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ПОЉОПРИВРЕДНЕ САВЕТОДАВНЕ И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ "ПИРОТ "

БИЛТЕН

Исхрана јуница
Исхрана јуница је од значаја за њихов пораст, успех оплодње при првом
осемењавању, млечност и плодност по тељењу, као и здравље и каснију
производну способност у периоду коришћења као млечне краве.
За боље разумевање утицаја изначаја исхране јуница на њихову млечност
у првој лактацији, потребно је претходно кратко размотрити раст и развој
млечних жлезда.
Познато је да се млечне жлезде формирају још док је теле у мајчиној
утроби, али је епително (секреторно – ткиво у којем се ствара млеко) при рођењу
још увек неразвијено. Има мало ћелија млечних канала у близини млечне
цистерне, али нема алвеола. С друге стране, неепително ткиво (везивно ткиво строма) и систем крвотока су добро развијени. У првим месецима по рођењу,
млечне жлезде расту истом брзином као и тело животиње, а након 2 - 3 месеца
узраста почиње њихов бржи раст од тела . У тој фази је нарочито је брз пораст
масне подлоге и канала који се гранају у њој. Бржи раст ћелија вимена је уско
повезан с развојем репродуктивних органа јунице и престаје при појави
пубертета или кратко након тога. У том стадијуму развоја, млечне жлезде јунице
су тешке око 2 до 3 кг, од којих секреторно ткиво само 0,5 до 1 кг. И док пре
осемењавања и неко време после тога, адипозно и везивно ткиво чине 85%
млечне жлезде јунице, при крају стеоности њихово учешће се смањује на 40%, а
лобуло-алвеоларни систем и алвеоларне шупљине ( део вимена у којем се ствара
млеко ) заузимају 60%.
Схватање је да ниво исхране за високе дневне прирасте у периоду до
пубертета јуница има негативан утицај на раст млечних жлезда, и то почев од 3.
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недеље пре и 2-3 након осемењавања, по њима,
условљава интензивније испољавање гоњења, синхронизацију еструса и боље резултате у
оплодњи. Ово побољшање се може остварити повећањем количине хране или нивоа исхране,
најчешће уделом концентрата у оброку.
Потребе јуница у хранљивим материјама у првом периоду бременитости нису значајно
повећане, зато што је плод све до петог месеца гравидности релативно мали (2,5 - 3,0 кг).
Након тога, његов пораст је интензивнији, посебно у осмом и деветом месецу. Због тога је од
изузетне важности да исхрана у последњих 60 дана стеоности, количином и квалитетом,
омогући нормалан пораст мајке и плода и стварање одређених телесних резерви неопходних
за прве недеље будуће лактације. Међутим, исхрана за добру кондицију при тељењу никако не
значи постизање утовљености грла, како у овом, тако и у било ком другом периоду гајења, од
залучења до тељења. Да би се избегла утовљеност, у другој години живота треба водити
рачуна о количини кукурузне силаже која се даје јуницама.
На 6 до 8 недеља пре очекиваног тељења треба почети с променом типа оброка јуница.
Постоје препоруке по којима се постепено повећава количина концентрата, тако да се на
десетак дана пре порођаја постигне конзумирање од приближно 3-4 кг. Ово повећање
количине концентрата, међутим, у доброј мери, биће одређено и стањем вимена, те у случају
његовог прекомерног наливања неопходно је да се за извесно време одгоди, а након тога да се

чини веома обазриво. Потребно је, такође, да се у дневни оброк уводе хранива која ће се
користити на почетку лактације, јер се тиме омогућује микроорганизмима бурага да се
развију у довољној количини за успешно варење високоенергетских оброка музних крава.
Оријентациони принципе у исхрани јуница су:
• конзумирање СМ: око 2% од ТМ,
• концентрација енергије/кг СМ хране: 5,2 МЈ НЕЛ и
• садржај сирових протеина у укупном оброку (СМ): око 15%.
Међутим, концентрација енергије у оброку треба да се подешава према току раста
јуница. Тако, за грла у узрасту од 6 месеци треба да износи 6,2, од 12 месеци 5,3 и при крају
друге године живота 4,3 МЈ НЕЛ/ кг СМ. Ово указује на чињеницу да дневни оброк мора бити
усклађен са развојем и порастом грла а у циљу правилног развоја и избегавања прекомерне
исхране и преласка јуница у товну кондицију, што није редак случај код наших произвођача.
За оптималан раст јуница потребна је и одговарајућа количина протеина у оброку.
Њихов недостатак успорава раст ткива. Тек залученим теладима, треба понудити оброке са 18
до 19% сирових протеина по кг СМ. С порастом тежине садржај протеина се смањује, до око
14 до 15% у време осемењавања јуница. Након тога, садржај од 13% сасвим је
задовољавајући. Четири недеље пре очекиваног попођаја, садржај сирових протеина у СМ
оброка треба повећати на око 16%.
Добар оброк подразумева и задовољење потреба јуница и минералним материјама,
посебно у калцијуму и фосфору.. По Зеремском, у одређеном узрасту, на 100 кг ТМ треба
обезбедити количину ова два минерала и соли.
Количина калцијума, фосфора и соли на 100 кг телесне масе
Узраст ( месеци )
Калцијум ( г )
Фосфор ( г )
Со ( г )
4–6

