
يناير٢٠١٩

إحاطة لمديرية الزراعة والغابات في أنطاليا

وزارة الزراعة والغابات

مديرية أنطاليا



• الزراعة أنطاليا المعلومات العامة

• الهيكل اإلداري

• العشبية المنتج

• إنتاج حيواني

• تصدير

• اإلعانات

• األشراف األشغال

• منتجاتنا األبرز

محتوى العرض



انطاليا

مربع كيلومتر ٢٠١٧٧: منطقة 

٢٣٦٤٣٩٦: سكان 

٩٠٩: مجموع عدد األحياء 

٥٤٣: عدد من المناطق الريفية 

مدينة أنطاليا للزراعة والسياحة

أكبر مدينة في تركيا. ٥

مليون سائح كل عام١٤زار حوالي 



موظف١٢٥١

مديرية مقاطعة ومع١٩مكتب فرعي ، ٩نحن نخدم 

المركبات بناء الخدمة إسكان دار الضيافة

١٤٩

ملكية الوزارة٢٩

تأجير٣

مبنى الحكومة٨

٣٩ سريرا٢٥

الهيكل اإلداري

مهمتنا هي

كرة تنفيذ سياسات تحددها وزارتنا المبت
من أجل ضمان اإلنتاج الزراعي 
المستدام ، والحصول على الغذاء 
الكافي والموثوق ، والتنمية الريفية 

.والقدرة التنافسية

العاملين

الموظفين 

اإلداريين

.  كتور بيطري

عيادات
مهندس 

زراعي

الغذاء 

.المهندس

مهندس صيد 

السمك

المهندس 

اآلخر

المحامية ميكانيكي/ فني  / عامل 

موظف مدني

٨٦ ١٧١ ٤٢١ ٤١ ٣٠ ٢٨ ٣ ٢٠٥ ٢٦٦

٧١نسبة إشغال الموظفين الدائمين٪ 



عدد الموظفين الدائمين ٢٨٩

عدد العمال المتعاقدين 

(الخدمات الفنية)
٢١

مرحبًا وتوجيًها ٦١

تنظيف ٧٦

أمن ١٥٢

مجموع ٢٨٩

الهيكل االداري لشركة اكسبو انطاليا

EXPO 2016 : هكتار من األرض١١٢

 المعرضبرج 

 والزراعةتركيا للتنوع البيولوجي متحف 

 لألطفالمركز العلوم والتكنولوجيا 

 الدفيئةمعرض 

 المدرجات

 المؤتمراتمركز 

 عثمانيةحديقة 

 ترحب بالزوار مع الحدائق القطرية



منطقة مزروعة

٣٦٠٢٤٥

%١٨

مرج، مرعى، 

أرض معشوشبة

١٩٩٦٦١

%١٠

ارض الغابة

١١٤٦٠٦٢

%٥٧

المنطقة األخرى

٣١١٧٣٢

%١٥

الثروة من األرض

توزيع األراضي
أنطاليا

(الهكتار)

معدل من تركيا

(%)

منطقة مزروعة ٣٦٠٢٤٥ ١،٥٤

مرج، مرعى، أرض 

معشوشبة
١٩٩٦٦١ ١،٢٧

ارض الغابة ١١٤٦٠٦٢ ٧،٥

المنطقة األخرى ٣١١٧٣٢

المساحة الكلية ٢٠١٧٧٠٠ ٢،٧٨

مناطق اإلنتاج
مناطق اإلنتاج 

(هكتار)
معدل

المحاصيل الحقلية ١٨٠٥٨٧ ٥٠

فاكهة ٧٥٨٥٠ ٢١

الخضروات ٥١٠٩٩ ١٤

نباتات الزينة ٥٥٠ ١

البور والفضالت ٥٢١٥٩ ١٤

المجموع ٣٦٠٢٤٥ ١٠٠

الثروة من األرض



عدد المزارعين 
المسجلين

٤٠٢١٧

متوسط عدد الطرد 
للعمل

٥

متوسط حجم الطرود

٠،٨

هكتا

متوسط حجم األرض 
لألعمال التجارية

٣

هكتا

عدد المزارعين 
المسجلين لغرفة 
تجارة أنطاليا

١٣٧٦٤٤

هيكل زراعي
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تحت غطاء منطقة 

الحماية

إجمالي المساحة

(الهكتار)

زجاج دفيئة 

(الهكتار)

