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Բնապահպանական նկատառումներ, որոնք ազդում են
արտադրողների քաղաքականության և սպառողների ընտրության վրա
 Ողջ աշխարհում օրգանական սննդամթերքների սպառումը էլ ավել ի մեծ թափ է առնում։ «Օրգանական», «Էկո»
կամ «Բիո» մակնշված արտադրանքի համաշխարհային շուկան տարեց տարի աճում է։
 Պետությունները ջանքեր են ներդնում գյուղատնտեսության մեջ էկոլոգ իական մեթոդներ ներդնելուն, քանի որ
այդ մեթոդների կիրառման շնորհիվ լուծվում են մի շարք մարդկության համար կարևոր խնդ իրներ՝ կենսաբանա
կան ռեսուրսների պահպանություն, մաքուր շրջակա միջավայրի ստեղծում, արտանետում
ն երի կրճատում։
 Օրգանական մեթոդների կիրառումը ապահովում է բնությանը և մարդուն սպառնացող գլոբալ մարտահրավեր
ների մեղմացումը, օրինակ՝ կլիմայի փոփոխություն, հողերի դեգրադացում և անապատացում, կենսաբազմազանու
թյան վտանգ, ջրի, հող ի, օդ ի աղտոտում։ Այս մարտահրավերներին դիմադրելու համար անհրաժեշտ է միավորել
տեղական, տարածաշրջանային և միջազգային ջանքերը։
 Սպառող ը իր ընտրությունը ի հօգուտ «Օրգանական», «Էկո», «Բիո» մակնշված արտադրանքի անել իս՝ նպաս
տում է թվարկած մարտահրավերների լուծմանը և ապագա սերունդներին ժառանգում է պահպանված բնություն ու
բնական ռեսուրսներ ։
 «Օրգանական», «Էկո», «Բիո» արտադրանքը բարենպաստ է նաև մարդու առողջության համար, քանի որ զերծ
է աղտոտիչներից ու գենետիկորեն փոխակերպված բաղադրիչներից, ինչպես նաև ենթարկվել է նվազագույն ար
տաքին միջամտությունների։
 Գյուղատնտեսական, սննդ ի, կերային արտադրատեսակների վրա «Օրգանական», «Էկո», «Բիո» մակնշում
ն ե
րը վկայում են այն մասին, որ արտադրանքը պատրաստվել է օրգանական սննդ ի ու գյուղարտադրության ստան
դարտների պահանջներին համաձայն և դրանց պատրաստման ող ջ ընթացքը հսկվել է և հավաստվել է (սերտիֆի
կացվել) անկախ և իրավասու օրգանական սերտիֆիկացնող մարմ
ն ի կողմից։
 «Օրգանական», «Էկո» կամ «Բիո» սննդ ի շուկան այլ ընտրանքային շուկա է, որը նախատեսում է օրգանական
ստանդարտների առկայություն, պարտադ իր կամ կամավոր, միջազգային, պետական, միջպետական կամ մաս
նավոր, ինչպես նաև սպառող ի համար ապահովում է երաշխիքներ այն մասին, որ օրգանական ստանդարտի պա
հանջները պահպանվել են արտադրողների կողմից արտադրության ող ջ շղթայում ՝ հող ից մինչև խանութ։
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Օրգանական գյուղատնտեսության
հիմունքները և հնարավորությունները
Հայաստանում
ՀՀ-ում 2008 թվականից ընդունել է «Օրգանական գյուղատն
տեսության մասին» ՀՀ օրենքը, որը համահունչ է ՄԱԿ-ի
ՊԳԿ/ԱՀԿ «Կոդեքս ալ իմենտարիուսի» օրգանական մակնշ
ված արտադրանքի մակնշման, արտադրության, պատ
րաստման ուղեցույցին։
2002 թվականից ՀՀ-ում գործում է օրգանական սերտիֆի
կացնող մարմին «ԷԿՈԳԼՈԲ» ՍՊԸ, որի կայացումը նպաստել
է ՀՀ-ում օրգանական արտադրության զարգացմանը։ Ընկե
րությունը իր հաճախորդներին առաջարկում է մասնավոր
«Գրին Կովկաս» օրգանական գյուղատնտեսության ստան
դարտը, որը համարժեք է ԵՄ օրգանական կանոնակարգե
րին 834/2007, 889/2008, 1235/2008, ինչպես նաև համարժեք
է «Կոդեքս ալ իմենտարիուս» և Շվեյցարիայի օրգանական
օրենքին։
2009 թվականից «ԷԿՈԳԼՈԲ» ՍՊԸ իրականացնում է նաև
սերտիֆիկացման ծրագ իր համաձայն ԱՄՆ Ազգային Օրգա
նական Ծրագրի և Կանադայի Օրգանական Կանոնակարգ ի։
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Տե՛ս ավել ին www.ecoglobe.com