22

14

14

6 - 12

19

12

12

12 - 16

15

8

9

16 – 24

14

8

8

24 – 27

13

7

7

У вези с исхраном јуница, неопходно је размотрити и феномен компензационог
пораста. Познато је, наиме, да ако су младе животиње у једном периоду изложене слабијој
исхрани и дође до потхрањености, њихов раст биће успорен. Али када се, након тога, ставе на
оптималан режим исхране, расту брже него оне које су нормално храњене. Реч је о
компензационом порасту, којим се надокнађује заостајање раста у претходном периоду.
Међутим, потребно је да се нагласи да говеда имају мали капацитет за компензацију заосталог
пораста и та надокнада никад није потпуна. Због тога, јунице треба хранити у читавом
периоду гајења према нормативима који омогућују њихов одговарајући раст и увођење у
производњу млека у узрасту од 24-26 месеци.
Николић Зоран дипл.инж.

Јагода и мраз
У већини подручја континенталног дела наше земље јагода страда од ниских зимских
температура и позних пролећних мразева,ако није покривена снегом. У условима голомразица
земљиште промрзава, посебно лакши типови, чак и до веће дубине него што је слој у коме се
налази корен јагоде.Тада долази до мањег или већег измрзавања корена, а тиме и до оштећења
читавог бокора. У таквим подручјима треба извршити заштиту јагоде, а нарочито младе засаде
где је садња обављена касније у лето или јесен. Ово је један од разлога зашто треба избегавати
јесењу садњу. Заштита јагоде се обавља на више начина. Један од њих је прекривање бокора
незгорелим стајњаком у коме има доста сламе. Тиме се уједно врши и делимично ђубрење.
Лоша страна ове мере је велико уношење семена корова, а испод стајњака се насељавају и
мишеви.
Најбоља заштита се постиже прекривањем јагода специјалним термозаштитним
тканинама дуж редова (Агрил фолија),а преко њих се могу додатно стављати слама, плева или
неки други слични материјал. Заштита јагоде се може обавити и директним прекривањем
сламом, асурама. Због раног цветања и ниског раста, у нашим условима јагоду угрожавају
позни пролећни мразеви тако да појединих година могу да униште читав род. Чешћи су
слабији мразеви који изазивају делимична оштећења, при чему страдају први (примарни)
цветови који дају и најкрупније плодове. У пролеће када наступи опасност од ових мразева,
Агрил термозаштитна тканина се може успешно користити за заштиту уз повремено подизање
ради проветравања биљака и обезбеђивања приступа пчелама током фенофазе цветања.

Остале директне мере заштите од позних пролећних мразева укључују:
■ задимљавање јагодњака, паљење материјала који дају доста дима (као што су слама, влажна
плева, струготина, натруло сено или сакупљени корови),
■ прекривање јагоде у критичним данима полиетиленском фолијом,
■ орошавање вештачком кишом и загревање.
Задимљавање обично почиње пред зору и ујутро кад су најкритичније температуре.
Мимица Костић-Ђорђевић, дипл.инг.

