
Vizsgálat ideje: 2020. november 24.

Megrendelő:
Helység: Budapest 2. Ker.
Terület: Búzavirág u. 10.

jobb oldali fa Nincs
Fafaj - latin: Aesculus hippocastanum
Magyar név: fehér vadgesztenye 0 m
Fa magassága: 19 m
Alsó koronaszint: 4 m
Törzs magassága: 3 m
Törzs átmérő 1m-en: 56 cm
Törzskerület 1m -en: 175,84 cm
Korona átmérője: 12 m 2
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Kivágás

Megjegyzés:

A vizsgált fa állapota előrehaldottan károsodott, súlyosan leromlott. Törés 
és dőlésveszélyes, állapota kezelésekkel nem javítható. A Búzavirág 
utcában a járda átépítése során a fák főgyökérzete súlyosan sérült, 

szakszerűtlen beavatkozások történtek, melyekkel a fák egészségi és 
statikai állapota, valamint várható élettartama jelentősen leromlott.

Veszélyeztetés gyalogos forgalom, épületek, úttest, légvezeték

A fa egészségi állapota és életképessége:

Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa 
kivágásával kerülhető el)

A fa általános állapotmutatója:

Kezelési javaslat:

A koronaalap súlyosan károsodott, hosszanti korhadás és odvasodás 
valamint ághelyeken bekorhadások alakultak ki.

KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:

A lombveszteség 11-25% közötti

A sudáron ághelyeken bekorhadások és odvasodások alakultak ki. A  
vázágakon ághelyeken bekorhadások és odvasodások láthatóak, a 

koronában száraz ágak.

Epifiton növény a fán:

A gyökérnyakon korhadás és odvasodás alakultak ki.

TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:
A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási 

funkcióját nem képes ellátni

A törzs csavarodott, előrehaladottan károsodott, kiterjedt bekorhadás és 
odvasodás alakultak ki, mely a törzs kerületének kb 40%-át érinti. 

Kéregrákos daganatok és elváltozások láthatóak, benne rovarok kártétele.

KORONAALAP jellemzése:

Súlyponteltolódás mértéke:
GYÖKÉRZET leírása

A gyökérzet erősen terpeszes és gátolt fejlődésű, előrehaladottan 
károsodott, korhad. A járda építése során a fő gyökérzetet vágták, 

szakszerűtlenül eltávolították.
GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen 

termőhelyen
Az élőhely leírása:

Favizsgálati adatlap

A favizsgálat eredménye:
A fa statikai állapota
Kitérés mértéke a függőlegestől:
Kitérés iránya

A gyökérzónában a talaj tömörödött, aszfaltburkolattal fedett, 
időszakosan téli sózással terhelt. A fahely 1,2m zöldsáv.
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