الدفيئة البالستيكية 

(الهكتار)

النفق العالي 

(الهكتار)

نفق منخفض 

(الهكتار)

أنطاليا ٣٠٧٩٨ ٨٥٥٨ ٢٠٦٢٠ ٧١٦ ٩٠٤

تركيا ٧٤٠٥٩ ١٠١٠٤ ٣٥٢٠٤ ٩٧٠ ١٩٠٥٣

تركيا /أنطاليا

( % )
٤٢ ٨٥ ٥٩ ٧ ٥

المنتج تحت الغطاء الواقي

تحت غطاء منطقة %٤٢
اإلنتاج في تركيا يقع في 

.أنطاليا



إنتاج األعشاب

مجموعات االنتاج
(ر)االنتاج الحالي 

معدل التغيير لمدة 

٢٠٠٢عاما15 ٢٠١٧ ٢٠١٨

الخضروات

تحت غطاء ١٩٤٤٦٢٩ ٣٦٠٩٠٠٦ ٣٦٦٧٠٤٠ +%٨٩١

حقل ٩١٥٨٣٥ ٩٨٨٧٧٣ ٩٣٩٠٣٠ +%٣

فاكهة ٧٣٢٧٦٣ ١٤٨٤٧٢٨ ١٤٧٧٢٠٠ +%١٠٢

المحاصيل الحقلية ٧٦٧٧٥٢ ١٠٣٨٥٣٥ ١٠٤٩٨٥٦ +%٣٧

أقطع الوردة ٣٥٨٧٨٩٠٠٠ ٤٦٣٦٠٨٢٠٠ ٤٧٨٥٠٢٧٠٠ +%٣٣

مليون ٦,١إنتاج 

طن فواكه طازجة 

ونباتية

من إنتاج ٥٩يشكل إنتاج الطماطم٪ 

الخضروات



انتاج الخضروات

منتجات

٢٠١٨
تركيا أنطاليا التقييم في تركيا 

(٪)

١٦تغيير لمدة 
(طن)اإلنتاج عاما (طن)اإلنتاج 

مجموع الطماطم ١٢١٥٠٠٠٠ ٢٥٠٨٦٢٢ ٢١ +٦٦
تحت غطاء ٣٨٨٨٥٥٥ ٢٣٩٩٠٤٣ ٦٢ +١٢٦

خيار المجموع ١٨٤٨٢٧٣ ٤٣٩٢٥٥ ٢٤ -١٢

تحت غطاء ١١٣٤١٨٢ ٥١٤٦٧٩ ٤٥ +٢٤

البطيخ المياه المجموع ٤٠٣١١٧٤ ٤٩٨٣٥٧ ١٢ +٢٦٩

تحت غطاء ٨٧١٨٤٥ ٥٩٢٤٩ ٧ +١٨٣٣
الفلفل المجموع ٢٥٥٤٩٧٤ ٤٣٩٢٥٥ ١٧ +٩٦

تحت غطاء ٦٨٩١٦٩ ٣٨٤٢٤٠ ٥٦ +١٢٥

مجموع الباذنجان ٨٣٦٢٨٤ ١٩٠١٢٥ ٢٣ +١

تحت غطاء ٣٣٢٧٤٢ ١٦٤٦٠٧ ٤٩ -١٠

الفطر المزروع ٤٦١٤٤ ٢٥٣٣٧ ٥٥ +٢٢٦

الغطاءتركيا تحت 

الطماطممن إنتاج ٦٢٪ 

الفلفلمن إنتاج ٥٦٪ 

الباذنجانمن إنتاج ٤٩٪

الخيارمن إنتاج ٤٥٪



إنتاج الفواكه

منتجات

تركيا أنطاليا
ياالتقييم في ترك

(%)