Տեղեկատվություն օրգանական սերտիֆ իկացման մասին՝ ՀՀ արտադրողների
և ՀՀ սահմաններից դուրս գտնվող արտադրողների համար.
 Հ
 այկական օրգանական սերտիֆիկացնող մարմինը ունի մի շարք միջազ

գային և ազգային հավատարմագրեր և ճանաչում
ն եր։ Տե՛ս հավատարմագ
րերը և ճանաչում
ն երը www.ecoglobe.com կայքում։

 Տարածաշրջանում գրեթե մինչ օրս բացակայում են տեղական, սակայն
միջազգային որոկավորում ունեցող սերտիֆիկացնող մարմինները։ ՀՀ ում
սերտիֆիկացնող մարմ
ն ի առկայությունը հայ արտադրող ի ու ֆերմերի հա
մար ստեղծում է լավ նախադրյալներ ոլորտը զարգացնելու համար։
 «ԷԿՈԳԼՈԲ» ՍՊԸ հանդ իսանում է Եվրոպական Սերտֆիկացնող մարմին
ների խորհրդ ի (EOCC) անդամ, ունի ԵՄ, Շվեյցարիայի, Կանադայի պետու
թյունների ճանաչումը, ԱՄՆ Գյուղդեպարտամենտի և Գերմանական հավա
տարմագրող մարմ
ն ի հավատարմագրումը, ՀՀ կառավարության ճանաճու
մը որպես լիազոր և իրավասու մարմին։
 «ԷԿՈԳԼՈԲ» սերտիֆիկացնող մարմինը բացի բուն սերտիֆիկացման գոր
ծունությունից զբաղվում է ուսում
ն ական ծրագրերով, օրինաստեղծ և նորմա
տիվների մշակության գործունեությամբ։
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ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ
ՍԵՐՏՖ ԻԿԱՑՈՒՄ.
ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ
ՆՇԱՆՆԵՐ
ԵՎ ԼՈԳՈՆԵՐ
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Օրգանական սերտիֆ իկացումը արտադրանքի համապատասխանու
թյունը օրգանական պահանջներին գնահատելու և հավաստելու
կարգ է: Արդյունքում, օրգանական արտադրանքի արտադրողները
իրավունք են ստանում օգտագործել հատուկ մակնշման նշան, որը
հաստատում է արտադրանքի օրգանական ծագումը:

