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Nativa bitkiyi 
de toprağı da 

besliyor
Yıllarca topraklarını 

kimyasallarla yoran ve 
zehirleyen birçok ülke gibi 

Türkiye de sonunda organomineral 
gübreyi keşfetti. 

Ülkemizde ismi organomineral ile 
eş tutulan Nativa, her toprağa özgü 
içerik hazırlayabildiği ürünleriyle 

bir yandan verim ve
 kalitede devrim yapıyor diğer 

yandan yüz yılların 
Anadolu topraklarından aldığı 

mineralleri iade ediyor. 

Anadolu topraklarından yüz yıllardır değil, bin 
yıllardır hayat fışkırıyor. Tarih öncesinden 
başlayarak hiçbir dönem boş kalmayan 
Anadolu, onlarca medeniyete hayat kaynağı 
olurken, doğal olarak toprakları da çok 
şey kaybetti. Modern tarımla birlikte Türk 
çiftçisi toprağın bu eksiğini tamamlamaya 
ve verimini arttırmaya çalıştı. Ancak, yanlış 

uygulamalar nedeniyle bitkiyi beslerken aynı zamanda toprağı 
zehirlediğini ise çok geç fark etti. Bu dramatik sürecin bir 
sonucu olarak doğan organomineral gübre, bitki kalitesinde, 
verimde ve aynı zamanda toprağı beslemede adeta devrim 
yaptı. Bundan dolayıdır ki organomineral gübre talebi her 
geçen yıl katlanarak artıyor, hatta az sayıdaki organomineral 
gübre üreticisi bu talebe yetişmekte dahi zorlanıyor. 
Peki organomineral gübre nedir, bu mucize etkiyi nasıl 
sağlıyor? Türkiye’de organomineral gübre sektörü nasıl bir seyir 
çiziyor? Çiftçinin önüne organomineral denilerek konulan her 
gübre gerçekten organomineral mi? Bu konuda soru çok. Biz 
de Türkiye’de organomineral gübrenin öncüsü, hatta marka 
ismi organomineral ile aynı anlamda kullanılmaya başlanan 
Nativa Gübre Genel Müdürü Murat Alanbay’ı bu sayımıza konuk 
ederek, bu soruları sizler adına kendisine yönelttik. Murat Beyle 
yaptığımız söyleşiye geçmeden önce kendisini aynı zamanda 
bir tarım ve toprak aşığı olarak gördük ve yaptığı samimi 

değerlendirmeleri için kendisine ayrıca teşekkür ederiz.
Murat Bey, organomineral günümüz tarım sektörü için 
aslında en önemli konudur. Ancak biz ondan önce ülkemizde 
organomineralin öncüsü Nativa Gübre’yi biraz yakından 
tanıyabilir miyiz? 
2012 yılında kurulan Nativa Gübre, kurulduğu yıllardan bu yana 
ürün içeriğinden sektördeki duruşuna ve Abalıoğlu firmasının 
vermiş olduğu güçle organomineral gübre üretiminin öncüsü 
oldu. Organomineral gübre üretmek zorlu prosesler ve güçlü 
finansal kaynaklara sahip olmayı gerektiriyor. Kuruluşundan 
yaklaşık 5 yıl sonra 2017 yılında ortaklık arayışı içinde olan 
şirket, Abalıoğlu Holding Grubu ile bir araya gelerek ortak 
oldu. Abalıoğlu Grubu, 2019 yılına gelindiğinde ise şirketin 
tamamını aldı. Benim de Nativa ailesine dahil olmam o günlere 
denk geliyor. Abalıoğlu Grubu, şirketin fabrikalarını yenilemeye 
başladı. Günlük 100 ton olan üretim kapasitesini süreç içinde 
arttırarak bugün 500 tona getirdik. İlk zamanlar yaşanan 
kalite problemleri, çok yoğun Ar-Ge çalışmalarıyla giderildi. 
Ürünlerimizi tarlalarında kullanan çiftçilerimizden almış 
olduğumuz verim, kalite ve artan siparişler bunun en büyük 
göstergesi. Nativa böylece bugünkü öncü marka konumuna 
erişti. Nativa bu süreçte organomineral gübre konusunda 
kendisini fazlasıyla ispat etti. Hatta artık organomineral gübre 
denildiği zaman akıllara Nativa markası geliyor. 
Nativa’nın  mevcut üretim kapasitesi ve saha çalışmaları 
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hakkında bilgi verir misiniz?
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde 15 bin metre 
karelik açık alandaki fabrikamızda üretilen organomineral gübreyi 
Türkiye’nin dört bir yanına dağıtıyoruz. Çiftçilerimize ve bayilerimize 
üretim, satış ve satış sonrası destek vererek farkımızı ortaya 
koyuyoruz. Çok sayıdaki saha mühendislerimiz ile Türkiye’nin her 
bölgesine ulaşarak organomineral gübre ile hem topraklarımızı 
besliyoruz hem de ulaşılmayan çiftçi bırakmamayı amaçlıyoruz. 