تغيير لمدة 

عاما١٦

%

إنتاج
إنتاج

البرتقال ١٩٥٠٠٠٠ ٥٢٥٨٢١ ٢٧ +٦٩

تفاحة ٣٦٢٥٩٦٠ ٢٦٥٠٦٨ ٧ +٦٨

رمان ٥٠٢٦٠٦ ١٢٣٨٨٠ ٢٥ +١٥٤٣

البنان ٣٦٩٠٠٩ ١٦٣٤٢٢ ٤٤ +٣٤٨

زيتون ١٥٠٠٤٦٧ ٦١٠٠٠ ٤ +٥٨

خروب ١٥٠١٦ ٥٦٥٩ ٣٨ +١٧

المشملة شجرة ١٥١٨٤ ٤١٨٤ ٢٨ -٤٢

أفوكادو ٣١٦٤ ٢٥٦٧ ٨١ +١١١١

تركيا

من إنتاج ٢٧٪ 

البرتقال

إنتاج من ٢٥٪ 

الرمان

من إنتاج ٤٤٪ 

الموز

من إنتاج ٨١٪

األفوكادو

من إنتاج البرتقال٣٠٪ 



(٢٠١٨)إنتاج المحاصيل الحقلية 

المنتجاسم

تركيا أنطاليا
التقييم في 

(الهكتار)منطقة (٪)تركيا  (طن)اإلنتاج 
منطقة 

(الهكتار)
(طن)اإلنتاج 

(السيالجالحبوب)الذرة
١٠٦٤٥٤٣

٢٩١١٢٩٧٩
١١٦١٣

٢٧٩٩٩٨ ٠,٩٦

(الحبوب)القمح ٧٢٩٩٢٧٠ ٢١٥٠٠٠٠٠ ٨٨٥٩٦ ٢٣٢٣٨٩ ١,٠٨

شعير ٢٦٣٧٤٩٢ ٧٤١٦٩٦٣ ٤٦٣٤٨ ١٥٩٥٠٢ ٢,١٥

(األخضرالعشب)الجلب
٣٨٦٩٤٧

٤٥٩٧٦٠٠
٤٧٤٧

٨٢٥٨٩ ١,٨٠

غيرالقطن)القطن

(المبّطن ٥١٨٦٣٤
٢٥٧٠٠٠٠

٤٩٧٥
٢٤٨٣٢ ٠,٩٧

سمسم ٢٥٩٨٦ ١٧٤٣٧ ٤٨٩٢ ٣٤٢٦ ١٩,٦٥

Triticale الحبوب) ٥٠٢٨٣ ١٧٠٠٠٠ ٣٣٤ ١٠٤٣ ٠,٦١



تركيا

من إنتاج ٥٢٪ 

القرنفل

من إنتاج ٧٥٪

ديزيجربر 

من إنتاج ٦٧٪

Gypsophila

من إنتاج ٧٦٪

النعمانشقائق 

قطعزهرةإنتاجفي٪٦٢زيادةالماضيةعاما١٦

(٢٠١٨)إنتاج نباتات الزينة 

منتجات

تركيا أنطاليا

معدل في تركيا (%)
(رقم) (رقم)

أقطع الوردة ١٠٥٥٧٨٣٦٤٢ ٤٧٨٥٠٢٧٠٠ ٤٥

النباتات الداخلية والخارجية ٥٦٧٣٣٣٠٢١ ٢٦١٠٣٥٠٠ ٥

لمبة زهرة ٨٨٦٥٧٠٠٠ ٥٨٦٠٠٠٠ ٧

مجموع ١٧١١٧٧٣٦٦٣ ٥١٠٤٦٦٢٠٠ ٣٠



بذور الخضروات و البذور

إلى ٢٠١٧مرات في عام ٧,٢طن بنسبة ١٤٥٢٢٧ارتفع إنتاج تركيا من البذور 
٢٠٠٢طن في عام ١٠٤٩٣٦٦

، تم إنتاج ٢٠١٧في عام 

شتلةمليار ١,١

تم زيادة إنتاج البادرات خالل 

٪١٠٠عاًما ١٥

بلغت حصة البذور المحلية

٪٦٠في بذور الخضروات 

من طنا ٣٢١تم تحقيق ، ٢٠١٧في عام 

إنتاج البذور القياسية والهجينة         في 

أنطاليا

الشتالتبذرة

٢٠١٨

تركيا أنطاليا
امعدل في تركي

(%)

عدد الشركات المنتجة بذور 

الخضروات
١٨٤ ٩٢ ٤٩

عدد الشركات المنتجة للشتالت 

النباتية
٤٨ ٧٠ ٤٧



(٢٠١٨)إنتاج الحيوان 

أنطاليا
سنة١٦تغيير لمدة 

%

نوع (عدد/ رئيس )