Armenia Organic - ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանած նշան է, որը պարտադ իր է կիրառել օրգանա
կան սերտիֆիկացված արտադրանքի մակնշման համար։
Այս նշանի կիրառումը նպատակ ունի բարձրացնել օրգանական արտադրանքի ճանաչել իությու
նը հայ սպառողների շրջանում , ինչպես նաև տարբերակել այն։ Օրգանական նշանների կիրա
ռությունը միշտ պարտադրում է պիտակի վրա մակնշել օրգանական սերտիֆիկացնող մարմ
ն ի
անվանումը։
Euro Leaf - Եվրոպական միության պահանջնրով արտադրված գյուղմթերքի և սննդամթերքի մի
ասնական համակարգ ի նշան, որը կիրառվում է սերտֆիկացնող մարմ
ն ի կոդ ի հետ մեկտեղ, ինչ
պես նաև արտադրության երկրի նշմամբ: Եվրոպական օրգանական շուկա մուտք գործելու հա
մար անհրաժեշտ է իրականացնել ԵՄ 834/07, 889/08 հրահանգները և միայն դրանից հետո
իրավունք ձեռք բերել կիրառելու այս մակնշումը:
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USDA Organic - ԱՄՆ Գյուղատնտեսության դեպարտամենտի կողմից
մշակված ազգային օրգանական ստանդարտը եզակի է նրանով, որ այն
հաստատված է պետական մակարդակով: Սերտիֆիկացում իրակացնե
լու համար անհրաժեշտ է հավարատմանգրվել Ամերիկայի գյուղատնտե
սության դեպարտամենտի կողմից: Այս նշանը կիրառել ի է անկախ աշ
խարհագրությունից այն արտադրանքի համար, որի համապատասխա
նությունը ԱՄՆ ազգային օրգանական ստանդարտին հավաստվել է։

Bio-Siegel - գերմանական շուկայում սահմանած նշան է, օգտագործվում
է 2001-ի սեպտեմբերից: Գերմանացի գնորդների համար նման նշանի
առկայությունը ավել ի կարևոր է, քան Euro Leaf -ի նշանը, քանի որ Գեր
մանիայում օրգանական արտադրանքի որակի պահանջները ավել ի
բարձր են, քան ԵՄ-ում:

Canada Organic – ազգային նշան է , որ սահմանված է Կանադայի օրգա
նական կանոնակարգերով։ Նշանի կիրառությունը ապահովում է օրգա
նական արտադրանքի ճանաչել իությունը և սպառողների վստահության
է արժանացել։
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Japanees Agricultural Standart - մշակվել է Ճապոնիայի գյուղատնտեսու
թյան, անտառային տնտեսության և ձկնաբուծության նախարարության
կողմից և ունի օրենսդրական պահանջների կարգավ իճակ Ճապոնիա
յում արտադրված կամ ներմուծված ապրանքների համար:

Bioland - Գերմանական օրգանական գյուղատնտեսության արտադրող
ների ամենամեծ ասոցիաց
 իան
 երց է: Այս մակնանշմամբ նշում են ասոցի
ացիայի անդամ
ն երի արտադրած օրգանական արտադրանքները, որոնք
համապատասխանում են ասոցիացիայի կողմից սահմանած խիստ պա
հանջներին։

Green Caucasus – մասնավոր նշան է, որը հանդ իսանում է «Էկոգլոբ» սեր
տիֆիկացնող մարմ
ն ի մտավոր սեփականությունը։ Այն անհատույց տր
վում է ընկերության կողմից սերտիֆիկացված արտադրողների օրգանա
կան արտադրանքի պիտակների վրա կիրառելու համար։ Նշանը նաև ու
նի նպատակ կովկասյան ծագման՝ հայկական և վրացական օրգանական
արտադրանքը տարածաշրջանային շուկայում ճանաչել ի դարձնելու հա
մար։ Նշանը տարածաշրջանում նաև կիրառել ի է «Էկոգլոբ» ընկերության
վրաց գործընկեր «կովկազսերտ» ընկերության կողմից։

KRAV - հայտնի ամենահին օրգանական նշաններց է՝ շվեդական օրգա
նական որակի մակնշում, որը ընդունվել է 1985 թ.-ին գյուղատնտեսական
արտադրանքի պիտակավորման համար։

The BIO Suisse - օգտագործվում է Շվեյցարիայում վաճառվող օրգանա
կան արտադրանքի մակնշման համար: Մասնավոր նշան է, սակայն վայե
լում է լայն ճանաչում և հարգանք սպառող ի կողմից, որը ամրագրված է
խիստ մասնավոր ստանդարտներ պարունակող ստանդարտով։
9

