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

kártétel, nagy  gomba termőtest, kártétel, nagy  nektria gomba (Nectria sp.), 

erőteljesen  borostyánnal (Hedera sp.) benőtt
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Styphnolobium japonicum

Közönséges pagodafa

2,3

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

nagy sérülés, nagy korhadás, a talajfelszint megemelte, területén  rézsű tető 

található

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

rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet állapota:

Kezelési javaslat:

ágcsonkok, kevés  ághelyseb, erőteljesen  külpontos, erőteljesen  vitalitása 

csökkent, nagy  nektria gomba (Nectria sp.), nagy  sérült-, korhadt-, lehasadt-, sok  

száraz-, sok  keresztbenövő-, egy pontból kitörő több- ág, erőteljesen  

borostyánnal (Hedera sp.), űrszelvénybe benőtt, erőteljesen  közvilágítás, 

erőteljesen  légvezeték, erőteljesen  oszlop köré nőtt, rovar-, kis  gomba termőtest, 

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

1Balesetveszély, elhárítható de utána nincs értelme a fának pl szét kell csonkolni 1-

es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, az ápolási munkák elvégzésével a 

kockázat elhárítható, azonban a fa hosszútávon nem fenntartható.
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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

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  nectria gomba (Nectria sp.), nagy  fűnyíró 

okozta sérülés, 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, sok  

ághelyseb, nagy  nektria gomba (Nectria sp.), erőteljesen  borostyánnal (Hedera 

sp.) benőtt, nagy  rovar-, kis  gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

11

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Törzs magasság (m):

Famagasság (m):


