


Vejetatif üreme 
 
Yüksek yapılı bitkilerde görülen, mitoz bölünme ve yenilenme esasına dayanan üreme şeklidir. Ana 
bitkiden ayrılan bir doku parçasından yeni bir birey oluşması şeklinde tanımlanabilir. 
 
Vejetatif üreme, tohumla üretilmesi mümkün olmayan muz, çekirdeksiz üzüm, kavak, söğüt gibi bitkiler bu 
yolla üretilebilir.  
 
Vejetatif üreme, tarımsal değeri olan bitkilerin kısa sürede ve mevcut genetik kombinasyonunu bozmadan 
üretilmesi açısından son derece değerli ve önemlidir.  
 
Bu üreme şeklinde bitkinin kök, gövde veya yaprağı yeni bir ferdi oluşturabilir. 
 
Vejetatif üremenin çeşitleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

 Çelikleme 
 Daldırma 
 Aşılama 
 Doku kültürü 

 

 Sürünücü gövde  
 Yumru gövde  
 Rizom gövde  
 Soğan 



Sürünücü gövde ile üreme 
 
Bu tip vejetatif üremede, bitki gövdesinin 
toprağa temas ettiği farklı noktalardan yeni 
fertler gelişmektedir.  
 
Çilek bitkisi sürünücü gövdesi ( stolon )  ile 
vejetatif üreyen bitkilere güzel bir örnek 
teşkil eder. 

Yumru gövde ile üreme 
 
Patates, yer elması gibi bitkilerin depo 
organları olan yumru gövdelerinde, nodyum 
ya da göz olarak nitelendirilen kısımlarından 
çok sayıda yeni bitki oluşabilir. 

Bundan başka, soğan, lale, sümbül, sarımsak gibi bitkilerin yassı gövdelerindeki gözler de gelişerek yeni 
canlı oluşumuna kaynaklık eder. 



Rizom ile üreme 
 
Toprak altı gövdesi olarak nitelendirebileceğimiz rizomların 
gelişmesiyle genetik yapısı ata birey ile aynı olan yeni bireyler 
gelişir.  
 
Bu tip üreme şekline ayrık otu, süsen ve zencefil bitkileri örnek 
verilebilir. 

Çelikle üreme 
 
Birçok bitkinin vejetatif yoldan üretilmesinde çelikleme ya da daldırma yöntemleri 
kullanılmaktadır. Çelikleme yönteminde ana bitkiden ayrılan bir parçadan yeni bitki 
oluşumu gerçekleşirken, daldırma yönteminde yeni bitki oluşumuna kaynaklık edecek 
bitki kısmı ana bitkiden ayrılmadan toprağa daldırılarak yeni bir fert elde edilir. 
 
Kavak, söğüt, asma, erik ayva gibi bitkilerin dallarından kesilen ve çelik adı verilen 
çubuklar toprağa konulduklarında önce su ve mineral ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
köklenir, ardından ise yeni bir fert oluştururlar. 



Daldırma yönteminde ise, ana bitkinin genç bir dalı uç kısımları 
hava ve ışık alacak şekilde bükülerek toprağa gömülür. Gömülen 
kısım köklendiğinde yeni bir birey elde edilmiş olur. 
 
Portakal, mandalina, fındık, asma, böğürtlen ve ahududu gibi 
bitkilerin üretiminde bu teknikten faydalanılabilir. 
 

Çelikle üretimin bir başka yolu ise aşılamadır. Aşılamanın 
temel farkı ise bitkiden kesilen kısmın toprağa gömülmeyip 
başka bir bitki ferdi üzerine eklenmesidir. Aşılamada, 
üzerine bitki kısmının ekleneceği bireye anaç, anaç üzerine 
eklenen bitki kısmına ise aşı denir. 
 
Aşılamadaki temel maksat, farklı bireylerin ( aynı türün 
farklı iki bireyi ya da yakın akraba türlere ait iki farklı birey 
) üstün özelliklerinin tek bir bitki üzerinde toplanmasını 
sağlamaktır.  Örneğin meyve verimi yüksek aşı, topraktaki 
hastalık etkenlerine dirençli anaca eklenerek tarımsal 
avantaj sağlanmaya çalışılır. 
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Bitkilerin vejetatif üreyebilme özelliğinden yararlanılarak doku kültürleriyle 
bitkiler çoğaltılabilmektedir.  
 