ՀՀ-ՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ
ՊԱՀԱՆՋԸ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
ԵՎ ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ
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 Անհրաժեշտ են պետական և մասնավոր /տեղական և օտարերկրյա/ ներդրում
ն եր,
 Ուղ իղ մասնավոր ներդրում
ն եր գյուղատնտեսության և արժեշղթայի մեջ,
 Վերամշակող ընկերությունների կողմից ներդրումային ծրագրերի իրականացում օր
գանական արժեշղթայի մեջ,
 50, 000 հեկտար օրգանական գյուղատնտեսական հողերի մակերեսի հասնելու համար
անհրաժեշտ է տարեկան մոտավոր 48 միլ իոն ԱՄՆ դոլարի ներդրում
ն եր,
 Նշված նշակետին հասնելու համար անհրաժեշտ է մասնավոր հատվածի, պետական,
ֆինանսական կազմակերպությունների և դոնոր կազմակերպությունների միջոցների հա
մակցում,
 Անհրաժեշտ կլինի նաև ոչ ֆինանսական ներդրում
ն եր կրթության, սպառողների ու
արտադրողների շրջանում իրազեկության բարձրացման համար,
 Դոնոր կազմակերպությունների հետ անհրաժեշտ է ներառել կայուն/կանաչ/օրգանա
կան գյուղատնտեսությունը երկկողմ պայմանագրերում,
 Ներառել օրգանական գյուղատնտեսությունը բնապահպանական պետական քաղա
քականության մեջ՝ գլոբալ բնապահպանական հիմ
ն ախնդ իրների լուծմանը նպաստելու
համար։
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Փ ՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐ՝
ՀՀ -ՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻՑ
ՕԳՈՒՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
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Փորձագետները գնահատում են.
 Եթե գյուղատնտեսության քաղաքականությունը նպաստի 2.5 % (50 000 հա) գյու
ղատնտեսական հողերի փոխակերպմանը օրգանականի և ներառի նաև 6,000-ից
10,000 հեկտար արոտավայրեր օրգանական արտարության մեջ,
 սահմանվեն նպատակներ՝ 10%-ից մինչև 20 % օրգանական մթերքի սպառումը
կատարել տեղում, իսկ 80-90 %-ի իրացումը արտահանման շուկաներում,
 ընտրվեն արատահանվող արտադրատեսակները՝ կենդանական ծագման, այդ
թվում մեղր, որի համար առկա է ԵՄ կողմից սահմանած թույտվություն,
 oրգանական վերամշակված արտադրանքները իրացվեն ինչպես մեծաքանակ,
այնպես էլ նախափաթեթավորված՝ ներկայացնելով շուկային հայկական ծագումը
(օրինակ՝ NABU Հայաստանյան մասնաճյուղ ի և գերմանական «Teegeschwaender»
ընկերության հայկական բուսական թեյերի համատեղ ծրագ իրը),
 Արտադրատեսակների բազմազանությունը ներառի կոնցենտրատներ, հյութեր,
խյուսեր, չոր միրգ և բանջարեղեն, խորը սառեցված արտադրանք, պահածոներ, ջե
մեր, հաց, պանիր և այլ կաթնամթերք, ձու, միս, բուսական թեյեր, եթերայուղեր, այլն,

