérő (m):

Vizuális
favizsgálat

Megrendelő:

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Helység:

Bp. III.ker. Ángel Sanz Bríz út 1.

Vizsgálat időpontja:

2022.10.24

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

1

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

nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú

A gyökérnyak állapota:

1

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel
rendelkező termőhelyen.
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, nagy fűnyíró okozta sérülés, nagy
rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel

A törzs állapota:

1

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-, nagy gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

1

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

nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, egy pontból kitörő több vázág

Kezelési javaslat:
A korona állapota:

2
KIVÁGÁS

Erős koronakárosodás (50% felett)
torz, kevés ághelyseb, féloldalas, enyhén külpontos, vitalitása csökkent, kevés
fattyúhajtás, nagy sérült-, nagy korhadt-, száraz-, kis fennakadt-, több
keresztbenövő-, villás elágazású-, egy pontból kitörő több- ág, rovar-, gomba
termőtest,szét
kártétel
5Balesetveszélyes, fő részei rosszak,
kéne csonkolni, hogy biztonságos

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

legyen 1-es egészségügyi érték

Ápoltsági értéke (1-5):

A vizuális vizsgálat értékelése:

Következő favizsgálat ideje (év múlva):
Megtarthatósági mutató (0-100%):

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.

1

0
0,3

Weisz János

Favizsgáló:

sorszám:

1

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

1

oldalszám:

17

Fadiagnosztikai adatlap,
kezelési javaslat
03ANSB0403004
Ulmus sp.
Szil
15
4,5
35
110
5

Fa azonosítója:
Fafaj (latin):
Fafaj (magyar):
Famagasság (m):
Törzs magasság (m):
Törzs átmérő 1 m-en (cm):
Törzs kerület 1 m-en (cm):
Korona átmérő (m):

Vizuális
favizsgálat

Megrendelő:

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Helység:

Bp. III.ker. Ángel Sanz Bríz út 3.

Vizsgálat időpontja:

2022.10.24

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

1

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

A gyökérnyak állapota:

1

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

A törzs állapota:

1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas
(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

A koronaalap állapota:

1

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

Kezelési javaslat:
A korona állapota:

1
KIVÁGÁS

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

Egészségügyi értéke (0-5):

elszáradt

1

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt
6kiszáradt fa egyéb

Ápoltsági értéke (1-5):

A vizuális vizsgálat értékelése:

Következő favizsgálat ideje (év múlva):
Megtarthatósági mutató (0-100%):

A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

0
0,1

Weisz János

Favizsgáló:

sorszám:

1

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

2

oldalszám:

18

Fadiagnosztikai adatlap,
kezelési javaslat
03ANSB0403009
Acer platanoides
Korai juhar
7
1,8
18
57
5

Fa azonosítója:
Fafaj (latin):
Fafaj (magyar):
Famagasság (m):
Törzs magasság (m):
Törzs átmérő 1 m-en (cm):
Törzs kerület 1 m-en (cm):
Korona átmérő (m):

Vizuális
favizsgálat

Megrendelő:

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Helység:

Bp. III.ker. Ángel Sanz Bríz út 3.

Vizsgálat időpontja:

2022.10.24

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

2

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

sérülés, korhadás, területén rézsű található

A gyökérnyak állapota:

1

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel
rendelkező termőhelyen.
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, nagy fűnyíró okozta sérülés, nagy
rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel

A törzs állapota:

1

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, ferde növekedésű, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

1

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

nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, egy pontból kitörő több vázág

Kezelési javaslat:
A korona állapota:

2
KIVÁGÁS

Erős koronakárosodás (50% felett)
torz, kevés ághelyseb, féloldalas, külpontos, kevés fattyúhajtás, sérült-, korhadt-,
kis odvas-, száraz-, több keresztbenövő-, villás elágazású-, egy pontból kitörő
több- ág, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel
5Balesetveszélyes, fő részei rosszak, szét kéne csonkolni, hogy biztonságos
legyen 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt
Ápoltsági értéke (1-5):
Következő favizsgálat ideje (év múlva):
Megtarthatósági mutató (0-100%):

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.

1

0
0,9

Weisz János

Favizsgáló:

sorszám:

1

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

3

oldalszám:

19

Fadiagnosztikai adatlap,
kezelési javaslat
03ANSB0503008
Ailanthus altissima
Mirigyes bálványfa
8
0,3
30(14+16)
94(44+50)
5

Fa azonosítója:
Fafaj (latin):
Fafaj (magyar):
Famagasság (m):
Törzs magasság (m):
Törzs átmérő 1 m-en (cm):
Törzs kerület 1 m-en (cm):
Korona átmérő (m):

Vizuális
favizsgálat

Megrendelő:

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Helység:

Bp. III.ker. Ángel Sanz Bríz út 7.