ORGANOMİNERAL ÜRETİMİ  CİDDİ İŞTİR
Organomineral gübreyi üretmek ve sıfır hatayla bayilere, 
çiftçilerimize ulaştırmak, toprakta, bitkide çalıştığını görmek, 
olumlu geri dönüşler alarak organomineral gübre kullanımını 
artırmak… bu sistemi oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak ciddi 
prosesler gerektiriyor. Biz de Abalıoğlu Holding’in vermiş olduğu 
güçle bu sistemin en iyi temsilcisi olduk. Peki biz ne üretiyoruz! 
Organomineral gübre! Organik gübre değil. Organik içeriği olan 
gübredir. Bizim topraklarımız çok kurak ve çorak olduğu için  
giderek içindeki organik maddeler ve mikroorganizmalar yok 
oluyor. İşte bunun için organomineral gübre bu duruma çare 
olarak ortaya çıktı. Organomineral gübremiz, klasik gübrelere 
göre yüzde 50 oranında NPK dediğimiz; azot, fosfor, potasyum 
bileşenli, geri kalanı organik madde içerikleri ve iz elementlerden 
yani bitkinin ihtiyaç duyduğu elementlerden oluşuyor. Nativa 
ürünlerinin ham maddesini güçlü bir organik madde içeriğine 
sahip doğal maddeler oluşturuyor.  Nativa olarak leonarditi yüksek 
besin içeriğine sahip meyve atıklarından oluşan kompost ile birlikte 
kullanan Türkiye’de tek firmayız. Özel proseslerden geçerek 2-4 
mm büyüklükte olan ürünlerimiz çiftçilerimize kullanım kolayı 
getirmiştir. Tarlaya atıldıktan sonra da gübremiz hemen çalışmaya 
başlıyor. Toprağı kabartıyor. Kabartılan toprak su tutma özelliğine 
kavuşarak, gübremizde var olan besin elementlerini bitkinin çok 
rahat bir şekilde almasını sağlıyor. Ayrıca toprak için çok önemli 
olan mikro-organizmaların yaşam alanlarını oluşturarak toprağın 
verimini artırıyor. 
Bildiğimiz kadarıyla mühendis kökenli değilsiniz, size 
organomineral gübreyi sevdiren ve bu sektöre bağlayan ne 
oldu?

TOPRAK SEVGİSİ İÇİMDE VARMIŞ
Ekonomi eğitimi aldım ve uzun yıllardır yöneticilik yapmaktayım. 
Abalıoğlu Grubu ile tanıştıktan sonra burada Genel Müdür olarak 
vazife yapmaya başladım. Ziraat Mühendisi olmadığım halde tarımı 
o kadar seviyorum ki… Toprağa Nativa atıldıktan sonra elde edilen 
verimi, kaliteyi gördüğümde, inanılmaz keyif alıyorum. Biz aslında 
organomineral gübre üretimine tüm firmaların yatırım yapmasını 
çok istiyoruz. Ben rekabet istiyorum! Rekabet, firmaları geliştirir, 
kaliteyi artırır. Organomineral gübre piyasasının önü çok açık ama 
hala bizim istediğimiz seviyede değil. Çiftçimizin geliri az olduğu 
için fiyat odaklı davranış sergiliyorlar ama diğer yandan da klasik 
gübrelerin kullanımıyla topraklarımız verimsizleşiyor. Çiftçi eskiden 
30 kilo klasik gübre attığı yere 1 yıl sonra 60 kilo gübre atmak 
zorunda kalıyor. Gelişen dünyada bitkilerin verimli olabilmesi ve 
hızlı ürün alınabilmesi için besin desteğine mutlaka ihtiyacı var. 
Geleneksel bitki besleme yöntemleri bitkiye çalışıyor ama toprağı 
öldürüyor. Organomineral gübre ise hem toprağa çalışıyor hem 
bitkiye çalışıyor. Böylece tarlanın yaşam süresini uzattığı gibi 
verimliliğini de artırıyor, organomineral gübre içerikleri sayesinde 
artan mikroorganizmalar ile tarımın sürekliliği sağlanıyor, gelecek 
vadediyor.  Toprağa ve tarıma verdiğimiz önemden dolayı Agro 