Ապա գնահատման վերը թվարկած քաղաքականության իրականացման
արդյունքում ՝ ընդհանուր շուկայական արժեքը կարող է հասնել 100 միլ իոն
ԱՄՆ դոլարի։
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ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
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Պարտադիր և թուլատրելի մեթոդներ
 Սննդանյու թերով ինքնաբավ տնտեսու թյուններ և սննդանյու թերի փակ ցիկլեր՝ կենդա
նական ու բուսական արտադ րու թյան միասնականու թյուն.
 Ցանքաշրջանառու թյուն ընդեղենների մասնակցու թյամբ՝ հողի բերրիու թյունը բարձ
րացնելու համար, բույսերի պաշտպանու թյան խնդիրները լուծելու համար.
 Կենսաբազմազանու թյան պահպանում, օգտակար բույսերի և կենդանիների բնակեց
ման վայրերի համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը.
 Ռեսուրսախ նայո ղու թյուն՝ գյու ղատն տե սա կան թա փոննե րի վե րա դարձ հողին,
ջրային, հողային և էներգա ռեսուրսների խնայողություն.
 Արտանետումերի կառավարում, աղտոտումը բացառող կամ նվազեցնող տեխնոլոգիաների ներդրում արտադրական շղթայում.
 Արտաքին սահմանափակ թույլատրելի ներմուծումերի կիրառում միայն այն
պարագա յում, ե րբ մեխ ա նի կա կան, ֆի զի կա կան և կեն սա բա նա կան մե թոդ նե րի կիրառումը բավարար չէ.
 Յուրաքանչյուր տարի առնվազն մեկ անգամ օրգանական ստուգայցերի պարտադիր
իրականացում.
 Մանրակրկիտ գրանցումերի և հաշվառումերի վարում։
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ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
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Արգելված մեթոդներ.
 Գենետիկորեն փոխակերպված օրգանիզմ
ն եր և գենային ինժեներիայի մեթոդներ.
 Հանքային պարարտանյութերի կիրառում.
 Քիմիապես մշակված սերմերի օգտագործում.
 Քիմիական բուժանյութերի բացառում կամ խիստ սահմանափակում.
 Իոնացնող ճառագայթման կիրառում.
 Հակաբիոտ
 իկներ ու աճի հորմոններ։
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ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՀԱՋՆԵՐԸ՝
ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆ

Դեպի օրգանական գյուղատնտեսություն անցումային շրջանը
նախատեսված է, երբ ավանդական / ոչ օրգանական արտադրողը
հայտարարում է իր անցման մասին օրգանական արտադրության
մեթոդների.
 Անցումային շրջանի տևողությունը միամ
 յա և երկամյա մշակաբույսերի
համար՝ 24 ամիս է, որից հետո ցանված մշակաբույսի բերքը շուկա հանել իս
համարվում է օրգանական.
 Անցումային շրջանի տևողությունը բազմամյա մշակաբույսերի համար՝
36 ամիս է, որից հետո ստացած բերքը կարել ի է հանել շուկա որպես օրգա
նական։
 Կենդանական արտադրության դեպքում անցումային շրջանը պայմա
նավորված է արոտավայրերի դեպի օրգանական անցումային շրջանի
ավարտով, որից հետո գյուղկենդանիները ու դրանց արտադրանքը շուկա
հանել իս նույնպես կհամարվեն օրգանական։
 Մեղվապահության դեպքում անցումային շրջանը տևում է առնվազն մեկ
տարի, որի ընթացքում արտադրող ը պարտավոր է փոխել ամբողջ մեղրա
մոմը օրգանականով կամ մաքուր սերեկի ծագում ունեցող մեղրամոմով։
 Յուրաքնաչյուր տարի առնվազն մեկ անգամ օրգանական ստուգայցերի
պարտադ իր իրականացում։
 Մանրակրկիտ գրանցում
ն երի և հաշվառում
ն երի վարում։
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ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ
ՍՆՆԴԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
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Օրգանական արտադրանքի հետագծելիությունը արտադրության ողջ ընթացքում՝
օրգանական հումքից մինչ պատրաստի արտադրանք.