حيوان البقري ١٨٥٨٣٣ +٤١

المجترات الصغيرة ١٢٤٥٦٥١ +٤١

نحلة هارفي ٢٣٠٣٢٣ +٩٠

اسم المنتج (طن)اإلنتاج 

إنتاج اللحوم ١٥٧٢٣

إنتاج الحليب ٢٧٠٦٧٨

إنتاج العسل ٢٣٠٥

إنتاج شمع العسل ١١١

العمر شرنقة ١٣

من حيث وجود 

من تركي

من حيث وجود 

المجترات 

.٩الصغيرة 

في تربية دودة 

.٢القز 



دعنا ال

يشترى

يبيع

خذ أصغر واحد

(٢٠١٨)إنتاج الثروة السمكية 

(سنة/ طن )٢٠١٨

تركيا أنطاليا

السمكصيد ٣٥٤٣١٧ ١١٠٤

األسماكتربية ٢٧٦٥٠٢ ٥٦٩٣

مجموع ٦٣٠٨١٩ ٦٧٩٧

سمك الفرخ٥تروت ، ٧٣حوالي ٧٨مرافق نشطة لدينا 



تصدير الفواكه والخضروات الطازجة

٢٠٠٢ ٢٠١٧ ٢٠١٨
حصة أنطاليا في تركيا 

تصدير الفواكه الطازجة 

والخضروات

ة 
مي

لك
ا

(
ن

ط
) مة

قي
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١
٠
٠
٠
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)
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(
١
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٠

ر
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) ية
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ال
ي 

ف

مة
قي

ال
ي 

ف

تركيا ١٦٠٧٣٢٨ ٥٥٠٥٣٤ ٣٩٦١٦٣٤ ٢٢٣٠٨٢٤ ٤٥١٣٣٤٨ ٢٣٢٦٤٠٠

١٠,٨ ١٦,٨

أنطاليا ١٤٦٣٢٢ ٦٩٩٦٦ ٤٤٩١٥٥ ٣٦٧٧٣٣ ٤٨٩٤٣١ ٣٩١٧٧٤

ألف طن من ٤٨٩قمنا بتصدير ، ٢٠١٨في عام 

المبلغ . الخضروات والفواكه الطازجة من مقاطعتنا

مليون دوالر٣٩٢اإلجمالي هو 



تصدير نباتات الزينة

٢٠١٧ ٢٠١٨

(األرقام)الكمية 
القيمة

( $) 
(األرقام)الكمية 

القيمة

( $) 

٤٣٧٥٨٨٨٦٠ ٣٩٠٧٣٦٢٢ ٤٨٤١٥٦٦٦٩ ٤٤٠٥٥٨٥٢

، تم تصدير ٢٠١٨في عام 

من مليون دوالر ٤٤

نباتات الزينة من أنطالي

، صادرات ٢٠١٨في عام 

تركيا من نباتات الزينة هي

مليون دوالر ٩٩,٢
مما جعل



(2018)تصدير الحيوان 

سنوات تصدير

مستعمرة (اليورو)القيمة  ملكة (اليورو)القيمة 

٢٠١٦ ٢٠٤٠٨ ٤٥٨٤٢٩ ٨٨٠٧٤١ ٥٤١٥٧١

٢٠١٧ ٢٠٨٣٤ ٣٨٢٧١٨ ٤٧٦٤٧٠ ٢٧٩٧٨٩

٢٠١٨ ٣١٧٥٣ ٧٥٦٧٩٦ ٤١٦٢٤٩ ٢٦١٧٨٤

تصدير النحلة

تصدير الوجبة والحليب والسمك

٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨

كمية

(كيلوغرام)

القيمة

($)

كمية

(كيلوغرام)

القيمة

($)

كمية

(كيلوغرام)

القيمة

($)