Vizsgálat időpontja:

2022.10.24

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

2

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

sérülés, korhadás, fejlődése korlátolt, területén kerítés található

A gyökérnyak állapota:

2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen
kedvezőtlen termőhelyen.
sérülés, korhadás, enyhén élettere beszűkült, erőteljesen borostyánnal (Hedera
sp.) benőtt

A törzs állapota:

3

A törzs egyértelmű károsodása
(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

kis sérülés, kis korhadás, erőteljesen borostyánnal (Hedera sp.) benőtt

A koronaalap állapota:

3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kis sérülés, kis korhadás, enyhén terhelt, villás vázág elágazás, erőteljesen
borostyánnal (Hedera sp.) benőtt

Kezelési javaslat:
A korona állapota:

3
KIVÁGÁS

Jelentős lombveszteség (26-50%)
kevés ágcsonk, kevés ághelyseb, enyhén külpontos, enyhén vitalitása csökkent,
fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, kevés fattyúhajtás, kis sérült-, kis
korhadt-, lehasadt-, száraz-, sok keresztbenövő-, egy pontból kitörő több- ág,
erőteljesen borostyánnal (Hedera sp.) benőtt, kis rovar-, kis gomba termőtest,
kártétel
Villanyoszlopból kinövő fa 7(állapotértéktől függetlenül) egyéb

A vizuális vizsgálat értékelése:

Egészségügyi értéke (0-5):
A fa egy évtizeden belül lecserélendő
Ápoltsági értéke (1-5):
Következő favizsgálat ideje (év múlva):
Megtarthatósági mutató (0-100%):

Nem fahelyben növő, nem fasori ültetésű, hanem magoncként, gyökérsarjként
fejlődő fa. Az élet- és balesetveszély megszüntetése, valamint az anyagi kár
elkerülése érdekében a fa kivágása javasolt.

2

1
37,9

Weisz János

Favizsgáló:

sorszám:

1

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

4

oldalszám:

20

Fadiagnosztikai adatlap,
kezelési javaslat
03ANSB0503009
Ailanthus altissima
Mirigyes bálványfa
8
0,1
40(9+7+12+12)
126(28+22+38+38)
6

Fa azonosítója:
Fafaj (latin):
Fafaj (magyar):
Famagasság (m):
Törzs magasság (m):
Törzs átmérő 1 m-en (cm):
Törzs kerület 1 m-en (cm):
Korona átmérő (m):

Vizuális
favizsgálat

Megrendelő:

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Helység:

Bp. III.ker. Ángel Sanz Bríz út 7.

Vizsgálat időpontja:

2022.10.24

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

2

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

sérülés, korhadás, fejlődése korlátolt, területén kerítés található

A gyökérnyak állapota:

2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen
kedvezőtlen termőhelyen.
sérülés, korhadás, enyhén élettere beszűkült, erőteljesen borostyánnal (Hedera
sp.) benőtt

A törzs állapota:

2

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

sérülés, korhadás, erőteljesen borostyánnal (Hedera sp.) benőtt

A koronaalap állapota:

3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kis sérülés, kis korhadás, enyhén terhelt, egy pontból kitörő több vázág,
erőteljesen borostyánnal (Hedera sp.) benőtt

Kezelési javaslat:
A korona állapota:

3
KIVÁGÁS

Jelentős lombveszteség (26-50%)
kevés ágcsonk, kevés ághelyseb, külpontos, enyhén vitalitása csökkent,
fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, kevés fattyúhajtás, kis sérült-, kis
korhadt-, kis lehasadt-, száraz-, sok keresztbenövő-, villás elágazású-, egy
pontból kitörő több- ág, erőteljesen borostyánnal (Hedera sp.) benőtt, kis rovar-,
kis gomba termőtest, kártétel
Villanyoszlopból kinövő fa 7(állapotértéktől függetlenül) egyéb

A vizuális vizsgálat értékelése:

Egészségügyi értéke (0-5):
A fa egy évtizeden belül lecserélendő
Ápoltsági értéke (1-5):
Következő favizsgálat ideje (év múlva):
Megtarthatósági mutató (0-100%):

Nem fahelyben növő, nem fasori ültetésű, hanem magoncként, gyökérsarjként
fejlődő fa. Az élet- és balesetveszély megszüntetése, valamint az anyagi kár
elkerülése érdekében a fa kivágása javasolt.

2

1
33,0

Weisz János

Favizsgáló:

sorszám:

1

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

5

oldalszám:

21

Fadiagnosztikai adatlap,
kezelési javaslat
03ANSB0503010
Ailanthus altissima
Mirigyes bálványfa
8
1,7
16
50
45

Fa azonosítója:
Fafaj (latin):
Fafaj (magyar):
Famagasság (m):
Törzs magasság (m):
Törzs átmérő 1 m-en (cm):
Törzs kerület 1 m-en (cm):
Korona átmérő (m):

Vizuális
favizsgálat

Megrendelő:

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Helység:

Bp. III.ker. Ángel Sanz Bríz út 7.

