
 
 
 
 
 
 
 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

 
 
 

 
 PLANTAGO MAJOR ve 

PLANTAGO LANCEOLATA  
 (Geniş ve Dar Yapraklı Sinir Otu) 

 
 

Peyzaj Mimarı Olkan ÖZTÜRK 



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 

PLANTAGO (SİNİR OTU) 
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Alem: Plantae 

 

Şube: Kapalı Tohumlular 

 

Sınıf: İki Çenekliler 

 

Takım: Lamiales 

 
Familya: Plantaginaceae (Sinirli otgiller) 

 

Botanik Adı: Plantago lanceolata / Plantago  
major 

 

Türkçe Adı: Dar / Geniş Yapraklı Sinirotu 
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Cins adı Latince ayak tabanı (Yapraklarının yere yatık olmasına işaret eder) 

Sinirli ot, Balazağva, Damarlıot, Damarotu, Kırksinirotu,Sinirotu. 

Bitki, çoğu Avrupa'ya, kuzey ve orta Asya'ya özgüdür, ancak dünyanın başka yerlerinde 
yaygın bir şekilde doğallaşmıştır. Plantago, dünyadaki en bol bulunan ve en yaygın kullanılan 

bitkisel ürünlerden biridir. 
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Yaygın olan 2 türü; 

 

  Plantago major    Plantago lanceolata 

ÖZELLİKLERİ 
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PLANTAGO MAJOR ÖZELLİKLERİ 
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• Plantago major 30 cm. 
çapında rozet oluşturur.  

• Yapraklar oval şekilli, 5 - 20 cm. 
uzunluğunda, 4 - 9 cm. 
genişliğinde, kenarları pürüzsüz,   
5 - 9 belirgin damarlıdır.  

• Çok küçük, oval biçimli ve tadı acı 
olan 20.000 tohum üretebilir.  

• Tohumlar Temmuz - Ekim arası 
olgunlaşır.  

• Çiçekler hermafrodit’tir.  

• Mayıs - Eylül aylarında çiçek açar. 
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 PLANTAGO LANCEOLATA ÖZELLİKLERİ 
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• Rozet formunda çok yıllık otsu bir 
bitkidir.  

• Çiçek taşıyan saplar saçlı 10 - 
40 cm uzunluğunda ipeksi ve 
yapraksızdır. Dip yapraklar mızraksı 
yana doğru yayılmış veya dik 
vaziyette neredeyse dişli, 3 - 5 
kadar belirgin paralel damarlı, dar 
ve kısa saplıdır.  

• Küme yapraklar saplı derin oluklu, 
çok sayıda küçük çiçeklerin her biri 
brahtenin ucunda dikdörtgensi 
kümelenir.  

• Çiçekler 4 mm 
uzunluğunda kaliks yeşil koralla     
kahverengi, 4 çarpık siyah loplu, 
kahverengi orta damarlı ve 
beyaz Stamenlidir. 
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EKİM-DİKİM-BAKIM 

• Çok yıllık bir ottur.  
 
• Humuslu, kumlu ve tınlı topraklara 

uyumludur. 
 
• Geçirgen ve nemli toprağı 

ve güneşli bölgeleri tercih eder. 
Donlara dayanıklıdır. 
 

• Sinir otu sulak yerlerde ve besleyici 
maddelerce zengin yamaçlarda, yol 
kenarlarında ve kırlarda yetişir.  
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EKİM-DİKİM-BAKIM 

• Mezarlık kenarlarında, boş arazilerde, çam 
ormanlarında, bahçelerde, çayırlarda, su 
kenarlarında ve bataklıklarda bile bu 
bitkiye rastlamak mümkündür. 
 

• Toprak iyileştirici ve erozyon önleyici 
bitkilerdendir. 
 

• Toprak ve iklim seçme sorunu 
olamayan sinir otu, evde bir saksı içinde 
kolayca yetiştirilebilir.  
 

• Tohumlarını saksıya ekip bol su vermemiz 
yeterlidir. 
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• Yapraklarından yapılan lapa; sokulma 
ve yaralanmalara karşı enfeksiyonu 
önleyerek iyileşme sürecini hızlandırır.  

• Çayı, ishal tedavisinde etkilidir.  

• Kalsiyum, A, C ve K vitaminleri 
bakımından zengindir.  

• Aşırı tüketimi kan basıncını düşürür ve 
ishale neden olur.  

• Bağırsak tıkanıklığı ve abdominal 
rahatsızlığı olanlar tüketmemelidir.  

• Antidot, astrenjan, yatıştırıcı, depuratif, 
idrar söktürücü, öksürük giderici, 
balgam söktürücü, kanamayı 
durdurucu, laksatif, oftalmik ve kurt 
düşürücüdür.  

• Kanama için güvenli ve etkili bir 
tedavidir, kan dolaşımını hızlı bir şekilde 
durdurur ve hasar görmüş dokunun 
onarımını teşvik eder.  

FAYDALARI NELERDİR? 
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• Yaprakları karın ağrısı, kaşıntı, eldeki 
mantar hastalığı, böbrek ve bağırsak 
bozuklukları, yaralanmalar, çıban, 
öksürük ve soğuk algınlığı tedavisinde 
kullanılır. Astım, kanser, diyabet 
tedavisinde kullanılır.  

• Dahili olarak ishal, gastrit, peptik ülser, 
irritabl bağırsak sendromu, hemoraji, 
hemoroit, sistit, bronşit, katar, sinüzit, 
astım ve saman nezlesi gibi şikayetlerin 
tedavisinde kullanılır.  

• Haricen deri iltihapları, habis ülserler, 
kesikler ve sokmaların tedavisinde 
kullanılır. Isıtılmış yapraklar yaralar ve 
şişkinlikler için ıslak bir sargı olarak 
kullanılır.  

• Tohumlar parazit solucanların 
tedavisinde kullanılır.  

• Bitkiden elde edilen damıtılmış su 
mükemmel bir göz losyonu oluşturur. 

FAYDALARI NELERDİR? 
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