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Nativa ile tüm yumrular 
birinci kalite

Organominaral 
gübreleri ile toprağa 
sağlık katan Nativa, 

patates üretiminde 
de göz alıcı sonuçlar 

elde ediyor. Kimyasal 
gübreler kullanımında 
yüzde 25’i aşan küçük, 

yani ikinci kalite 
yumru oranı, Nativa 
ile yüzde 5’in altına 

düşüyor. 

Nativa, Türk tarımını 
hızlı bir şekilde 
o r g a n o m i n e r a l 
gübre mucizesi 
ile tanıştırıyor. 
O r g a n o m i n e r a l 
gübre; sağlıklı, 
kaliteli ve hastalıklara 

karşı daha dayanıklı bitkiler anlamına 
geliyor. Nativa’nın organomineral 
ürünlerinin özellikle patates üretimi 
üzerindeki etkileri ise görülmeye değer. 
Nativa Satış ve Pazarlama Müdürü Halil 
Kılıçarslan, üreticinin yüzünü güldüren 
sonuçları Agromedya ile paylaştı. 2013 
yılında bu yana Nativa Gübre’de Satış 
ve Pazarlama Müdürü olarak çalışan 
Kılıçarslan, profesyonel iş hayatının 
yüzde 80’inde gübre üzerine çalışmış, 
deneyimli bir isim olarak organomineral 
gübrelerin patates üzerindeki etkilerini 
değerlendirdi. 

Toprak altında yetiştiği için toprağın 
yapısı ile içeriklerinin patates üretiminde 
daha da önemli hale geldiğini anlatan 
Kılıçarslan, “Patates bitkisi bildiğimiz 
gibi toprak altında büyüyen ve sonuçta 
köklerinde oluşturduğu yumruları hasat 
ettiğimiz bir bitkidir. Onun için toprak 
patates bitkisi için diğer bitkiler nazaran 
çok çok daha önemlidir. Çünkü 
toprağın gevşek yapıda ve besleyici 
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olması, su ve hava dengesinin de çok çok iyi olması gerekiyor ki, 
patates bitkisinden iyi verim alalım. Kaliteli ve verimli bir patates 
yetiştirelim. Patates üretiminde, diğer bitkilere göre toprak yapısı 
daha büyük önem taşıyor. Bunun için zaten her yerde patates 
yetiştirilemiyor. Kırmızı veya kumsal topraklarda yetişiyor. Sık sık 
ekilen patates bitkisi ciddi miktarda topraktan kuru madde, besin 
elementi kaldırdığı için aynı yere arka arkaya ekilemiyor. Uzun süre 
patates ekilen arazilerde de artık problem oluşmaya başlıyor. Nativa 
bu konuda ne yapıyor derseniz? Zaten organomineral gübrenin, 
yani Nativa’nın özelliği toprağı gevşetmek, kaymak tabakası 
oluşumunu önlemek, bunları yaparken de hem patates bitki 
kökünün rahat büyümesini sağlamak hem de besin elementlerine 
daha iyi ulaşmasını sağlamaktır. Nativa aynı zamanda köklerde 
oluşan yumruların gevşek ortamda daha fazla büyümesini daha 
fazla verim alınmasını da sağlıyor” diye konuştu. 

HASTALIK DAYANIMI DAHA İYİ
Öte yandan hastalık ve zararlıların patateste ciddi verim 

kayıplarına sebep olduğunu anlatan Kılıçarslan, “Bunlarla ilgili 

çiftçilerimiz ciddi şekilde uğraş veriyorlar. Oysa Nativa kullanılan 
bitkiler daha sağlıklı geliştikleri için hastalıklara karşı dayanımları da 
yüksek oluyor. Organomineral bunu sağlıyor. Nativa olarak patates 
ile ilgili; üretime başladığımızdan beri ciddi çalışmalar içerisindeyiz. 
Birçok patates ekilen bölgelerde çiftçilerimize ürünlerimizi hem 
deneme hem direkt kullanım için sunuyoruz. Patateste ciddi bir 
müşteri potansiyelimiz var” dedi. 

TÜM YUMRULAR EŞİT BÜYÜYOR
Kılıçarslan, organomineral gübrenin toprağa etkisi nedeniyle 

patateste yumru büyümesine çok olumlu etki yaptığını da ifade 
ederek, “Toprağı yumuşatması sayesinde yumruların büyümesine 
ciddi katkı sağlıyor. Gözlemlediğimiz en önemli şey; kimyasal 
ürünlerde birkaç tane yumru çok büyürken diğerleri küçük kalıyor. 
Ancak Nativa’da tüm yumrular eşit miktarda büyüyor ve optimum 
yumru yapısına sahip oluyor. Bu şu anlama geliyor; iri yumru 
dediğimiz yumrular birinci kalite oluyor ve piyasada baş fiyattan 
satılıyor. Ufak dediğimiz ikinci kalite yumrular ise yarı fiyatına 
satılıyor. Bu çok istenilen bir durum değil. Nativa’nın organomineral 
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gübresi kullanılan yerlerde ikinci kalite yumru 
miktarı yüzde 5‘lere kadar düşüyor. Kimyasal 
ürün kullananlarda bu oran yüzde 25 oluyor ve 
bunlar yarı fiyatına satılıyor. Organomineral ürün 
kullanılan patateste ikinci kalite çıkan patates oranı 
yüzde 5’lerde kalması üreticiye büyük kazanç 
sağlıyor” dedi.  

PATATES İÇİN NATİVA’NIN HANGİ 
ÜRÜNLERİ KULLANILMALI?

Bu sorunun cevabını ise Halil Kılıçarsan şöyle 
veriyor: “Bizim patateste kullanımımız şu şekilde, 
taban gübresi diye tabir ettiğimiz Nativa 11.11.11 
ve 7-18-7 organomineral gübreleri öneriyoruz 
ve üst gübrede Nativa 30+5so3 ürünlerimizi 
öneriyoruz. Yani azot, fosfor, potansiyum içeren 
organomineral gübrelerimizden tavsiye ediyoruz. 
Bunlardan dekara 80-100 kilo öneriyoruz. Tabi bu 
toprağa ve ekilen çeşide göre değişiklik gösterebilir 
ama ortalama bu şekilde öneriyoruz. Üst gübre 
olarak 30-0’ımız var, çapada 30-0’ı dekarda 50 
kilo olarak öneriyoruz. Bu şekilde bitkinin tüm 
ihtiyaçlarını karşılamış oluyoruz. Diğer taraftan 
kimyasal gübrelerde bizden yaklaşık yüzde 30-35 
daha fazla gübre atılıyor, bu da çiftçinin maliyetini 
yükseltiyor.”


