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sérülés, korhadás,  villás vázág elágazás
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FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. II.ker. Széll Kálmán tér

11

02SEK011004

Fraxinus americana

Fehér kőris

5

2,2

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

kis sérülés

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

Kezelési javaslat:

kevés  ágcsonk,  csonkolt,  torz, kevés  fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, kevés  

száraz-,  villás elágazású- ág

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

Fiatal fa, rovarkártétel vagy egyéb sérülésből eredő korhadás, leromlás, szar fa… 1-

es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre 

terjed ki. Állapota ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem javítható, ezért a fa 

kivágása javasolt.

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

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

A gyökérzet állapota:

Diagnózis:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély 

hibákkal rendelkező termőhelyen.

kis  sérülés

A törzs állapota:

A törzs erős károsodása 

(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

kis  sérülés, kis  kéregleválás, kis  háncshiány, kevés  sarj, sekély  repedés, 

enyhén  hajlott

A koronaalap állapota:

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):
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FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Bp. II.ker. Széll Kálmán tér

34

02SEK021001

Styphnolobium japonicum

Közönséges pagodafa

7

2,4

Törzs kerület 1 m-en (cm):

Korona átmérő (m):

sérülés, korhadás, odú

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

rendelkező termőhelyen.

Kezelési javaslat:

 csonkolt,  torz, sérült-, korhadt-, odvas-, kevés  száraz-, kevés  keresztbenövő-,  

villás elágazású- ág

Sipos Ádám

KIVÁGÁS

Balesetveszély 1-es egészségügyi érték

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú 

kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.
FŐKERT NONPROFIT Zrt.

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

A gyökérzet állapota:

Diagnózis:

Erős koronakárosodás (50% felett)

A gyökérnyak állapota:

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

rendelkező termőhelyen.

sérülés, korhadás, odú

A törzs állapota:

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, enyhén  hajlott, rovar- kártétel

A koronaalap állapota:

Törzs átmérő 1 m-en (cm):

Fa azonosítója:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Famagasság (m):

Törzs magasság (m):


