
                                                     

 

Կ Ռ Ա Տ Ու Կ  /Arctium láppa/ 

 

Կռատուկ լատիներեն անվանումը  Arctium láppa, 

բարդածաղկավորների ընտանիքի բույսերի ցեղ։ Խոշոր 

տերևներով երկամյա կամ բազմամյա խոտաբույսեր են։  

 

 

 

 

        Կենսաբանական նկարագիր 

 

      Ցողունը կանգուն է, ակոսավոր, ճյուղավորվող, բարձրությունը՝ հասնում է          

60սմ-ից մինչև 2-3մ։ Տերևները խոշոր են, հերթադիր, զոգավոր-ատամևաեզր, վերին 

մասում՝ ունեն կանաչ երանգ, ստորինում՝ մոխրագույն: Առաջին տարում աճում է 

արմատը և արմատամերձ տերևները, երկրորդում՝ ծաղիկները։ Ծաղկաբույլը 

վահանանման կամ ողկուզանման է՝ հավաքված գնդաձև զամբյուղներում, 

ծաղիկները՝ երկսեռ, խողովակավոր, մուգ կարմիր։ Ծաղկում է հունիս-հուլիս 

ամիսներին։ Պտուղը՝ սերմիկ։ Ծաղիկները երկսեռ են, խողովակավոր, հաճախ վառ 

գույնի, գնդաձև զամբյուղներով հավաքված ընդհանուր ծաղկաբույլում։ Պտուղների 

հասունացման շրջանում զամբյուղները հեշտությամբ պոկվում են, 

կպչում կենդանիների բրդին, մարդկանց հագուստներին։ Մեծ մասամբ աճում են 

բնակավայրերի մոտ, աղբոտ վայրերում, ճամփեզրերին, երբեմն դաշտերում։  

 

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%AE%D5%A1%D5%B2%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BE%D5%A1%D5%B2%D5%AB%D5%AF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%B6%D5%AB
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%A4


 

ՀՀ-ում տարածված է 4 տեսակ 

Կռատուկ մեծ (A.lappa)                                 Կռատուկ թաղիքավոր (A.tomentosum) 

 

 

  

 

 

 

 

 

                Կռատուկ Պալադինի կամ անդրկովկասյան (A.palladinii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

Կռատուկ փոքր (A.minus) 

 

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%80


 

                    Կռատուկը տարածված է  Վայոց ձորի, Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի և այլ 

մարզերում,  Երևանի շրջակայքում։ Աճում է թփուտներում, պարապուրդներում, 

գետերի և լճակների ափերին, ճամփեզրերին, աղբոտ և այլ վայրերում։ 

 

 

    Նշանակությունը և կիրառումը 

 

 

Դեղաբույս է. պարունակում է ինուլին, օրգանական թթուներ, եթերայուղ և այլն։ 

Պատրաստուկներն օգտագործում են որպես միզամուղ, քրտնաբեր միջոց, 

արմատների եփուկն ու մածուկը՝ պոդագրայի, ռևմատիզմի, մաշկ, 

հիվանդությունների ժամանակ։ Երիտասարդ արմատներն ու ընձյուղներն ուտելի են։ 

Մեղրատու է. ծաղկման շրջանը երկար է` մինչև 40 օր։ Լավ մեղրատու է, 

ծաղկափոշին` սպիտակ, մեղրը` բաց դեղին կամ կանաչավուն երանգի։ Մեկ հեկտար 

կռատուկով ծածկված դաշտի մեղրատվությունն առնվազն 100կգ է, երբեմն` հասնում 

է մինչև 500կգ-ի։ 

 

       Քիմիական բաղադրությունը 

 