الحليب ومنتجات 

الحليب
٤١٠٣٨١٦ ٥٨٠٢٨٥٨ ٣٨٦٠٣٦٠ ٥٢٨٣١٢٢ ٣٦٨٦٢٣٠ ٦١٥٠٧٦٨

الحليب ومنتجات 

الحليب
٣٢٢٧٦١ ٦٠٥٦٠٣ ٣٢١٩٦٦ ٥٩٠٥٠٨ ٥٤٦٣٧٥ ٧٨٠٣٢٩

مصايد األسماك ١٦٨٠٣٥٠ ٦٤٧٥٢٢٦ ١٨٩٨٨٠١ ٨٥٠٦٥٢٣ ٢٣٥٩٣٩٧ ١٠١٦٧٣٧٨

مجموع ٦١٠٦٩٢٧ ١٢٨٨٣٦٨٧ ٦٠٨١١٢٧ ١٤٣٨٠١٥٣ ٦٥٩٢٠٠٢ ١٧٠٩٨٤٧٥

يتم تصنيع وتصدير 

تركيا من جميع 

النحل من أنطاليا



ألف ليرة تركية ألف ليرة تركية %

العشبياإلنتاجقيمة ١٥٨.٨٧٠.٨٠٠ ١٠.٧٥٥.٠٦٥ ٦,٨

الحيوانياإلنتاجقيمة ٢٢٥٣٣٤٢٦٣ ٢٦٤٦٦٥٢ ١,٢

مجموع ٣٨٤.٢٠٥.٠٦٣ ١٣.٤٠١.٧١٧ ٣,٥

(٢٠١٧)قيمة اإلنتاج الزراعي 

إنتاج مع قيمة 

١تركيا األعشاب 

مليار ليرة تركية١٠,٨



اإلعانات الزراعية

(ليرة تركية)

٢٠٠٢ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨*

١٦.٣٥١.٩١٤ ٦٥.٧٥٥.٢٢٤ ٨٠.١٤٠.٤٠٦ ٩٠.٦٦٧.٠١٣ ٨٠.٣١٦.٢٤٥ ١٣٧.٧٤٠.٣٨٨ ٨٤.٩٧٢.٦١٠ ٣١.١٧٣.٣٩٥

اإلعانات الزراعية

٢٠١٨تستمر مدفوعات الدعم لعامي * 

تم دعم٢٠١٨-٢٠٠٢في الفترة  مليار ١

ةليرة تركي



في مقاطعة أنطاليا والمقاطعات

تعاونيات زراعية١٩٧

جمعية المنتجين٢٠

وحدات أعل٤

جمعية استصالح٣

منظمات المنتج

تعاونيات التنمية 
الزراعية

١٠٧

مصايد 
األسماك

١٤

تعاونيات الري 

٧٦



(2018)أعمال سالمة األغذية 

تم تنفيذ  ألف ٤٤

٢٨عملية تفتيش في 
ألف شركة في عام 

٢٠١٨

مكان العمل
تعداد محل کار 

فعال

عدد أماكن 

العمل النشطة

عدد العينات 

التي تم أخذها

 IPCعدد 

واالدعاء

(مسجل/ مؤكد )مكان اإلنتاج  ٢٣٣٦ ٥٠٠٣ ١٠٢٩ ١٩٢

(مسجل)مكان البيع واالستهالك الشامل  ٢٢٩٦٧ ٣٧٢١٣ ١٦٢٨ ٤١٧

(مؤكد/ مسجل )شركات العلف  ٧٣٤ ٧٣٤ ١٣٦ ٣

عقد التصنيع وما إلى ذلك/ تصدير / استيراد  ٢٦٢١ ٤٨٣ ٤٣٣ ١٢١

مجموع ٢٨٥٢١ ٤٤١٢٦ ٤١٨٤ ٧٣٣

٢٩٨٥٣
٣٨٣٦٧ ٤٠٣٥٢

٤٤١٢٦

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨

يعمل على سالمة الغذاء



شكوى من خط ٢٤٣٤، تم تلقي ٢٠١٧في عام 
تم تنفيذ العقوبات١٨٩و ١٧٤ألو للغذاء  .

شكوى من خط ٢٥٤٧، تم تلقي ٢٠١٨في عام 
، وتم تطبيق العقوبات اإلدارية ١٧٤الغذاء في ألو 

لونًا١٥٦على 

شركة من شركات السالمة ٣١هناك 
الغذائية ذات العلم األبيض في عام 

في مقاطعتنا٢٠١٨

خالل العام ، تم إجراء 
مراجعة ، وتم إلغاء جوائز ١١٩
شركة بسبب عدم االمتثال ١٨

لشروط الجائزة

يعمل على سالمة الغذاء



المبيداتلمقاومةالمراجعةأنشطة ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨

الحصادقبلتدقيقعمليات ٨٩٨ ٨٣٨ ١٢٧٣ ١٨٦٣ ٢٥٦٩ ٣١٩٩

المحليةالسوقتدقيقعمليات ٤٩٣ ٦٥٦ ٥٥٩ ٩٢٧ ٢٦٣ ٦٥٥

التصديرتدقيقات ١٠٢٧٤ ١٠٢٩٤ ٥٠٩١ ١٣٨٤ ٥٣٥ ٩٥٧

لالستيرادالمراجعةعمليات ١٣٨ ٠

أخذهاتمالتيالعيناتعدد ١١٦٦٥ ١١٧٨٨ ٦٩٢٣ ٤١٧٤ ٣٥٠٥ ١٦٨٨

اإلداريةالغراماتعدد ٨٧ ١٣٠ ٢٣٨ ٢٨٥ ٢٢٩ ٣٢٤

مراجعة للفواكه الطازجة والخضروات



اإلنتاج الضخم والمراجعات من صحة النبات

٢٠١٨ عدد من الشركات عدد المراجعات
مراجعة النجاح

(%)

العقوبات اإلدارية التطبيقية

العقوبات اإلدارية التخلص من المنتج

تدقيقات السماد
١٢٨٣ ٢٩٢٧ ٢٢٨

١٢

(ليرة تركية)١٠٦٢٧٠
-

ومراجعة الحسابات من 

المعدات ، ورشة اآلالت
٩٠٨ ٢٥٦٢ ٣٥٤

١٧

(ليرة تركية)٢٣٣٨٠١
تم تحذير الشركة٣٩

التدقيق من وكالء 
٤٦٨ ٦٣١ ١٣٤

- -

عمليات المراجعة قبل الحصاد
٣٠١٦ ٣١٩٩ ١٠٦

٣١٨

(ليرة تركية)٥٨٣٢١٢
-



الصحة الحيوانية المراجعات

٢٠١٧ ٢٠١٨

عدد من أماكن العمل
عدد عمليات 

التدقيق
عدد من أماكن العمل

عدد عمليات 

التدقيق

المستشفىتدقيقعمليات ٥ ٥ ٥ ٥

العيادةتدقيقات ١٨٥ ١٨٥ ١٩٦ ١٩٦

البيطريةالطبيةالمنتجاتبيعمنافذ ١٨٥ ١٨٥ ١٩٦ ١٩٦

بالجملةالطبيةالبيطريةالمنتجاتمراجعة ٢ ٢ ٢ ٢

األعمالتدقيقتوريدبهامسموحالبيطريةالطبيةالمنتجات ٨ ١٦ ٧ ١٤

الحيوانمأوىوتدقيقالتعليم،المبيعاتالزينةوحيواناتاألليفةالحيوانات ٦٠ ٦٠
٧٣

٧٣

الصناعيالتلقيح ٣ ٣ ٢ ٢

التجاربحيواناتفيالتحكموحدة ٤ ٤ ٤ ٦

البشريلالستهالكالمستخدمةغيرالتفتيشعمليةالمنتجطريقعنالحيوان ٧ ٧
٩

٩

المسالخدقيق ١٣ ٣٤ ١٤ ٣٤

الحيوانيةالتصديرمنتجاتتفتيش ٣ ٤٢ ٣ ٥٣

األلبانمزرعةتفتيشعليهاوالموافقةالحرالمرض ٢ ٢ ٢ ٢

مجموع ٤٧٧ ٥٤٥ ٥١٣ ٥٩٢



تدقيق مصايد األسماك

عام

تدقيقات المنشآت التجارية تدقيقات الصيد
عدد عمليات تدقيق مرفق تربية األحياء 

المائية

التدقيق عينات تدقيقات الصيد الغرامات اإلدارية التدقيق
الغرامات 

اإلدارية

٢٠١٦ ٤٧ ٥٧ ٣٤٩٤

٣٨٠٨٣

ليرة تركية

( رقم٤٤ )

٩٥ -

٢٠١٧ ٥٨ ١٠٦ ٤٦٩٣

٦٠٦١٧
ليرة تركية

( رقم٦٧ )

١٠٦

٢٠١٨ - - ٤٩٠٣

١١٣٦٨٨

ليرة تركية

( رقم٦٦ )

٩٦ -

٢٢٦، تم جمع ٢٠١٨في عام 

محطة وتم تنفيذ مراقبة تلوث المياه٥٧عينة من 



٢٠١٨التطعيم الحيواني  أجريت ، ٢٠١٨في عام 

حيوان فحص مليون ٢,٧

مليون ١,٧صحي و 

لقاح

الحيوانمرضاسم
برنامج

االدراك

أرقام %

والفمالقدمماشيةمرض ٣٢٥٩٧٢ ٣٥٣٩١٥ ١٠٨
الصغيرةالماشيةفيالقالعيةالحمىمرض ٠ ١٣٢٦٠١ --