Vizsgálat időpontja:

2022.10.24

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

2

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

sérülés, korhadás, fejlődése korlátolt, területén kerítés található

A gyökérnyak állapota:

3

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély
hibákkal rendelkező termőhelyen.

kis sérülés, kis korhadás, erőteljesen borostyánnal (Hedera sp.) benőtt

A törzs állapota:

4

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

kis sérülés, erőteljesen borostyánnal (Hedera sp.) benőtt

A koronaalap állapota:

5

A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10
%-ot

borostyánnal (Hedera sp.) benőtt

Kezelési javaslat:
A korona állapota:

3
KIVÁGÁS

Jelentős lombveszteség (26-50%)
kevés ághelyseb, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, kevés fattyúhajtás,
kis sérült-, kis korhadt-, száraz-, sok keresztbenövő-, villás elágazású-, egy
pontból kitörő több- ág, enyhén borostyánnal (Hedera sp.) benőtt

Egészségügyi értéke (0-5):

Villanyoszlopból kinövő fa 7(állapotértéktől függetlenül) egyéb

Ápoltsági értéke (1-5):

A vizuális vizsgálat értékelése:

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Megtarthatósági mutató (0-100%):
Nem fahelyben növő, nem fasori ültetésű, hanem magoncként, gyökérsarjként
fejlődő fa. Az élet- és balesetveszély megszüntetése, valamint az anyagi kár
elkerülése érdekében a fa kivágása javasolt.

2

1
54,1

Weisz János

Favizsgáló:

sorszám:

1

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

6

oldalszám:

22

Fadiagnosztikai adatlap,
kezelési javaslat
03ANSB0503011
Ailanthus altissima
Mirigyes bálványfa
8
3,5
18
57
4

Fa azonosítója:
Fafaj (latin):
Fafaj (magyar):
Famagasság (m):
Törzs magasság (m):
Törzs átmérő 1 m-en (cm):
Törzs kerület 1 m-en (cm):
Korona átmérő (m):

Vizuális
favizsgálat

Megrendelő:

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Helység:

Bp. III.ker. Ángel Sanz Bríz út 7.

Vizsgálat időpontja:

2022.10.24

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

2

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

sérülés, korhadás, fejlődése korlátolt, területén kerítés található

A gyökérnyak állapota:

3

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély
hibákkal rendelkező termőhelyen.

kis sérülés, kis korhadás, erőteljesen borostyánnal (Hedera sp.) benőtt

A törzs állapota:

3

A törzs egyértelmű károsodása
(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

kis sérülés, kis korhadás, kevés ágcsonk, kevés ághelyseb

A koronaalap állapota:

4

A lombveszteség 11-25 % közötti

kis sérülés, száraz ág

Kezelési javaslat:
A korona állapota:

3
KIVÁGÁS

Jelentős lombveszteség (26-50%)
kevés ághelyseb, enyhén külpontos, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt,
kevés fattyúhajtás, kis sérült-, kis korhadt-, száraz-, sok keresztbenövő-, villás
elágazású-, egy pontból kitörő több- ág

Egészségügyi értéke (0-5):

Villanyoszlopból kinövő fa 7(állapotértéktől függetlenül) egyéb

Ápoltsági értéke (1-5):

A vizuális vizsgálat értékelése:

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Megtarthatósági mutató (0-100%):
Nem fahelyben növő, nem fasori ültetésű, hanem magoncként, gyökérsarjként
fejlődő fa. Az élet- és balesetveszély megszüntetése, valamint az anyagi kár
elkerülése érdekében a fa kivágása javasolt.

2

1
47,2

Weisz János

Favizsgáló:

sorszám:

1

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

7

oldalszám:

23

Fadiagnosztikai adatlap,
kezelési javaslat
03ANSB0503012
Ailanthus altissima
Mirigyes bálványfa
8
2
18
57
5

Fa azonosítója:
Fafaj (latin):
Fafaj (magyar):
Famagasság (m):
Törzs magasság (m):
Törzs átmérő 1 m-en (cm):
Törzs kerület 1 m-en (cm):
Korona átmérő (m):

Vizuális
favizsgálat

Megrendelő:

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Helység:

Bp. III.ker. Ángel Sanz Bríz út 7.

Vizsgálat időpontja:

2022.10.24

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

2

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

sérülés, korhadás, fejlődése korlátolt, területén kerítés található

A gyökérnyak állapota:

3

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély
hibákkal rendelkező termőhelyen.

kis sérülés, kis korhadás

A törzs állapota:

4

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

kis sérülés, kevés beforrt sebhely, száraz ág

A koronaalap állapota:

5

A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10
%-ot

Kezelési javaslat:
A korona állapota:

3
KIVÁGÁS

Jelentős lombveszteség (26-50%)
kevés ághelyseb, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, kevés fattyúhajtás,
kis sérült-, kis korhadt-, kevés száraz-, sok keresztbenövő-, villás elágazású-,
egy pontból kitörő több- ág

Egészségügyi értéke (0-5):

Villanyoszlopból kinövő fa 7(állapotértéktől függetlenül) egyéb

Ápoltsági értéke (1-5):

A vizuális vizsgálat értékelése:

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Megtarthatósági mutató (0-100%):
Nem fahelyben növő, nem fasori ültetésű, hanem magoncként, gyökérsarjként
fejlődő fa. Az élet- és balesetveszély megszüntetése, valamint az anyagi kár
elkerülése érdekében a fa kivágása javasolt.