      Կռատուկի արմատի քիմիական նյութերի հետազոտությունը տասնամյակներ 

առաջ կատարվել է Երևանի բուսաբանական այգում: Այն  իր մեջ պարունակում է 

մինչև 68% ինուլին, 12% պրոտեիններ, եթերային յուղեր` 0,17%, տանիդներ, 

պալմիտինի, ստեարինի թթուներ, դաբաղող, ճարպանման, դառը և խեժային նյութեր, 

ֆիտոստերին, անտոցիաններ։ Տերևը պարունակում է զգալի 

քանակությամբ ասկորբինաթթու, նաև ենթավիտամին A, 

եթերային յուղ, լորձ, դաբաղող նյութեր, ալկալոիդ։ Սերմը` 

ճարպային յուղ և արկտիին գլիկոզիդ։ Սննդի մեջ 

օգտագործվում են արմատը, տերևը և ցողունը։ Բույսի 

մատղաշ տերևներում C վիտամինի պարունակությունը չի 

զիջում նույնիսկ քաղցր պղպեղին, զգալիորեն 

գերազանցում է այլ բանջարեղեններին (կարտոֆիլ, դդմիկ, 

գազար, բազուկ) և ցիտրուսներին։ Բույսի արմատը քաղցր է, քանի որ պարունակում է 

զգալի քանակությամբ ինուլին, որը շատ օգտակար է շաքարային դիաբետով 

հիվանդներին և նաև կարգավորում է աղիների միկրոֆլորան` նպաստելով օգտակար 

միկրօրգանիզմների գործունեությանը։ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%81_%D5%B1%D5%B8%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D6%84
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%B8%D5%BC%D5%AB
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8F%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B7
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6


                           Տերևում հայտնաբերվել են նաև կաուչուկ, սապոնին, ֆլավոններ, 

ռուտին, շաքարներ, գիպերոզիդ։ Տերևը հանում է գլխացավը, այն կապում են ցավող 

հոդերի և վերքերի վրա։ Տրորած կամ ծամած տերևը օգնում է քորի, եղնջատենդի, 

ալերգիկ էկզեմայի, այրվածքի, չիբանի, կորյակների, միջատների խայթոցի դեպքում։ 

Հյութը ստանում են աղացած տերևից, այն ամրացնում է մազարմատները։ Ունի 

միզամուղ, լեղամուղ, քրտնամուղ, հակամանրէ և հակաբորբոքային հատկություն։ 

Օգտակար է ռևմատիզմի, շաքարային դիաբետի, ալերգիայի, 

երիկամների և լյարդի հիվանդությունների բուժման 

ընթացքում։ Հյութը կարգավորում է նյութերի 

փոխանակությունը, սպիտակուցի յուրացումը, արյան 

բաղադրությունը։ Նախատեսված է արտաքին և ներքին 

օգտագործման համար։ 

Խմել 1-2ճ/գ, մինչև 100մլ, նախքան սնվելը, չափաբաժինը ճշտել 

բժշկի հետ։ Ստամոքսի և կերակրափողի քաղցկեղի դեպքում 

որպես օժանդակ միջոց` խմել բույսի բոլոր մասերից քամած 

հյութը կամ ոգեթուրմը (1÷1 հյութ և օղի), 2ճ/գ` սնվելուց առաջ։ 

 

 

                    Սերմն իր մեջ պարունակվում է լինգաններ, դրանք կարևոր են այն 

դեպքում, երբ օրգանիզմը ենթարկվել է ռադիոնուկլիդների ազդեցությանը։ Այս 

նյութերը պարունակվում են նաև գիհու, նիվենու 

(էվկալիպտ) խեժի, քունջութի սերմի, կիտրոնաթուփ 

չինականի (Sohizandra chinensis Baill), էլեուտերոկոկի 

արմատի մեջ։ Լինգանները խթանում են փոխանակման 

գործընթացները բջիջներում։ 

 

 

Երբ պտղի վերին մասը դեղնավուն երանգ է ստանում, հավաքեք և դրեք տուփի մեջ։ 

Պահեք չոր օդափոխվող տեղում, այդ պայմաններում սերմը 

վերջնականապես հասունանում է։ Օրը 3-4 անգամ սնվելուց կես 

ժամ առաջ դանդաղորեն ծամեք 5-ական սերմ, կուլ չտաք։ 

Օգտակար է հերպեսի դեպքում։ 

 

 



