
data:  2013. szeptember 10. 
locul:  Grădina Romei din mun. Satu Mare 
nr. identificare:  67 
nume botanic:  Quercus robur       
nume popular: 

Øtrunchi:136 cm 
 

Øcoroană:26 m 
stejar    

h arbore: 28 m h trunchi: 8 m 
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Starea rădăcinii și factori geomorfologici 

 în umplutură 

sol erodat 

 suprafață acoperită: asfalt, gazon  

sol poluat 

conducte în zona radicelară 

vătămări ale rădăcinii 

vătămarea zonei de bază 

 carii în zona de bază 

suprafața solului ridicată de rădăcină 

iască 

Punctaj de evaluare “Radó”(A):3  
   

Starea bazei de coroană 

vătămări ale cilindrului lemnos 

putregai 

 cariere  

bifurcare 

mai multe crăci din același punct  

alveole cu apă 

Punctaj de viabilitate “Radó”(E): 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                

 

 
 

 

Evaluarea arborelui conform metodei UE 

(A+B+C+D+E)/5=55% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starea trunchiului 

vătămări ale scoarței 

crăpături de ger 

 leziuni la cilindrul lemnos  

putregai 

cariere 

creștere oblică 

creștere tortuoasă 

 trunchi multiplu 

 

Punctaj de evaluare “Radó”(B): 3 

Starea coroanei 

unilaterală 

mediana distanțată de trunchi 

crengi uscate 

cracă pricipală vătămată 

cracă principală cariată 

coroană retezată 

cabluri aeriene în coroană 

tăieri de curățare greșite 

Punctaj de evaluare “Radó”(C): 4 
Tratarea  rădăcinii 

administrat îngrășământ 

aerisirea solului 

schimbat pământ 

tratament al rădăcinii 

retezarea rădăcinii 

tratarea rănilor de la bază 

tratarea carierii de la bază 

udat 

 

Punctaj întreținere “Radó”(D): 3 

Tratarea trunchiului 

tratarea scoarței 

tratarea crăpăturilor de ger 

tratarea cilindrului lemnos 

tratarea cariilor 

stabilizare statică 

 

Tratarea bazei de coroană 

tratarea cilindrului lemnos 

tratarea cariilor 

stabilizare statică 

 

 

 

 

Tratarea  coroanei 

tăieri de curățare 

tăieri de spațiere 

tăieri de ușurare :10% 

tăieri de regenerare 

tratarea rănilor la craca pricipală 

tratarea carierii la craca pricipală 

stabilizare statică 

 

Starea arborelui este bună, nu necesită tratament. 

Arborele necesită tratament. 

 Fără tratamentele propuse, starea aborelui reprezintă pericol. 

 Arborele este periculos, se propune tăierea. 

Fișa de date pentru examinare arbori 
 

 

Rezultatul măsurării FAKOPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivelul de măsurare:   0 cm 

Factorul de siguranță al arborelui 

Factor de siguranță:165 % 
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