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Haifa Misyonu
Haifa’nın temel misyonu, çiftçilerin yaşamları ve ihtiyaçları hakkında 
derin bir aşinalık geliştirerek dünya çapındaki çiftçiler için oldukça 
etkili bitki besleme çözümleri yaratmaktır. Bu tutum, ilgili pazarlar 
hakkında derin bilgi birikimiyle birlikte, Haifa’nın fark yaratmadaki 
tüm faaliyetlerini şekillendiren şeydir.

Küresel Operasyonlar
Haifa’nın küresel operasyonları, 16 şubesi ve 5 lojistik terminali ile 
100'den fazla ülkede 5 kıtaya yayılmıştır.

Öncü Bilgi Paylaşımı
Haifa, kırk yılı aşkın süredir derin bir bilgi birikiminden doğan 
tam anlamıyla çiftçilerin ihtiyaçlarına yönelik bir bitki besleme 
paketi sunmaktadır. Haifa, bu bilgileri paylaşmakla müşterilerin ve 
yetiştiricilerin Haifa'nın tüm ürün ve hizmetlerinin faydalarını en 
üst düzeye çıkarmasına yardımcı olduğuna inanmaktadır. Haifa, 
tarla agronomistleri, denemeler ve demo planları ve de gelişmiş 
bir araştırma merkezi aracılığıyla profesyonel destek sağlar. Haifa, 
kapsamlı ve birçok dil seçeneği sunan web sitesi ve bir dizi mobil 
uygulamalar aracılığıyla çevrim içi bilgiler sunar. Grup ayrıca, 
yetiştiricileri ve tarım uzmanlarını hassas gübreleme programları 
oluşturmaları için destekleyen bir bitki besleme uzman sistemi olan 
NutriNet™'i de ücretsiz olarak kullanıma sunmaktadır. 

Öncü Özel Bitki Besinleri Çözümleri
Haifa, bitki beslemeyi iyileştirmek,  verimlilik katma değeri sağlamak, 
bitkisel ürün uygunluğu ve saflığı için Özel Gübreler geliştirmekte 

ve üretmektedir. Haifa’nın yüksek verimli tarım çözümleri, çevre 
dostudur, uygulama kolaylığı sağlar ve çeşitli tarımsal uygulamalar 
için belirli toprak, su ve bitki besin girdilerinden elde edilen verimi 
en üst düzeye çıkarır. Haifa, Multi-K™ markası altında Nutrigation™ 
(fertigasyon), yapraktan uygulamalar, bant uygulamaları için çok 
çeşitli Potasyum Nitrat ürünleri ve tüm bitki besinleri için çeşitli 
Suda Çözünür Gübreler üretmektedir. Haifa ayrıca Multicote™ 
markası altında tarım, bahçecilik, süs bitkileri ve çim alanlar için 
yüksek kaliteli Kontrollü Salınımlı Gübreler serisini de üretmektedir. 
Multicote™'nin tek bir uygulaması, bir bitkisel ürünün beslenme 
gereksinimlerini büyüme mevsimi boyunca mümkün olan 
maksimum besin kullanım etkinliğiyle karşılayabilir.

Haifa K-Solar™
Haifa-K Solar™, gece elektrik üretimini kolaylaştıran, Konsantre 
Güneş Enerjisi İstasyonlarında (KGE) termal enerjiyi depolamak için 
kullanılan teknik sınıf bir Potasyum Nitrattır. KGE'ler temiz enerji 
oluşturur ve böylece her yıl yüz binlerce ton CO2 emisyonunu önler.

Sürdürülebilirlik
Haifa Grup, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi girişiminin bir parçasıdır 
ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ilkelerini benimsemiştir. 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, sorumlu ve 
sürdürülebilir kurumsal yönetimi teşvik etmek için dünyanın en 
etkili girişimidir.

Ek olarak, Haifa, azot oksit emisyonlarını azaltan ve bunları 
hammadde olarak yeniden kullanan yenilikçi bir sistem aracılığıyla 
Sera Gazları Kontrolü ile çevre dostu, en kaliteli üretime kendini 
adamıştır. 

Grup, üretim tesislerinde yakıt olarak doğal gaz kullanır ve böylelikle 
partikül içermeyen emisyonlar ve temizlenmiş ve nötrleştirilmiş 
temiz atık oluşumu sağlanır. Haifa Grup, ISO 9001 Kalite Standardı 
ile çalışır; Çevre Standartları ISO 14001, TA-LUFT 2002 (Alman Hava 
Kalitesi Standardı); Güvenlik ve Sağlık ISO 18001.

Çalışanlar
Haifa Grup'un dünya çapında doğrudan istihdam edilen 600 
çalışanı vardır.

Haifa Grup, çok uluslu bir şirkettir ve tarım ve endüstri için 
yüksek kaliteli Potasyum Nitratın yanı sıra son teknoloji özel 
bitki besleme çözümlerinin küresel lider tedarikçisidir.
Öncü ruhu ve yenilikçi çözümleriyle tanınan Haifa, 1966 
yılında İsrail hükümeti tarafından Ölü Deniz'den Potasyum ‘un 
doğal kaynaklarından ve Negev Bölgesi'nde bulunan Fosfat 
Kayalarından yararlanmak için kuruldu.
Haifa Grup'un İsrail, Fransa, ABD ve Kanada'da olmak üzere 
dört üretim tesisi bulunmaktadır. Aynı zamanda dünya 
çapında lojistik terminaller işletmektedir. Haifa Grup, Trump 
Grup tarafından kontrol edilen bir Amerikan holding şirketi 
olan Trans Resource Inc (TRI) tarafından satın alındığı 1989 
yılından beri özel mülkiyet altında bulunmaktadır.
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