Օրգանական գյուղատնտեսական հումքի առկայություն.
Թուլատրել ի հավելում
ն երի կիրառում.
Բաղադրամասերի առնվազն 95%-ի օրգանական ծագում.
Օրգանական ու ոչ օրգանական արտադրանքների միջև միախառնման կանխարգելում
Օրգանական արտադրանքը արգելված նյութերի հետ շփման բացառում.
Հաստատված մակնշում
ն երով ու պիտակներով շուկա դուրս բերում.
Յուրաքնաչյուր տարի առնվազն մեկ անգամ օրգանական ստուգայցերի պարտադ իր իրականացում.
Մանրակրկիտ գրանցում
ն երի և հաշվառում
ն երի վարում։
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ՍՊԱՌՈՂԻ ՎՍՏԱՀՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՀԱՆԴԵՊ ԵՎ ՇԱՀԵՐԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
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ՍՊԱՌՈՂԻՆ ՄՈԼՈՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐԵՎՈՐ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 Օրգանական մակնշում
ն երը և տարբերանշանները պետք է վստահություն ներշնչեն և կրեն սերտիֆիկացնող
մարմ
ն ի մասին տեղեկատվություն, օրինակ ՝ «օրգանական սերտիֆիկացումը կատարվել է ... կողմից»
 Սերտիֆիկացնող մարմ
ն ի իրավասությունը պետք է հնարավոր լինի հեշտ ստուգել օնլայն հարթակների միջո
ցով և սերտիֆիկացնող մարմինների կողմից անմիջական տեղեկատվության տրամադրման միջոցով։
 Օրգանական սերտիֆիկացնող մարմինները պարտադ իր հրապարակում են սերտիֆիկացված արտադրողնե
րին և նրանց ում սերտիֆիկացումը մերժվել է։ Այս տեղեկատվությունը կարևոր է, որ լինի մատչել ի յուրաքանչյուր
սպառող ի համար։
 Վաճառակետերը և արտադրողները պարտավոր են տրամադրել սպառող ին սերտիֆկացման պատշաճ փաս
տաթղթեր այն արտադրանքի համար, որը տեղադրված է վաճառակետում որպես «օրգանական», «բիո» կամ «է
կո», այդ թվում ներմուծված արտադրանքի համար սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադ իր է։
 Իրավասու պետական մարմինը պատասխանատու է սննդամթերքի շուկայի վերահսկողության համար, այդ
թվում ՝ կեղծ կամ «օրգանական» կարգավ իճակից զրկված արտադրանքը շուկայից հեռացնելու և սանկցիաներ/
կիրառելու համար անբարեխիղճ սուբյեկտների նկատմամբ։
 Եթե մանրածախ առևտրի օբյեկտները միջամտում են օրգանական արտադրանքի միասնականությանը, ապա
դրանք նույնպես պետք է սերտիֆիկացվեն՝ մոլորության նախադեպից շուկան պաշտպանելու նպատակով։
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Գերմանիայի Բնության Պահպանության Միությունը (NABU), հիմ
ն ադրվել է 1899թ.-ին: Այն
Գերմանիայի հնագույն և խոշորագույն բնապահպանական միություններից է, որին անդա
մակցում է բուսական և կենդանական աշխարհի, ինչպես նաև վտանգված ապրելավայրե
րի պահպանության նվիրյալ ավել ի քան 800 000 անդամ և հովանավոր:
NABU-ի Հայաստանյան մասնաճյուղ ը աշխատելով Հայաստանի գիտական, պետական,
մասնավոր, հետազոտական, ուսում
ն ական և հասարակական կառույցների հետ՝ զբաղվում
է գիտահետազոտական, բնության պահպանության, բնության հատուկ պահպանվող տա
րածքների պահպանությանն ուղղված աշխատանքներով, աջակցում է բնապահպանա
կան ու մոնիտորինգային ծրագրերի ու գործողությունների իրականացմանը ող ջ Հայասա
նի տարածքում։
Հանուն մարդու և բնության

ՀՀ, Երևան, Իսահակյան 18, սենյակ 3
+(374) 44 599949
armenia@nabu.am
www.nabu.am

Բրոշյուրը պատրաստվել է Գերմանիայի Բնության Պահպանության
Միության (NABU) և Գերմանիայի Տնտեսական Համագործակցության
և Զարգացման Դաշնային Նախարարության (BMZ) համաֆինանսա
վորմամբ՝ «Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացումը Հայաս
տանի հյուսիսային համայնքներում որպես աղքատության նվազեց
ման եվ կենսաբազմազանության պահպանության խթան» ծրագրի
(OFDNA) շրջանակներում։

Ծրագ իրը իրականացվում է Էկո-Գլոբ հասարակական կազմակերպու
թյան կողմից։