2

1
54,1

Weisz János

Favizsgáló:

sorszám:

1

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

8

oldalszám:

24

Fadiagnosztikai adatlap,
kezelési javaslat
03ANSB0503014
Ailanthus altissima
Mirigyes bálványfa
8
3,5
21
66
4,5

Fa azonosítója:
Fafaj (latin):
Fafaj (magyar):
Famagasság (m):
Törzs magasság (m):
Törzs átmérő 1 m-en (cm):
Törzs kerület 1 m-en (cm):
Korona átmérő (m):

Vizuális
favizsgálat

Megrendelő:

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Helység:

Bp. III.ker. Ángel Sanz Bríz út 7.

Vizsgálat időpontja:

2022.10.24

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

2

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

sérülés, korhadás, fejlődése korlátolt, területén kerítés található

A gyökérnyak állapota:

3

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély
hibákkal rendelkező termőhelyen.

kis sérülés, kis korhadás, enyhén élettere beszűkült

A törzs állapota:

4

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

kis sérülés, sok ágcsonk, kevés beforrt sebhely, kevés sarj

A koronaalap állapota:

5

A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10
%-ot

egy pontból kitörő több vázág

Kezelési javaslat:
A korona állapota:

3
KIVÁGÁS

Jelentős lombveszteség (26-50%)
kevés ágcsonk, kevés ághelyseb, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt,
kevés fattyúhajtás, kis sérült-, kis korhadt-, kevés száraz-, sok keresztbenövő-,
villás elágazású-, egy pontból kitörő több- ág

Egészségügyi értéke (0-5):

Villanyoszlopból kinövő fa 7(állapotértéktől függetlenül) egyéb

Ápoltsági értéke (1-5):

A vizuális vizsgálat értékelése:

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Megtarthatósági mutató (0-100%):
Nem fahelyben növő, nem fasori ültetésű, hanem magoncként, gyökérsarjként
fejlődő fa. Az élet- és balesetveszély megszüntetése, valamint az anyagi kár
elkerülése érdekében a fa kivágása javasolt.

2

1
54,1

Weisz János

Favizsgáló:

sorszám:

1

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

9

oldalszám:

25

Fadiagnosztikai adatlap,
kezelési javaslat
03ANSB0503015
Ailanthus altissima
Mirigyes bálványfa
8
3,5
17
53
4,5

Fa azonosítója:
Fafaj (latin):
Fafaj (magyar):
Famagasság (m):
Törzs magasság (m):
Törzs átmérő 1 m-en (cm):
Törzs kerület 1 m-en (cm):
Korona átmérő (m):

Vizuális
favizsgálat

Megrendelő:

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Helység:

Bp. III.ker. Ángel Sanz Bríz út 7.

Vizsgálat időpontja:

2022.10.24

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

2

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

sérülés, korhadás, fejlődése korlátolt, területén kerítés található

A gyökérnyak állapota:

3

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély
hibákkal rendelkező termőhelyen.

kis sérülés, kis korhadás, enyhén élettere beszűkült

A törzs állapota:

3

A törzs egyértelmű károsodása
(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

sérülés, kis korhadás, kevés beforrt sebhely, idegen test köré nőtt

A koronaalap állapota:

5

A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10
%-ot

Kezelési javaslat:
A korona állapota:

3
KIVÁGÁS

Jelentős lombveszteség (26-50%)
fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, kevés fattyúhajtás, kis sérült-, kis
korhadt-, kevés száraz-, sok keresztbenövő-, villás elágazású-, egy pontból
kitörő több- ág

Egészségügyi értéke (0-5):

Villanyoszlopból kinövő fa 7(állapotértéktől függetlenül) egyéb

Ápoltsági értéke (1-5):

A vizuális vizsgálat értékelése:

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Megtarthatósági mutató (0-100%):
Nem fahelyben növő, nem fasori ültetésű, hanem magoncként, gyökérsarjként
fejlődő fa. Az élet- és balesetveszély megszüntetése, valamint az anyagi kár
elkerülése érdekében a fa kivágása javasolt.

2

1
49,9

Weisz János

Favizsgáló:

sorszám:

1

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

10

oldalszám:

26

Fadiagnosztikai adatlap,
kezelési javaslat
03ANSB0503016
Ailanthus altissima
Mirigyes bálványfa
6
1,5
19
60
5,5

Fa azonosítója:
Fafaj (latin):
Fafaj (magyar):
Famagasság (m):
Törzs magasság (m):
Törzs átmérő 1 m-en (cm):
Törzs kerület 1 m-en (cm):
Korona átmérő (m):

Vizuális
favizsgálat

Megrendelő:

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Helység:

Bp. III.ker. Ángel Sanz Bríz út 7.

