
EAEko ibai-eremuan landare inbaditzaileen espezieak kudeatzeko jardunbide egokien 
gidaliburua 
Fitxa Ailanthus altissima, ailantoa  

 

Ailanthus altissima: AILANTOA 

 Ailanthus altissima: identifikazioa 

Ailantoa zuhaitz 
hostoerorkorra da eta 
25 m-raino irits daiteke. 
Azal gris eta pitzatua du 
eta adar gazteek kolore 
gorrixkak hartzen 
dituzte. 10 eta 40 
hostoxka arteko 
hostoak ditu, eta 
horietako bakoitzak 8 
eta 12 cm bitarteko 
luzera du. Orpo 
bakoitza arra ala emea 
da (landare dioikoa). 
Loreak 20 cm-ra irits 

daitezkeen 
infloreszentzietan 

biltzen dira. Bere sustraiek anitz garatzea lortzen dute, landare 
amatik 15 m-raino. Espezie aitzindaria da, askotariko baldintzetan 
bizitzeko eta eremu oso narriatuak kolonizatzeko gai da. Oso azkar 
hazten da. Hazi ugari ekoizten ditu, baina hauek urtebeteko 
bideragarritasuna besterik ez dute. Anduitik edo sustraietatik 
ernaberritzeko gaitasun handia du. Beste landare batzuei eragiten dieten toxinak jariatzen ditu. 
 

 Ailanthus altissima: jatorria eta kokapena 

Txinatik dator. Lorezaintzan erabili ohi da eta kontinente guztietara hedatu da Antartikara izan ezik. 
Iberiar penintsulan oso ugaria da eta ziurrenik hedatzen jarraitzen du. EAEn hiru lurralde historikoetan 
aurkitzen da, baina oraindik ez da hain ugaria. 
 

 Ailanthus altissima: arriskugarritasuna, eragina eta egoera 

Ailantoak izugarrizko ahalmen inbaditzailea du eta inguruko eskualdeetan bortizki hedatu da. Araban 
oso problematikoa izan liteke. Beste espezieak desagerrarazteko eta bere espezieko orbanak soilik 
sortzeko joera du. Alergiak eragiten ditu. 1143/2014 Europako Erregelamenduan eta 630/2013 EDan 
aipatzen da. Behin finkatuta oso zaila da desagerraraztea.  
 

 Ailanthus altissima: kontrol eta kudeaketa metodoak 

Oso garrantzitsua da garaiz antzematea eta berehala desagerraraztea. Proposatutako teknikak 
honako hauek dira: 
 

• Urteroko plantulen erauzketa, eskuz edo tresna arin batekin; sustrai-sistema osoa atera behar da 

• Ale handiak eta ertainak moztea eta motzondoak material opakuz estaltzea; anduitik eta 
sustraietatik ernaberrituko da ziur eta, beraz, kimuak kenduko beharko dira luzaz (beharbada 
zenbait urtez), sustrai-erreserbak agortu arte; horrek jarraipen plan bat eskatzen du 

 
Langileak ondo babestu behar dira alergia-arriskua dela eta. Hondarrak balorizazio energetikoaz 
arduratzen den instalazio eskudun batera bidali behar dira. Hondarrak ez dira konpostatu behar. 
Kontrol mekanikoa eraginkorra ez den kasuetan, zuhaitz-ale helduei herbizidak eman behar zaizkie 
metodo hauetariko bat erabiliz: 
 

• Glifosatoa edo triklopiroa injektatzea zulagailuz egindako zuloetan 

• Glifosato, trikopir eta pikloramaren konbinaketa bat erabiltzea motzondoan  
 


