
Equisetum arvense L. 

 

Sevgili Üyelerimiz, 

Eksik ya da cins düzeyinde verilmiş olan yabancı ot fotoğraflarından sizler 

tarafından çekilmiş olanları © simgesi ve adınızı yazarak gönderirseniz ilgili 

bölümlerde yayınlanacaktır. 

 

Diğer İsimleri:  

Türkçe: Tarla atkuyruğu, Ekleme 

İngilizce: Field horseetail, Bottleorusk 

Çevre İstekleri: Taban ve sulanan alanlarda bulunur. Özellikle gevşek kumlu, tınlı, kil 

ağırlıklı, kumlu-tınlı topraklan sever. Su kenarlarında, bataklıklarda, taban çayır ve meralarda 

ayrıca meyve bahçelerinde sık rastlanır. 

Morfolojisi: Çok yıllık, saplan ilci farklı yapıda, otsu bir bitkidir. Toprak üstü gövdesi bir 

birine eklenmiş boğumlardan oluşur, ve 4 - 12 sırtlıdır (köşelidir), ilkbaharda oluşur ve spor 

keselerini taşıyan sap sarımtırak- kahverengi, kalın, dalsız, 20 cm uzunluğunda ve 8 mm 

çapında sap kınlan 14 - 20 mm dir. Yazın oluşan sürgünler çok daha yeşil renkli 40 - 50 cm 

boylanabilir. Boğum aralan 1,5 - 6 cm uzunluk ve 1,5 - 5 mm kalınlıktadır. Üzerinde 5 - 1 0  

mm uzunluğunda yukarı doğru genişlemiş dişli ve kahverengi sap kınları bulunur. Dallar sert 

çok sayıda ve sapların etrafını çevrelemiş 3 - 4  köşeli kınlan, 3 - 4  dişli, daim birinci 

boğumu sap kınından daha uzundur. Genellikle rizom bazende sporla ürer. 

Diğerleri: % 7 silisik asit, % 5 saponin ve Equisetin, nikotin, Methoxpyridin ve Organik 

asitler içerir. İçerdiği zehirli maddeler sebebiyle bitkiyle otlanan hayvanlarda zehirlenmelere 

neden olur. 

Türler Arasındaki Ayırım: Equisetum arvense ve E. thelmateia Ehrh.'da vejetatif ve 

genaratif sürgünler farklı iken, E. palustre L.'de generatif organlar vejetatif sürgünün ucunda 

oluşur. E. thelmateia ' da generatif sürgün 12 segmentli ve vejetatif sürgün 20 - 40 köşeli 

şekilde yivli, E. arvense' de generatif sürgün 5 segmentli ve vejetatif sürgün ise 6 - 19 köşeli 

şekilde yivlidir (Özer ve ark., 1999). 
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