Резистентност - може ли се контролисати
Резистентност у практичном смислу значи неуспех у конроли штеточина испод
дозвољеног нивоа, а не разлике у усвајању између појединих популација штеточина.
Побољшање пестицидне апликације, техника и метода, количина и интервала само су неки од
чинилаца који утичу на понашање пестицида. Предлог је да се у употребу уведу сапуни с
инсектицидним ефектом, разна уља из хортикултуре, гљиве које нападају инсекте и др.
Најбоља је препорука коришћење пестицида само када је то неопходно, правилна примена,
комбинација различитих активних материја и различитих начина деловања, стални
мониторинг и коришћење нехемијских средстава, уколико је могуће.
У јавности може да се чује много различитих прича о проблемима са штеточинама, а у
вези са резистентношћу према пестицидима који се користе за њихову контролу. Ово се
обично назива управљање са резистентношћу према пестицидима. Најпре, важно је истаћи
шта ова резистентност подазумева. То је наследена особина штеточине да преживи
апликацију (примену) пестицида. Способност резистентности на пестициде постоји код веома
малог процента јединки, пре самог третмана. Након апликације пестицида ове јединке се
"селектирају" (тј.преживе), настављају размножавање с осталим преживелим јединкама и чине
значајан проценат популације. Неки инсекти се размножавају без потребе за другом јединком,
тако да им се бројност још више повећава. Готово све главне врсте инсеката у заштићеном
простору су резистентне на један или више пестицида, који се користе за њихову контролу.
Зашто је број резистентних јединки у почетку толико низак?
Потребно је запамтити да резистентност у практичном смислу значи неуспех у конроли
штеточина испод дозвољеног нивоа, а не разлике у усвајању између појединих популација
штеточина. До сада је урађено много истраживања о резистентности тако што су се поредиле
јединке из лабораторије и оне које су се налазиле на њиви. Ове популације могу да укажу на
будуће проблеме, али докле год је пестицид ефикасан и користи се за заштиту биљака, не
постоји "званична" резистентност.
Одложена резистентност
Штеточине одолевају пестицидима на један или други начин, укључујући и превенцију
пестицида од уласка у организам, његову детоксикацију и заштиту "циљаног" места (најчешће
нервног система). Не јављају се сви проблеми само услед резистентности. Побољшање
пестицидне апликације, техника и метода, количина и интервала само су неки од чинилаца
који утичу на понашање пестицида. Процес резистенције почиње одмах након прве примене
пестицида и траје све до пуне резистентности. Циљ управљања са резистентношћу пестицида
је да, што је могуће више, одложи ову појаву.
Главне врсте инсеката могу да преживе на великом броју домаћина, како у
пластеницима, тако и у отвореном, па могу да превладају велики број физичких заштита и
биљних хемикалија. Уколико су штеточине у могућности да ово постигну, могу да повећају
могућност детоксикације пестицида.
Биологија и репродукција многих штеточина омогућавају брзу измену генске
структуре, чиме се повећава резистентност популација. Време размножавања је кратко и
репродуктивни коефицијент је веома висок за највећи број штеточина у пластеницима.
Уклико се у том случају издвоје резистентне јединке, велика је вероватноћа да ће се бројност
веома брзо повећати.

Резистентност на пестициде је видљива када је 5-10% јединки у популацији поседује.
Када се створи резистентност коришћење програма за управљање том резистентношћу је
узалудно. Зато се неки од програма морају користити од првог дана. Неке од препорука су:
• минимизирање употребе пестицида
• избегавање прављења смеша у резервоарима
• избегавати нерастворљиве хемикалије
• коришћење других пестицидних формулација
• коришћење неспецифичних производа
Минимизирање употребе пестицида
Ово и није баш неки савет јер свакако да уколико се пестициди не користе неће бити
резистентности на њих. Ипак, многи производачи користе пестициде за контролу бројности
штеточина, па је и циљ да се ова употреба учини ефикасном. Корисно је стално пратити развој
штеточина, како би могли одредити "врућа места", где је употреба пестицида оправдана.
Практична је и употреба не хемијских метода. Примена пестицида мора бити тачно онаква
каква је назначена на производу.
Треба избегавати прављење смеша у резервоарима
Многи производачи би волели да постоји могућност да употребе неки производ који
контролише штеточину или групу штеточина за време од осам недеља у односу на неколико
апликација током тог времена. Овде се ствара разлика између теоријске лабораторијске науке
и праксе. Разлог за избегавање неразградљивих хемикалија је што оне не нестају одједном,
него се постепено разградују током времена. Самим тим, штеточине су изложене малој
количини активне материје. Напредне генерације штеточина су у могућности да прогресивно
убрзају толеранцију и створе резистентност.
У реалности, готово сваки пестицид има неки облик константне резидуалне активности, без
обзира на то да ли се то мери у данима или недељама чиме се одредене штеточине излажу
смањеној количини активне материје.
Коришћење других пестицидних формација
Ротација пестицида је најчешће прихваћена тактика за управљање са резистентношћу.
Ротација је могућа само уколико постоје различите класе које могу да се ротирају. Ипак, није
увек тачно да је најбоље избегавати мешање или ротацију пестицида исте класе са сличним
начином деловања.
Многи стручњаци тврде да код сваке генерације штеточина треба користити нови
пестицид. То у заштићеном простору не мора бити правило јер једна генерација може да траје
мање од недељу дана чинећи овај концепт заштите мало различитијим у односу на отворено
поље. Тамо где је дозвољено најбоље је урадити две до четири апликације са једним
пестицидом, па прећи на другу активну материју. Када се различити пестициди са различитим
начином деловања користе један за другим, често су резидуе предходног активне, док се
наредни већ примењује. Ипак, још увек се незна начин деловања пестицида.
Коришћење неспецифичних производа
Предлог је да се у употребу уведу сапуни са инсектицидним ефектом, разна уља из
хортикултуре, гљиве које нападају инсекте и др. Ови производи могу да се користе или сами
или у смеши са конвенцијалним пестицидима. У овим случајевима веома је мала могућност за
стварање резистентности на овакве пестициде. Често ове материје побољшавају особине
обичних пестицида.