Vizsgálat időpontja:

2022.10.24

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

2

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

sérülés, korhadás, fejlődése korlátolt, területén kerítés található

A gyökérnyak állapota:

3

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély
hibákkal rendelkező termőhelyen.

sérülés, kis korhadás

A törzs állapota:

3

A törzs egyértelmű károsodása
(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

kis sérülés, kis kéregleválás, kis korhadás, kevés beforrt sebhely

A koronaalap állapota:

2

Erős koronakárosodás (50% felett)

sérülés, korhadás, enyhén terhelt, villás vázág elágazás, kis rovar kártétel, kis
gomba termőtest, kártétel, iszalaggal (Clematis sp.) benőtt

Kezelési javaslat:
A korona állapota:

3
KIVÁGÁS

Jelentős lombveszteség (26-50%)
kevés ágcsonk, kevés ághelyseb, enyhén külpontos, enyhén vitalitása csökkent,
fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, kevés fattyúhajtás, kis sérült-, kis
korhadt-, kis lehasadt-, száraz-, kevés keresztbenövő-, villás elágazású-, egy
pontból kitörő több- ág, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel

Egészségügyi értéke (0-5):
A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Villanyoszlopból kinövő fa 7(állapotértéktől függetlenül) egyéb

Ápoltsági értéke (1-5):

A vizuális vizsgálat értékelése:

Következő favizsgálat ideje (év múlva):
Megtarthatósági mutató (0-100%):

Nem fahelyben növő, nem fasori ültetésű, hanem magoncként, gyökérsarjként
fejlődő fa. Az élet- és balesetveszély megszüntetése, valamint az anyagi kár
elkerülése érdekében a fa kivágása javasolt.

2

1
37,9

Weisz János

Favizsgáló:

sorszám:

1

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

11

oldalszám:

27

Fadiagnosztikai adatlap,
kezelési javaslat
03ANSB0603001
Platanus × hispanica
Közönséges platán
14
4
49
154
8

Fa azonosítója:
Fafaj (latin):
Fafaj (magyar):
Famagasság (m):
Törzs magasság (m):
Törzs átmérő 1 m-en (cm):
Törzs kerület 1 m-en (cm):
Korona átmérő (m):

Vizuális
favizsgálat

Megrendelő:

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Helység:

Bp. III.ker. Ángel Sanz Bríz út 9.

Vizsgálat időpontja:

2022.10.24

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

1

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

nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, fejlődése korlátolt

A gyökérnyak állapota:

1

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel
rendelkező termőhelyen.
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, kevés sarj, nagy rovar-, nagy gomba
termőtest, kártétel, erőteljesen borostyánnal (Hedera sp.) benőtt

A törzs állapota:

1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas
(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, nagy odú,
kevés ágcsonk, kevés sarj, ferde növekedésű, erőteljesen borostyánnal (Hedera
sp.) benőtt, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kis sérülés, kis korhadás, kis odú, enyhén terhelt, kevés fattyúhajtás, erőteljesen
borostyánnal (Hedera sp.) benőtt

Kezelési javaslat:
A korona állapota:

3
KIVÁGÁS

Jelentős lombveszteség (26-50%)

külpontos, enyhén vitalitása csökkent, fattyúhajtások, kis sérült-, kis korhadt- ág,
borostyánnal (Hedera sp.) benőtt
5Balesetveszélyes, fő részei rosszak, szét kéne csonkolni, hogy biztonságos
legyen 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt
Ápoltsági értéke (1-5):
Következő favizsgálat ideje (év múlva):
Megtarthatósági mutató (0-100%):

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.

1

0
1,2

Weisz János

Favizsgáló:

sorszám:

1

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

12

oldalszám:

28

Fadiagnosztikai adatlap,
kezelési javaslat
03ANSB0603005
Platanus × hispanica
Közönséges platán
15
5
51
160
5

Fa azonosítója:
Fafaj (latin):
Fafaj (magyar):
Famagasság (m):
Törzs magasság (m):
Törzs átmérő 1 m-en (cm):
Törzs kerület 1 m-en (cm):
Korona átmérő (m):

Vizuális
favizsgálat

Megrendelő:

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Helység:

Bp. III.ker. Ángel Sanz Bríz út 11.

Vizsgálat időpontja:

2022.10.24

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

2

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

sérülés, korhadás, enyhén a talajfelszint megemelte, fejlődése korlátolt

A gyökérnyak állapota:

3

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély
hibákkal rendelkező termőhelyen.

sérülés, kis korhadás, sok sejtburjánzás, rákos elváltozás

A törzs állapota:

2

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).
nagy sérülés, nagy korhadás, odú, nagy korhadékvíz szivárgás, sok beforrt
sebhely, sok sejtburjánzás, rákos elváltozás, sok sarj, ferde növekedésű, nagy
rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

1

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, enyhén terhelt, nagy vízzsák, sok
fattyúhajtás, villás vázág elágazás, nagy rovar kártétel, nagy gomba termőtest,
kártétel

