


  Hekagro olarak 33 yıldır tarım sektöründe faaliyet gösteren firmamız 2002 yılından itibaren Amerika’dan ithal ettiğimiz 

patentli sıvı organomineral, mikrobiyal ve biostimülant kökenli farklı teknolojilere sahip damlama ve yaprak gübreleri ile 

üreticilerimize hizmet vermekteyiz. 

  Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde işinde uzman ziraat mühendisleri ve ürün müdürleri ile çiftçinin her zaman yanındayız. 

32 bitki örtüsünde ispatlanmış bilimsel sonuçlarımız ile tarım sektörüne teknik hizmet vermeye devam ederken tüm 

bitkisel üretim yapan çiftçilerimizi her yıl düzenlediğimiz hasat günleri ile ağırlamakta ve yaptığımız seminerler ile 

bilgilendirmekteyiz.

  Firmamızın muz üretiminde yaptığı bilimsel 

çalışmalarda başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 

Amacımız toprak ve çevreye zarar veren klasikleşmiş 

gübre kullanım yöntemleri yerine, toprak ve yaprak 

analizlerine dayanan, bilinçli gübreleme programı ile 

verimli ve kazançlı bir üretime destek sağlamaktadır.

  Dünyadaki en önemli işletmeler ve büyük üreticiler 

bitki besleme teknolojisini yakından takip etmekte ve 

bunun sonucunda besleme sektörünün son halkası 

olan patentli organik asit teknolojisini 

kullanmaktadırlar. Bu teknolojiye sahip Actagro, 

Cropmaster, GrowthProduct, Innovak, Albion ve 

Zoberbac firmalarının ürünleri talep görmektedir. 

Bunun sonucunda üreticiler, doğaya ve insan sağlığına 

zarar vermeden bilinçli bir gübreleme ile birim alandan 

kaliteli ve raf ömrü uzun ürünler elde ederek  verim ve 

gelir artışı sağlamışlardır.

15 yıldır Akdeniz bölgesinde muz seralarında teknik 

arazi ziyaretleri yapmaktayız. Bu ziyaretler sırasında 

birçok toprak ve yaprak analizi yaptırdık.Bu analizlerin 

sonucunda gözlemlediğimiz en büyük sorunlarından 

biri, aşırı ve bilinçsiz gübreleme ile toprakta bağlı

 bulunan besin elementlerinin bitki tarafından 

alınamadığı ve toprakta yüksek tuzluluk oluşturduğu 

tespit edilmiştir.  

 Toprakta oluşan tuzluluk köklerde yanmalara ve bitki 

besin elementlerinin alımının zorlaşmasına neden 

olmaktadır. Özellikle örtü altı sera yetiştiriciliğinde 

toprakların yağmur suyu ile yıkanmamasından dolayı 

tuzluluk azalmamaktadır. Aksine kullanılan kimyasal 

gübrelerin tuzluluk değerinin yüksek olması sebebi ile 

topraktaki tuzluluk değeri sürekli artmaktadır. Aynı 

zamanda toprak canlılığı için gerekli olan faydalı mikro 

organizma varlığı giderek azalmaktadır. 

  Hekagro ürünleri, uzun yıllardan bu yana kullanılan 

kimyasal gübrelere göre daha az oranda 

kullanılmaktadır. Tuz, klor ve ağır metal içermemesi 

bakımından tarım dünyasında çok önemli bir yere 

sahip olup aynı topraklarda milyonlarca yıl tarım 

yapabilme olanağı sağlamaktadır. Tüm muz 

üreticilerimizden isteğimiz, gelecek nesillere çorak 

topraklar bırakmak yerine patentli sıvı Hekagro 

ürünlerini kullanarak çocuklarınıza daha verimli 

toprakları miras bırakmanızdır.
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