ايثيالميدالليسرجيكحمض ١٦٢٩٨٦ ١٨٤٨٢٨ ١١٣
طاعون ٢٩٧٢٠٠ ٣٦١٠٦٨ ١٢١

األزرقاللسان ٢٠٣٠٠ ١٢٩٦٠٥ ٦٣٩
الحملياألبقار ٢٦٦٣٥ ٢٦٩٢٨ ١٠١

K.K. جدري ٢٢٢٠٠ ٦٨٣٣٤ ٣٠٨
K.K.Bru. شاب ١٢٧٤٥٠ ١٢٨٣١٩ ١٠١

شاربونماشية ٣٤٣٠ ٤٤٢٧ ١٢٩
شاربونالصغيرةالماشية ٢٩٥٠ ٣٦٠٠ ١٢٢

الكلبداء ١٧٣٤٢ ٣٣٢٩١ ١٩١
نيوكاسل - ٣٢٠٩٨ --

اللبنانقطاع - ٢٤٨٠٤ --
الكبدالماعزآالم - ٢٩٠٤٣ --

الدمتذيفن - ٢٤٦٥١٥ --
لباستريالا - ٤٥٠ --

مجموع ١٠٠٦٤٦٥ ١٧٦٠٠٢٦



أعمال التعليم والنشر

٢٠١٨-٢٠١٦في الفترة 

شخص من خالل اجتماعات المزارعين ،٢١٨٠٠٠، تم الوصول إلى 

.وأنشطة زيارات األعمال ، إلخ

أنواع النشاط

٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨

عدد األنشطة
عدد 

المشاركين
عدد األنشطة

عدد 

المشاركين
عدد األنشطة

عدد 

المشاركين

برهنة ١٣١ ٦٦٢ ١٧٣ ١٣٧٨ ١٢٩ ١١١٧

أيام العمل ٣ ٦٤ ١٤ ٦٨٠ ١٢ ٥١٧

اجتماعات المزارعين ١٧٨٥ ٢٣٦٠٤ ١٩٨٤ ٣٤٠٦٧ ٣٠٠٢ ٤٨٢٨١

دورات مزارع ، جوالت 

مراقبة المزارعين ، 

حوافز ، مسابقة ، 

مؤتمر  ١٨

١٤٤٨ ١٢٩

٧٨١٧ ٩٤ ٢٨٧٤

االجتماعات الليلية - - ٤٦٠ ٤.٦٠٠ ١٠٦٣ ١٩٦٥٧

زيارات  - - ٣٥٩٥٧ ٣٥٩٥٧ ٢٣٠٠٧ ٢٣٠٠٧

مديريات مقاطعة األعمال 

الزيارات -

-
٦٨٢

٦٨٢ ٣٥٥٤ ١١٧٧٨

مجموع ١٩٣٧ ٢٥٧٧٨ ٣٩٣٩٩ ٨٥١٨١ ٣٠٨٦١ ١٠٧٢٣١



٢٠١٧ عدد المنتجين منطقة اإلنتاج (الهكتار) (طن)اإلنتاج 

الجيدةالزراعة ٤٦٣ ٣.٥٤٣ ٢١٥٠٣٠

العضويةالزراعة ١٠٥ ٣.٨٧١ ١٢٢٧٧

نحن نسعى جاهدين 

لتحسين إنتاج الصحة 

البشرية والطبيعة 

الصديقة
الزراعة العضوية-الممارسات الزراعية الجيدة 

طرق إنتاج بديلة

من ١هيئة مراقبة وإصدار الشهادات للزراعة العضوية ، و ٣٣من ٢توجد 

مراقبة وإصدار الشهادات للممارسات الزراعية الجيدة في مقاطعتناهيئة ٢٦



(٢٠١٨)النضال المتكامل / إنتاج المنتجات المتكاملة والمسيطرة عليها 

إنتاج تحت الغطاء عدد المنتجين منطقة (الهكتار)

إنتاج منتجات متكاملة ومراقبة ٩١٦ ٤١٥

القتال المتكامل ٥١٢ ١٨٥

زراعة الحمضيات عدد المنتجين منطقة (الهكتار)

إنتاج منتجات متكاملة ومراقبة ٣٦٥ ١٠٠٩

القتال المتكامل ٢٠٣ ٤١٠

زراعة الحمضيات عدد المنتجين منطقة (الهكتار)

القتال المتكامل ١٠ ٤٣

المخلفاتلتحليلاإلنتاجمناطقمنالمأخوذةالمنتجعيناتتقييميتم،أخيركمالذالكيميائيالتحكمتستخدمالتيالدراسةفي .