Bitki doku kültürü yöntemi kaybolmakta olan türlerin korunması, 
üretilmesi zor olan türlerin çoğaltılması ve ticari önemi olan bitkilerin çok 
sayıda elde edilmesi gibi amaçlarla kullanılmaktadır.  
 
Doku kültürü; steril şartlar ve yapay bir besin ortamında bitkinin hücre, 
doku veya organ gibi kısımlarından yeni doku, bitki ya da bitkisel ürünlerin 
üretilmesidir.  
 
Doku kültürü tekniği ile istenilen özelliklere sahip bitkilerin yüzlerce, hatta 
binlerce kopyası oluşturulabilir.  
 
Bir çeşit klonlama olan bu teknikten mısır,  buğday,  pirinç,  soya fasulyesi 
gibi bitkilerin ıslah çalışmalarında faydalanılmaktadır. Ayrıca melez orkide,  
manolya,  gül,  zambak gibi değerli süs bitkilerinin hızlı çoğaltılmasında da 
doku kültürleri kullanılır. 



Rejenerasyon ( Yenilenme ) 
 
Bazı canlılarda kopan vücut kısımlarının da kendisini tamamlayarak yeni bir bireye dönüşmesi eşeysiz üreme 
biçimi olarak kabul edilir. 
 
Çeşitli sebeplerle kopan vücut kısımlarının yeniden yapılandırılması olayına rejenerasyon ya da yenilenme 
denir.   
 
Bitkilerin rejenerasyon yetenekleri hayvanlardan çok daha fazladır. Hayvanlarda türün gelişmişlik derecesi 
arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır. Farklı canlılarda rejenerasyon, sistem, organ ya da doku seviyesinde 
gerçekleşebilir. 
 
Yassı soluncanlardan Planaria, ve derisidikenlilerden Deniz yıldızında yenilenme sistem düzeyinde olduğu için 
bu tür canlılar için rejenerasyon eşeysiz üreme olarak kabul edilir. 
 
Yengeç, semender, kertenkele gibi bazı canlılarda ise yenilenme organ seviyesindedir.  Kertenkele kopan 
kuyruğunu, semender kopan bacağını, yengeç ise kopan çenesini yenileyebilir. Ancak kopan bu parçalardan yeni 
bir fert gelişemez. 
 
Gelişmiş yapılı omurgalılarda ve insanda yenilenme doku seviyesinde gerçekleşmektedir. İnsanda dil ve 
karaciğerde gerçekleşen yenilenme ve kırılan kemiğin onarımı bu kapsamda değerlendirilebilir. 



Partenogenez 
 
Döllenmemiş yumurtadan birey gelişmesi sürecine partenogenez denir.  
 
Çoğunlukla eklembacaklılardan arılarda, su pirelerinde, bazı kelebeklerde, yaprak 
bitlerinde ve karıncalarda görülür. 
 
Bunların dışında partenogenez, omurgalılardan bazı balık, kurbağa, sürüngen ve kuş 
türlerinde de gözlenebilir. 
 
Omurgalılardan Kafkas kertenkelesi ( Lacerta saxicola ) partenogenetik olarak 
çoğalan canlılara örnek verilebilir. 
 
Tavuk yumurtalarının 10 binde birinde döllenme olmaksızın horoz meydana 
gelebilir. 
 
Arılarda erkek arılar partenogenezle oluştukları için haploid ( n ) kromozomlu, dişi 
arılar ise döllenme ile oluştukları için diploid ( 2n ) kromozomludur.  
 
Döllenmiş yumurtalardan polen ile beslenenleri işçi arıları oluştururken, arı sütü ile 
beslenenleri kraliçe arıyı oluşturur. 
 



Arılarda eşeysel olarak verimli olan kraliçe arı hayatı 
süresince bir kez erkek arı ile çiftleşir. Bu esnada aldığı 
spermleri vücudundaki bir kesede depolar.   
 
Yumurtlama esnasında bu kesenin kapağı açılırsa 
dışarı atılan yumurta döllenir ve 2n kromozomlu zigot 
oluşur.  
 
Bu zigottan gelişecek bireyin dişi olacağı kesindir. 
Ancak zigot gelişimi süresince arı sütü ile beslenirse 
kraliçe arıya, polen ile beslenirse işçi arıya 
dönüşecektir. 
 
Yumurta atılırken kesenin kapağı açılmaz ise 
döllenmemiş yumurtanın gelişmesiyle haploid 
kromozom sayısına sahip erkek arı oluşur.  
 
Erkek arılarda spermler mitoz bölünme ile oluşturulur. 