Kezelési javaslat:
A korona állapota:

2
KIVÁGÁS

Erős koronakárosodás (50% felett)
kevés ágcsonk, torz, enyhén külpontos, vitalitása csökkent, fejlődése a
szomszédos fa miatt korlátolt, fattyúhajtások, nagy sérült-, nagy korhadt-, nagy
odvas-, kevés száraz-, több keresztbenövő- ág, nagy rovar-, nagy gomba
termőtest,szét
kártétel
5Balesetveszélyes, fő részei rosszak,
kéne csonkolni, hogy biztonságos

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

legyen 1-es egészségügyi érték

Ápoltsági értéke (1-5):

A vizuális vizsgálat értékelése:

Következő favizsgálat ideje (év múlva):
Megtarthatósági mutató (0-100%):

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.

1

0
9,5

Weisz János

Favizsgáló:

sorszám:

1

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

13

oldalszám:

29

Fadiagnosztikai adatlap,
kezelési javaslat
03ANSB0603007
Platanus × hispanica
Közönséges platán
18
2,2
70
220
12

Fa azonosítója:
Fafaj (latin):
Fafaj (magyar):
Famagasság (m):
Törzs magasság (m):
Törzs átmérő 1 m-en (cm):
Törzs kerület 1 m-en (cm):
Korona átmérő (m):

Vizuális
favizsgálat

Megrendelő:

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Helység:

Bp. III.ker. Ángel Sanz Bríz út 11.

Vizsgálat időpontja:

2022.10.24

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

3

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély
hibákkal rendelkező termőhelyen.

kis sérülés, kis korhadás, enyhén a talajfelszint megemelte, fejlődése korlátolt

A gyökérnyak állapota:

3

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély
hibákkal rendelkező termőhelyen.
kis sérülés, kis korhadás, enyhén befűződött, enyhén bordásan terpeszes
lefutású

A törzs állapota:

3

A törzs egyértelmű károsodása
(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

sérülés, korhadás, kis odú, kevés beforrt sebhely

A koronaalap állapota:

1

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, erőteljesen terhelt, nagy vízzsák, kevés
fattyúhajtás, villás vázág elágazás, egy pontból kitörő több vázág, nagy rovar
kártétel, nagy gomba termőtest, kártétel

Kezelési javaslat:
A korona állapota:

2
KIVÁGÁS

Erős koronakárosodás (50% felett)
kevés ágcsonk, kevés ághelyseb, féloldalas, erőteljesen külpontos, fejlődése a
szomszédos fa miatt korlátolt, sok fattyúhajtás, nagy sérült-, nagy korhadt-, nagy
odvas-, kevés száraz-, több keresztbenövő-, villás elágazású-, egy pontból kitörő
több- ág,főnagy
rovar-,
nagyszét
gomba
5Balesetveszélyes,
részei
rosszak,
kénetermőtest,
csonkolni,kártétel
hogy biztonságos

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

legyen 1-es egészségügyi érték

Ápoltsági értéke (1-5):

A vizuális vizsgálat értékelése:

Következő favizsgálat ideje (év múlva):
Megtarthatósági mutató (0-100%):

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.

1

0
12,6

Weisz János

Favizsgáló:

sorszám:

2

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

14

oldalszám:

30

Fadiagnosztikai adatlap,
kezelési javaslat
03BEEL0101001
Prunus cerasifera
Cseresznyeszilva
6,5
1,4
45
141
7

Fa azonosítója:
Fafaj (latin):
Fafaj (magyar):
Famagasság (m):
Törzs magasság (m):
Törzs átmérő 1 m-en (cm):
Törzs kerület 1 m-en (cm):
Korona átmérő (m):

Vizuális
favizsgálat

Megrendelő:

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Helység:

Bp. III.ker. Benedek Elek utca 1-3.

Vizsgálat időpontja:

2022.10.26

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen
kedvezőtlen termőhelyen.
sérülés, korhadás, több felszínre került, erőteljesen a talajfelszint megemelte,
feltöltött, fejlődése korlátolt

A gyökérnyak állapota:

2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen
kedvezőtlen termőhelyen.
sérülés, korhadás, kis odú, befűződött, enyhén bordásan terpeszes lefutású,
fojtógyökér körülötte, rovar-, gomba termőtest, kártétel

A törzs állapota:

1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas
(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, kevés beforrt sebhely, kevés
sejtburjánzás, rákos elváltozás, mély repedés, enyhén ferde növekedésű, enyhén
befűződött, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

2

Erős koronakárosodás (50% felett)

sérülés, korhadás, terhelt, villás vázág elágazás, egy pontból kitörő több vázág,
kis rovar kártétel, kis gomba termőtest, kártétel

Kezelési javaslat:
A korona állapota:

2
KIVÁGÁS

Erős koronakárosodás (50% felett)
ágcsonkok, ághelysebek, enyhén külpontos, enyhén vitalitása csökkent, sok
fattyúhajtás, nagy sérült-, nagy korhadt-, száraz-, sok keresztbenövő-, villás
elágazású-, egy pontból kitörő több- ág, nagy rovar-, nagy gomba termőtest,
kártétel
5Balesetveszélyes, fő részei rosszak,
szét kéne csonkolni, hogy biztonságos

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

legyen 1-es egészségügyi érték

Ápoltsági értéke (1-5):

A vizuális vizsgálat értékelése:

Következő favizsgálat ideje (év múlva):
Megtarthatósági mutató (0-100%):

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.