Կռատուկի արմատն իջեցնում է վահանաձև գեղձի ակտիվությունը և այդ իսկ 

պատճառով օգտակար է հիպերտիրեոզի դեպքում։ 

Նաև հեռացնում է օրգանիզմից հեղուկի ավելցուկը և 

վնասակար նյութերը, կարգավորում 

նյութափոխանակությունը։ Նույն հատկություններն 

ունեն տերևը և ծաղկաբույլերը։ 

10-15 իգական ծաղկաբույլերին ավելացնել 400մլ 

եռացրած ջուր։ 12ժամ թրմել տաք տեղում, 15ր եփել 

թույլ կրակի վրա։ Քամել։ Խմել 100մլ, օրը 3-4 անգամ։ 

 

             Կռատուկի բոլոր մասերը օգտակար են քաղցկեղի բուժման ընթացքում, քանի 

որ բարձրացնում է դիմադրողականությունը։ Նաև ուժեղ միզամուղ է։ Հնարավոր է, որ 

կարողանում է հայտնաբերել «ճառագայթող» քաղցկեղի բջիջները. հայտնի է, որ 

դրանց ճառագայթման ֆոնն ավելի բարձր է` առողջ բջիջի համեմատությամբ: 

Արմատը մթերելիս չի կարելի լվանալ։ Դրանք պետք է կախել օդափոխվող ծածկի 

տակ, հողը առանձնացնել այնպես, որպեսզի չվնասի կեղևը։ Բաժանել մասերի, 

չորացնել 400C ջերմաստիճանի պայմաններում։ 

 

          Դեղատոմսեր 

 

Ատամնաքարի հետևանքով առաջացած վերքեր` գինգիվիտ 

Սերմը լվանալ, քամել հյութը, ավելացնել մի փոքր աղ (2÷1 կամ 3÷1)։ Քսել վերքին 

սնվելուց հետո և քնելուց առաջ։ 

Մաստոպատիա 

Քնելուց առաջ ամրացնել հիվանդ կրծքին կռատուկի տերև, առավոտյան մշակել 

երիժնակի կամ կռատուկի արմատի յուղով։  

Կրծքագեղձի ուռուցք 

Խառնել 100գ թարմ արմատի մանր քերվածք, մեղր, գերչակի յուղ, 100մլ կիտրոնի 

հյութ։ Երկու օր պահել մութ, հով տեղում։ Խառնուրդը քսել վուշե լաթի վրա և քնելուց 

առաջ տեղադրել կրծքի վրա։ Առավոտյան հանել լաթը և մշակեք «Ապիլակ» 

պարունակող դեղատնային քսուքով։ Շարունակել 2 շաբաթ։ 

 



Արգանդի ուռուցքներ, միոմա 

Մանրացնել, խառնել (չորացրած) կռատուկի տերևը, 

թոքախոտի, ճնճղկապաշարի, թթվիճի (Betonica), ուրցի 

խոտերը (5÷4÷4÷4÷3)։ Հումքի 2ճ/գ-ին ավելացրեք 500մլ 

եռացրած ջուր, 40ր թրմել ջերմապահի մեջ։ Քամել։ Խմել 

150մլ, օրը 3 անգամ` սնվելուց 15ր առաջ։ Շարունակեք 2 

շաբաթ։ 

 

Արյունը և ավիշը մաքրող միջոց վարիկոզի և թութքի դեպքում 

Լավ մանրացնել (կամ աղալ) կռատուկի և էխինացեայի արմատները, խառնել (1÷1)։ 

Հումքի 4թ/գ-ն լցնել 1,2լ եռացրած ջրի մեջ, 10ր եփել թույլ կրակի վրա։ Վերցնել կրակի 