إيجابيةنتائجذاتللمنتجاتشهادةإصدارطريقعنالسوقإلىالمنتجاتتقديميتم

زراعة التفاح عدد المنتجين منطقة (الهكتار)

إنتاج منتجات متكاملة ومراقبة ٢٢٠ ٨٦٦

زراعة الكمثرى عدد المنتجين منطقة (الهكتار)

إنتاج منتجات متكاملة ومراقبة ٢٣٠ ٥٠٥

نحن نسعى جاهدين لتحسين 

إنتاج الصحة البشرية والطبيعة 

الصديقة



نحن نسعى جاهدين 

لتحسين إنتاج الصحة 

البشرية والطبيعة 

الصديقة

منطقة (الهكتار)

إنتاج متخفي ١٢٦١

الحمضيات والرمان ٨٦٤

(٢٠١٨)التكنولوجيا الحيوية والمكافحة البيولوجية 

ونحن نسعى جاهدين لتحسين إنتاج صحة اإلنسان والطبيعة ودية

في ٢٠١٧مقارنة بعام ٪ ٩١ارتفع عدد المنتجين الداعمين بنسبة 

.الحمضيات والرمان

• الطبيعةفيتراهاحشرةكل

ضارةليست

• وعدوكصديقكجيداتعرف

• عدوكبسببصديقكتقتلال



المقاطعات
اكتمال عملية ضبط 

(هكتار)المساحة 

مركز ١٥٤٨

Akseki ٢٤٥٦

Manavgat ٣٣٧٥

Elmalı ٥٨٩٥

Alanya ١١٥٥٥

Finike ١٢٦٧

İbradı ٢٠٦١

Gazipaşa ٩٧٢٥

Gündoğm

uş ٧٩١٦

Kemer ٣٩

Korkuteli ١٥٧٤٢

Kumluca ٨٢٠٣

Serik ٢٠٢

Kaş ١٦٣٩

Demre
٠

مجموع ٧١٦٢٣

االنتهاء من تم 

٢٠٠اكتشاف 

هكتار من ألف 

مساحة المراعي 

هكتار ألف ٧١و 

من ضبط النفس

عدد األحياء
المساحة 

(هكتار)

منطقة الكشف ٤٧٥ ١٩٩٥١٦

منطقة ضبط النفس ٢٩٢ ٧١٦٢٣

المنطقة المخصصة ٥ ٧٠٧٠

منطقة مشروع 

(مراعي٩)التربية 
١٢

٤١٣٢

تربية منطقة مكتملة ٨ ٢٠٠٥

توظيف ١ ٣١

عمل المراعي



منتجاتنا األكثر شهرة

٢١ من  %
اإلنتاج في 

تركيا

٢٨ من  %
اإلنتاج 
افي تركي

١٥ من  %
اإلنتاج في 

تركيا

١٧ من  %
اإلنتاج 
افي تركي

٢٣ من  %
اإلنتاج 
افي تركي

من  %٥٥
اإلنتاج 
افي تركي

٨١ من  %
اإلنتاج 
افي تركي

طماطم خيار فلفل فول باذنجان الفطر 

المزروع
أفوكادو

تركيا

١.
تركيا

١.
تركيا

١.
تركيا

١.
تركيا

١.
تركيا

١.
تركيا

١.



٢٣ % من 
اإلنتاج في 

تركيا

٢٨ % 
من اإلنتاج 

في تركيا

٣٣ من  %
اإلنتاج في 

تركيا

١٧ % 
من اإلنتاج 

في تركيا

١٣ % 
من اإلنتاج 

في تركيا

إسكدنيا

٢٦ % 
من اإلنتاج 

في تركيا

من  %١٢
اإلنتاج في 

تركيا

رمان البرتقالي موز يقطين النظير البطيخ

منتجاتنا األكثر شهرة

تركيا

١.
تركيا

١.
تركيا

٢.
تركيا

٢.
تركيا

٢.
تركيا

٢.
تركيا

٢.



يناير٢٠١٩

شكرا لك

وزارة الزراعة والغابات

مديرية أنطاليا