1

0
8,3

Sipos Ádám

Favizsgáló:

sorszám:

2

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

1

oldalszám:

15

Fadiagnosztikai adatlap,
kezelési javaslat
03BEEL0102002
Acer platanoides
Korai juhar
8
3
43
135
5

Fa azonosítója:
Fafaj (latin):
Fafaj (magyar):
Famagasság (m):
Törzs magasság (m):
Törzs átmérő 1 m-en (cm):
Törzs kerület 1 m-en (cm):
Korona átmérő (m):

Vizuális
favizsgálat

Megrendelő:

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Helység:

Bp. III.ker. Benedek Elek utca 4.

Vizsgálat időpontja:

2022.10.26

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

2

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

sérülés, korhadás, enyhén a talajfelszint megemelte, fejlődése korlátolt

A gyökérnyak állapota:

1

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel
rendelkező termőhelyen.
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, enyhén bordásan terpeszes lefutású,
kis fojtógyökér körülötte, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel

A törzs állapota:

1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas
(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy korhadás, odú, korhadékvíz szivárgás,
kevés ágcsonk, ághelysebek, beforrt sebhelyek, sarjak, ferde növekedésű, rovar-,
nagy gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

2

Erős koronakárosodás (50% felett)

sérülés, nagy korhadás, kis odú, fattyúhajtások, nagy rovar kártétel, nagy gomba
termőtest, kártétel

Kezelési javaslat:
A korona állapota:

2
KIVÁGÁS

Erős koronakárosodás (50% felett)
kevés ágcsonk, csonkolt, torz, kevés ághelyseb, külpontos, vitalitása csökkent,
sok fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, kis odvas-, kevés száraz-, több keresztbenövőág, erőteljesen légvezeték köré nőtt, rovar-, kis gomba termőtest, kártétel

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

2Balesetveszély 1-es egészségügyi érték

Ápoltsági értéke (1-5):

A vizuális vizsgálat értékelése:

Következő favizsgálat ideje (év múlva):
Megtarthatósági mutató (0-100%):

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú
kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.

1

0
2,7

Sipos Ádám

Favizsgáló:

sorszám:

2

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

2

oldalszám:

16

Fadiagnosztikai adatlap,
kezelési javaslat
03KEV042017
Aesculus sp.
Vadgesztenye
10
3,5
44
138
9

Fa azonosítója:
Fafaj (latin):
Fafaj (magyar):
Famagasság (m):
Törzs magasság (m):
Törzs átmérő 1 m-en (cm):
Törzs kerület 1 m-en (cm):
Korona átmérő (m):

Vizuális
favizsgálat

Megrendelő:

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Helység:

Bp. III.ker. Keve utca 64.

Vizsgálat időpontja:

2022.11.02

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

1

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

A gyökérnyak állapota:

1

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

A törzs állapota:

1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas
(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

A koronaalap állapota:

1

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

Kezelési javaslat:
A korona állapota:

1
KIVÁGÁS

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

Egészségügyi értéke (0-5):

elszáradt

1

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt
6kiszáradt fa egyéb

Ápoltsági értéke (1-5):

A vizuális vizsgálat értékelése:

Következő favizsgálat ideje (év múlva):
Megtarthatósági mutató (0-100%):

A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

0
0,1

Weisz János, Sipos Ádám

Favizsgáló:

sorszám:

1

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

1

oldalszám:

15

Fadiagnosztikai adatlap,
kezelési javaslat
03ZAR011004
Acer platanoides
Korai juhar
9
3
33
104
7

Fa azonosítója:
Fafaj (latin):
Fafaj (magyar):
Famagasság (m):
Törzs magasság (m):
Törzs átmérő 1 m-en (cm):
Törzs kerület 1 m-en (cm):
Korona átmérő (m):

Vizuális
favizsgálat

Megrendelő:

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Helység:

Bp. III.ker. Zaránd utca 1.

Vizsgálat időpontja:

2022.01.27

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

1

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

nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, tömörödött, fejlődése korlátolt

A gyökérnyak állapota:

1

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

nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú

A törzs állapota:

1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas
(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, odú, ferde
növekedésű

A koronaalap állapota:

3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kis sérülés, kis korhadás, egy pontból kitörő több vázág

Kezelési javaslat:
A korona állapota:

3
KIVÁGÁS

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kevés ágcsonk, ághelysebek, kevés fattyúhajtás, kis sérült-, kis korhadt-, száraz, több keresztbenövő- ág
5Balesetveszélyes, fő részei rosszak, szét kéne csonkolni, hogy biztonságos
legyen 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt
Ápoltsági értéke (1-5):
Következő favizsgálat ideje (év múlva):
Megtarthatósági mutató (0-100%):

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.