վրայից, ավելացնել 2թ/գ եղինջի տերև, եռացնել ևս 10ր։ Վերցնել կրակի վրայից և 

անմիջապես լցնել եփուկի մեջ 2թ/գ երեքնուկ կարմիր, դաղձի խոտեր և թանթրվենու 

ծաղիկ։ Ծածկել տարան, 5ր քամել։ Բուժումը փուլային է` առաջին 7 օրը խմել 100մլ, 

օրը 3 անգամ, հաջորդ 7 օրը` 100մլ` օրը 2 անգամ, ևս 7 օր` 100մլ, օրը 1 անգամ։ 

Կռատուկն ունի սնդիկի վնասակար ազդեցությունը վնասազերծող հատկություն։ 

Առողջության համար վնասակար է ոչ թե հեղուկ մետաղը, այլ դրա գոլորշիները։ 

Եփուկ. 10գ չորացրած արմատի փոշին 8-10 ժամ թրմել 200մլ եռացրած ջրում, 

փաթաթել տարան լաթով և դնել տաք տեղ։ Քամել։ Խմել փոքր կումերով` օրվա 

ընթացքում։ Օգտակար է երիկամների բորբոքային հիվանդությունների բուժման 

համար: Մաքրում է օրգանիզմը թույներից: 

Թարմ արմատի քերվածքը 20-30ր եփել բնական, առանց հավելումների կարագի մեջ 

(500գ), կամ ավելի լավ է, որ 2 ժամ պահվի ջեռոցում (70-800C)։ Հովանալուց հետո 

ավելացնել 1 տնական հավի հարած դեղնուց և լավ խառնել։ Պահպանման ժամկետը 

30օր է, ջերմաստիճանը` 5-100C։ Ուտել 2-3ճ/գ, օրը 4-5 անգամ։ Զուգահեռաբար խմել 

ծաղկաբույլի թուրմը կամ ջրի հետ խառնած (1÷1) կռատուկի հյութի ոգեթուրմը: 

Հայտնի է, որ կռատուկի մեջ պարունակվող նյութերը ավելացնում են լյարդի մեջ 

կուտակվող անհրաժեշտ գլիկոգենի քանակը և խթանում ենթաստամոքսային գեղձի 

ինսուլինաստեղծ գործունեությունը։ 

Շաքարային դիաբետ  

Խառնել հավասար քանակի կռատուկի արմատ, լոբու պատիճ, հապալասի տերև։ 

Հումքի 1ճ/գ 10ժամ թրմել սառը ջրում, հասցնելով եռման ջերմաստիճանի և 5ր եփել 

ջրային բաղնիքի վրա։ 2ժամ թրմել տաք տեղում, քամել։ Խմել 150մլ, օրը 5 անգամ։ 

 



 

Քրոնիկ փորկապություն 

1ճ/գ-ին ավելացնել 400 մլ եռացրած ջուր։ 15ր եփել (փակ կափարիչով) ջրային 

բաղնիքի վրա։ Խմել 1-2ճ/գ, օրը 3-4 անգամ։ 

 

Չկա այդպիսի հիվանդություն, որի դեպքում հակացուցված 

լինի այս հրաշալի խոտաբույսը։ Այն լայնորեն 

օգտագործվում է աղցանների (տերևը), վինեգրետների 

(արմատը և ցողունը) մեջ։ Տերևը և կոթունները լավ 

համեմունք են ապուրի համար։ Արմատը կարելի է եփել, 

խորովել, տապակել։ Դրանից պատրաստում են մուրաբա։ 

Փոշիացրած արմատի և աշորայի (տարեկան) ալյուրի 

խառնուրդով հաց են պատրաստում։ Արմատը 

տապակելուց առաջ, նախօրոք եփել աղաջրի մեջ։ Տերևը 2ր 

պահել եռացրած ջրի մեջ, մանրացնել և խառնել աղցանին։ 

 

 

Սուրճ. Կռատուկի արմատից պատրաստում են 

առողջարար սուրճ. բովել և աղալ սրճաղացով։           

Խառնեք 1թ/գ կռատուկ, սուրճ, շաքարավազ   

 

 

 

Ապուր. Մանրացնել, խառնել կռատուկի, խստորուկի 

(Dioscorea decne գրանցված է «Կարմիր գրքում) 

արմատները (5÷5÷3)։ 100-150գ հումքը 8 ժամ թրմել տաք 

ջրում, քամել։ Թուրմի մեջ եփել 50գ հավի կրծքամիս, 

խոտաբույսերի զտված խառնուրդը լցնել լաթե պարկը և 

իջեցնել կաթսայի մեջ։ Ուտել շաբաթը 2 անգամից ոչ շատ։ 

 

 

 



 

 

Կոպերի քրոնիկ արցունքակալում. 