TV’de gerçekleşen Dünya Su Zirvesi’ne davet edildim. Sulama 
yöntemlerinin iyileştirilmesi ile elimizdeki suyun verimli bir şekilde 
kullanılması tarımsal üretimin sürekliliği için çok önem arz ediyor, 
bu yüzden topyekûn mücadele gerektiriyor. Bu mücadelenin 
özellikle devlet eliyle yapılmasını çok önemsiyorum.  Devletin 
organik gübreye verdiği teşviki yüzde 100 artırarak, dekar başına 
10 liradan 20 liraya çıkarmasıyla çiftçinin organomineral gübre 
kullanımının önü oldukça açıldı. En azından bizim çabalarımızın 
devlet tarafından da anlaşıldığını görmek bize keyif verdi. 
Türkiye’de organomineral gübrenin geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?  Nativa bu geleceğin içinde nasıl bir yerde 
olacak? 
Ne eve ne arsaya ne de altına yatırım yapın… Yapacaksanız 
organomineral gübreye yatırım yapın! Topraklarımız çoraklaştığı 
sürece organomineral gübreye istek ve teşvik artacaktır. Artık 
geleneksel bitki besleme yöntemlerinin devri kapanıyor. Türkiye’de 
6,5 milyon ton gübre pazarı var. Organomineral gübre pazarı 200 
-250 bin ton. Bu kadar küçük ve biz en büyük kapasiteye ve en 
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büyük satış rakamına sahibiz. Ama pazar katlanarak büyüyor. Biz de 
bu büyümeye ayak uydurmaya çalışıyoruz. Nativa olarak 2019’un 
satış rakamlarını 2020’de yüzde 100 artırdık. Ciro olarak bakarsanız 
geçen yılın toplamında yaptığımız ciroyu şu an 3,5 ayda yapmış 
bulunuyoruz. Çok hızlı büyüyoruz. 
Bunu Abalıoğlu Holding’in güçlü finans yapısına ve İcra 
Kurulumuzun bize güvenerek gerekli yatırımlara onay vermesine 
borçluyuz. Organomineral üretmek büyük bir proses zinciri ve 
know-how gerektirmektedir. Zor bir sektördür. Uzun vadeler 
var. Kâr marjı düşük. Çiftçiyi desteklemek ve piyasa oluşumunu 
sağlamak için bazen maliyetine ürün veriyoruz. Buna finansal 
gücü olmayan firmalar dayanamaz. Buna rağmen organomineral 
gübrenin geleceğinin çok parlak olduğuna inanıyorum. Bu 
nedenle herkesi bu sektöre yatırım yapmaya davet ediyorum. 
Böyle konuştuğum zaman beni yanlış anlayanlar olabilir. Rekabeti 
artırıyor gibi… Hayır, rekabet bizi geliştirir. Pasta büyüdükçe bizim 
de o pastadan aldığımız pay büyüyecektir. Ne kadar rekabet varsa 
kalite o kadar artar. Daha fazla ürün satma isteği, teşviki gelir. 
Bunun için biz rekabete açığız.
Nativa kaç çeşit ürünle organomineral sektöründe hizmet 
veriyor?
25 tane tescili ürünümüz var. Nativa olarak Türkiye’nin her 
bölgesinde olmak zorundayız. Yeni tanıştığımız bayii, “ben şu 
madde ağırlıklı ürün istiyorum”, dediği zaman “peki ona göre 
formül oluşturur, bakanlığımızın onayına sunarız, tescili alırız o 
ürünü yaparız” diyoruz. Çünkü yapamayacağımız ürün yok. Toprak 

analizi yapıp o toprağa uygun gübreyi verebiliyoruz. 

ŞEKER PANCARI ORGANOMİNERALİ  
ÇOK SEVDİ
Şeker pancarı üreticisinin organomineral gübreye talebi çok 
hızlı bir şekilde artıyor. Sektörün bu eğiliminden söz eder 
misiniz?
Şeker pancarı bizim için en önemli bitkilerden biridir. Biz 2 yıldır 
Türkiye’nin en büyük şeker fabrikalarından olan Konya Şeker’in 
ihalesini alıyoruz. Geçen yıl 7 bin ton olan talep, bu yıl 13 bin ton. 
Üründen o kadar memnunlar ki, ihaleyi aldığımız gün bunu 25 
bin tona çıkaralım dediler. Ama biz 25 bin tona çıkarmayı kabul 
etseydik, kısıtlı bir sürede yapmak zorunda olacağımız ürün 
nedeniyle, fabrikamız tek ürüne çalışmak zorunda kalacaktı ve bu 
sefer diğer bayilerimize gübre veremeyecektik. 13 bin tonda kaldık. 
Çok büyük ısrarlarla Çorum Şeker Fabrikasından da 3 bin ton ilave 
sipariş geldi. Toplamda 16 bin ton siparişi şeker fabrikalarına verdik. 
Nativa organomineral gübresi, şeker pancarı üzerinde çok büyük 
başarı sağladı. Eminim ki gelecek yıl 25 bin ton olan talep 50 bin 
ton olacak. Şeker pancarında bizim ürünlerimizi kullanan çiftçiler 
yüzde 15 gibi ciddi bir verim artışı sağlıyor.  Ama en önemlisi 
verimlilik dışında toprağa uyumsuzluk, tarlaya atılımda sıkıntı gibi 
kalite problemleri yaşanmadı. Çiftçi memnun! Binlerce çiftçiye 
ulaştık. Her üreticini sağlayamayacağı lojistik başarısı elde ettik. 
Konya Şeker’in çiftçilerine, lojistik gücümüzle köy köy dağıtım 
yaptık.  Bu başarılarımız bize Nativa ailesi olarak güç veriyor, 
çiftçilerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler daha başarılı işlere 
imza atmamız için ilham kaynağı oluyor. 
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