1

0
1,2

Sipos Ádám

Favizsgáló:

sorszám:

2

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

1

oldalszám:

17

Fadiagnosztikai adatlap,
kezelési javaslat
03ZAR011013
Juglans regia
Közönséges dió
5
3
22
69
5

Fa azonosítója:
Fafaj (latin):
Fafaj (magyar):
Famagasság (m):
Törzs magasság (m):
Törzs átmérő 1 m-en (cm):
Törzs kerület 1 m-en (cm):
Korona átmérő (m):

Vizuális
favizsgálat

Megrendelő:

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Helység:

Bp. III.ker. Zaránd utca 5.

Vizsgálat időpontja:

2022.01.27

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

3

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély
hibákkal rendelkező termőhelyen.

kis sérülés, kis korhadás, tömörödött, fejlődése korlátolt

A gyökérnyak állapota:

3

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély
hibákkal rendelkező termőhelyen.

kis sérülés, kis korhadás

A törzs állapota:

1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas
(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, odú, mély
repedés

A koronaalap állapota:

3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kis sérülés, kis korhadás

Kezelési javaslat:
A korona állapota:

3
KIVÁGÁS

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kevés ágcsonk, ághelysebek, kis sérült-, kis korhadt-, száraz-, több
keresztbenövő- ág
5Balesetveszélyes, fő részei rosszak, szét kéne csonkolni, hogy biztonságos
legyen 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt
Ápoltsági értéke (1-5):
Következő favizsgálat ideje (év múlva):
Megtarthatósági mutató (0-100%):

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.

1

0
14,4

Sipos Ádám

Favizsgáló:

sorszám:

2

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

2

oldalszám:
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Fadiagnosztikai adatlap,
kezelési javaslat
03ZAR012007
Acer platanoides
Korai juhar
8
2,2
28
88
5,5

Fa azonosítója:
Fafaj (latin):
Fafaj (magyar):
Famagasság (m):
Törzs magasság (m):
Törzs átmérő 1 m-en (cm):
Törzs kerület 1 m-en (cm):
Korona átmérő (m):

Vizuális
favizsgálat

Megrendelő:

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Helység:

Bp. III.ker. Zaránd utca 4.

Vizsgálat időpontja:

2022.01.27

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

1

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

nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú

A gyökérnyak állapota:

1

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

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

A törzs állapota:

1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas
(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

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

A koronaalap állapota:

2

Erős koronakárosodás (50% felett)

sérülés, korhadás, villás vázág elágazás

Kezelési javaslat:
A korona állapota:

2
KIVÁGÁS

Erős koronakárosodás (50% felett)

kevés ágcsonk, ághelysebek, kevés fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, odvas-, száraz, több keresztbenövő- ág
5Balesetveszélyes, fő részei rosszak, szét kéne csonkolni, hogy biztonságos
legyen 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt
Ápoltsági értéke (1-5):
Következő favizsgálat ideje (év múlva):
Megtarthatósági mutató (0-100%):

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.

1

0
0,9

Sipos Ádám

Favizsgáló:

sorszám:

2

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

3

oldalszám:

19

Fadiagnosztikai adatlap,
kezelési javaslat
Fa azonosítója:
Fafaj (latin):
Fafaj (magyar):
Famagasság (m):
Törzs magasság (m):
Törzs átmérő 1 m-en (cm):
Törzs kerület 1 m-en (cm):
Korona átmérő (m):

03ZAR021018
Aesculus hippocastanum
Közönséges vadgesztenye
14
4
65
204
5

Vizuális
favizsgálat

Megrendelő:

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Helység:

Bp. III.ker. Zaránd utca 23.

Vizsgálat időpontja:

2022.01.27

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

3

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély
hibákkal rendelkező termőhelyen.

kis sérülés, kis korhadás, fejlődése korlátolt

A gyökérnyak állapota:

3

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély
hibákkal rendelkező termőhelyen.
kis sérülés, kis korhadás, injektálás, enyhén bordásan terpeszes lefutású, kis
fojtógyökér körülötte

A törzs állapota:

1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas
(statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, nagy odú,
sok sarj, rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kis sérülés, kis korhadás

Kezelési javaslat:
A korona állapota:

2
KIVÁGÁS

Erős koronakárosodás (50% felett)

kevés ágcsonk, ifjított, ághelysebek, sok fattyúhajtás, sérült-, kis korhadt-, kevés
száraz-, több keresztbenövő- ág
5Balesetveszélyes, fő részei rosszak, szét kéne csonkolni, hogy biztonságos
legyen 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt
Ápoltsági értéke (1-5):
Következő favizsgálat ideje (év múlva):
Megtarthatósági mutató (0-100%):

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.

1

0
12,6

Sipos Ádám

Favizsgáló:

sorszám:

2

BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

4

oldalszám:

20