Խառնել 1ճ/գ թանթրևենու ծաղիկ, ընկույզի տերև, 

կռատուկի արմատ։ Ավելացնելք 600մլ ջուր, հասցնել 

եռման աստիճանի, եփեք 1-2ր։ Թրմել 30ր այնուհետև 

քամել։ Խմել 150մլ, օրը 4 անգամ` ուտելուց առաջ։ 

Շարունակել` երեք օր, ընդմիջել երկու շաբաթ։ Կրկնել 

ըստ անհրաժեշտության (առնվազն ևս 1 անգամ)։ 

 

Տիրեոտոքսիկոզ 

Խառնելք 1թ/գ քարխոտի և կռատուկի արմատները, 2թ/գ մատիտեղ թռչնի և 

առյուծագի խոտերը, ալոճի ծաղիկ։ Ավելացնել 500մլ 

ջուր, եռացնել 5ր։ Թրմել 2 ժամ, քամել։ Խմեք 100մլ, օրը 3 

անգամ` սնվելուց կես ժամ առաջ։ Շարունակել 1 ամիս, 

ընդմիջել 5 օր, կրկնել ևս 3 անգամ։ Շարունակեք 4 ամիս 

ընդմիջումներով։ 

 

Հոդատապ 

Խառնել կռատուկի արմատը, մանուշակ եռագույնի և բերենիկե բժշկականի (Veronica 

off.) խոտերը, չայիր սողացողի արմատը (3÷3÷2÷2)։ 

Հումքի 2ճ/գ-ին ավելացրեք 400մլ եռացրած ջուր, 10ր 

եփեք թույլ կրակի վրա։ Թրմել 30ր, քամել։ Խմեք 100մլ, 

օրը 4-5 անգամ, ուտելուց 1 ժամ հետո։ 

Լյարդի և աղեստամոքսային համակարգի 

հիվանդությունների բուժման ընթացքում խմել տերևի 

թուրմը գոլ վիճակում` 1ճ/գ թրմել ինչպես թեյը։ 

 

Քրոնիկ ֆարինգիտ 

Խառնել 2թ/գ կռատուկի և տատասկափշի արմատները, 4թ/գ 

մորենու տերև, 1թ/գ երիցուկի ծաղիկ։ Հումքի 2ճ/գ-ն 8 ժամ 

թրմել, քամել։ Խմել 1ճ/գ, օրը 4-6 անգամ։ 

 

 



 

Մրսածություն 

 Խառնել 1թ/գ կռատուկի և 2թ/գ տատրակի տերևները, կես 

թ/գ գնարբուկ գարնանայինի (primula veris) խոտը։ Հումքը 3 

ժամ թրմել 400մլ եռացրած ջրում, տաք տեղում, քամել։ Խմել 

70մլ, օրը 5-6 անգամ։ 

 

 

Ոգեթուրմ 

50 թարմ (30գ չոր) կռատուկի արմատը մեկ շաբաթ թրմել 500մլ 

չոր գինու մեջ։ 30ր եփել ջրային բաղնիքի վրա հետո քամել։ 

Ոգեթուրմն ունի ցավազրկող հատկություն. ատամնացավի, 

ստոմատիտի դեպքում մի քանի րոպե պահել բերանում, 

գլխացավի դեպքում թրջոց դնել քիմքին, ճակատին, ծոծրակին։ 

Ստամոքսի խոց 

Ստամոքսի խողի դեպքում պետք է ուտել անսահմանափակ կռատուկի արմատի 

մանր քերվածք։ 

 

Չիբան - Աղալ տերևները, դնել վերքի վրա։ 

 

Այրվածք - Աղալ տերևները, խառնել վազելինի հետ (2÷1)։ Մշակել վերքը։ 

 

Կորյակներ - Խառնել հավասար քանակությամբ կռատուկի և կղմուխի արմատներ, 

սրոհունդի խոտ, ընկույզի տերև։ 1ճ/գ հումքը 1 ժամ թրմել 200մլ եռացրած ջրում, 

քամել։ Խմել 200մլ, օրը 2 անգամ։ 

 

Յուղամզվածք -  20գ կռատուկի թարմ արմատին ավելացնել 200մլ ձիթապտղի յուղ։ 

Մեկ օր թրմել տաք տեղում, 15ր եփեք ջրային բաղնիքի վրա, պարբերաբար խառնել 

փայտե գդալով, քամել։ Նախատեսված է մազերի խնամքի համար, կանխարգելում է 

մազաթափությունը։ Ներմերսել գլխամաշկը, 1 ժամից լվնալ մազերը։ 

 

 

 



 Մազարմատներն ամրացնող միջոցներ 

 

2ճ/գ կռատուկի արմատին ավելացնել 500մլ եռացրած ջուր։ Եփել թույլ կրակի վրա` 

մինչև մնա հեղուկի կեսը։ Անջատել կրակը և անմիջապես ավելացրեք 2ճ/գ տրորած 

սամիթի սերմ։ Կես ժամից թուրմը (հումքի հետ) լցնել ջերմապահի մեջ և թրմել ևս 3 

ժամ։ Օրումեջ ներմերսել գլխամաշկը, շարունակել 2 ամիս։ Նաև կանխարգելում է 

մազերի վաղաժամ գունափոխումը։ 

Խառնել կռատուկի արմատը, եղինջի տերևը (1÷2)։ 100գ հումքը 2 ժամ թրմել 1լ 

եռացրած ջրում։ Նախատեսված է մազերը լվանալու և ցայելու համար։ 

Խառնել հավասար քանակությամբ ուռենի սպիտակի կեղևը, կռատուկի արմատը։         

4ճ/գ հումքին ավելացնել 1լ ջուր։ Հասցնել եռման ջերմաստիճանի, եփել 15ր։ Թրմել 

մինչև հովանալը, քամել։ Ներմերսել գլխամաշկը։ 

Խառնել կռատուկի և խնկեղեգի արմատները, գայլուկի կոները, վաղենակի 

ծաղիկները (4÷4÷3վ2)։ 3ճ/գ հումքը 2 ժամ թրմել 500մլ եռացրած ջրում, քամել։ 

Ներմերսել գլխամաշկը քնելուց առաջ։ 

Խառնել եղինջի և ջղախոտի տերևները, սրոհունդի խոտը, կռատուկի արմատ (բոլորը 

30գ), վաղենակի և անմեռուկի ծաղիկները, եգիպտացորենի մազմզուկներ, սրոհունդի 

խոտ (բոլորը 50գ)։ Հումքը 2 ժամ թրմել 2լ եռացրած ջրում, տաք տեղում (տարան 

փաթաթել լաթով)։ Լվացնել կամ ցայեք մազերը, խմել 70մլ` օրը 3 անգամ, սնվելուց 

կես ժամ առաջ։ 

Կարևոր է հիշել, որ տարվա ցուրտ եղանակին չի կարելի տանից դուրս գալ առանց 

գլխարկի: 

Գլուխը պետք է լվանալ ոչ շատ տաք ջրով (մոտ 500C): 

Չի կարելի լվանալ մազերը ծորակի ջրով, այլ պետք է թրմել եռացրած ջուրը մինչև 

հովանալը, ևս մեկ անգամ եռացնել և թրմել, որից հետո հասցնել անհրաժեշտ 

ջերմաստիճանի։ 

Ուժեղ մազաթափության դեպքում անհրաժեշտ է համապատասխան մասնագետի 

խորհուրդը։ 

 

Այս հրատարակությունը (խմբագրությունը) ներկայացնում է <<Հայաստանի գյուղական 

համայնքներում ագրոկենսաբազմազանության պահպանության և օգտագործման միջոցով 

կենսապայմանների բարելավում>> ծրագրի արդյունքների մի մասը: Գլոբալ Էկոլոգիական 

Հիմնադրամի (ԳԷՀ) կողմից աջակցվող սույն ծրագիրը համակարգվում է Բիովերսիթի Ինթերնաշնալի 

(IPGRI) կողմից ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագրի իրականացման աջակցությամբ (UNEP): 