Н
иједан метод није савршен. У поређењу са производњом на отвореном пољу где
постоје природне препреке као што су нетретирани региони, затим места где штеточине нису
изложене пестицидима, тешко да ће се створити резистентност. Такође, многи региони имају
јаку зиму, која спречава развој штеточина. Модерни заштићени простори често све ово немају.
Зато је најбоља препорука коришћење пестицида само када је то неопходно, правилна
примена, комбинација различитих активних материја и различитих начина деловања, стални
мониторинг и коришћење нехемијских средстава, уколико је могуће.
Љубиша Ђорђевић, дипл.инг.

Заштита салате у пластеницима
У последњих неколико година производња повртарских култура у пластеницима
заузима све важније место у укупној повртарској производњи нашег краја.Све је више
пољопривредних произвођача који се баве повртарством под пластеником и гајењу салате као
најраније културе која се понуди на пијаци. Производњи салате у пластенику потребно је
посветити посебну пажњу применом превентивних хемијских мера из разлога што велике
штете могу проузроковати многе болести и штеточине. Сада је већина пластеника засађена
салатом. Ово је биљка која има скромне захтеве према температури и светлости па се код нас
гаји током зиме без грејања.
Када говоримо о заштити салате, онда крећемо са заштитом још у производњи расада.
Тек изникле биљке су врло осетљиве на болести. Може доћи у производњи расада до слабог
ницања или полегања младих биљака. Најчешћи узрок томе су земљишни паразити Pythium
spp. и Rhizoctonia spp., који изазивају полегање расада. Како би се избегла зараза овим
узрочницима болести треба избегавати сувишно влажење, прилагодити температурне услове,
повећати осветљеност и проветравање просторије (топле леје) током сунчаних дана, где се
налазе контејнери са младим биљкама салате. Уколико је садња у тресету дезинфекција се не
мора обављати. Међутим уколико је садња обављена у земљишту пожељно је обавити
третирање препаратом Previcur 607-SL заливањем младих биљака са 0,3% раствора (30 мл.
препарата у 10 л воде), уколико се није извршила дезинфекција пре сетве односно садње. Када
се салата буде расађивала на стално место у пластенику, уколико се користи стара црна
фолија обавезно је дезинфиковати. Након расађивања такође треба применити препарат
Previcur 607-SL у концентрацији 0,3% заливањем расађених биљака.
Пламењача (Bremia lactucae) салате јавља се прво на спољним
листовима, у виду светлозелених угластих пега које брзо некротирају.
Појави и развоју ове болести одговарају услови веће влаге у
земљишту. Пламењача салате сузбија се интегралним мерама заштите
јер се она рано користи за исхрану у свежем стању. Важно је редовно
проветравање, умерено заливање, користити оцедно земљиште, мања
густина усева у реду и између редова, јер то омогућава боље
проветравање. На почетку вегетације користити контактне препарате, а у време интезивног
пораста користити системичне фунгициде. Код последњих третирања водити рачуна о
каренци. За заштиту од пламењаче постоје бројни препарати: Bravo 720 SC, Folio Gold537,5
SC, Antracol WP-70, Mankogal-80, Aliette 80-WP, Quadris и други
Сива плесан (Botrytis cinerea) паразитира салату у свим
стадијумима развоја од сетве до бербе, а након тога и при
транспорту и у складишту. Први симптом заразе је тамна, воденаста
зона у основи струка или листа. Нападнути делови биљака брзо
труле и губе тржишну вредност. Регулисање температуре и
влажности ваздуха и земљишта у пластенику представља основну
меру заштите. Када су прохладни и облачни дани смањити заливање

и обавезно проветравати. Оболеле биљке одстрањивати да не би дошло до ширења заразе. Код
примене пестицида водити рачуна о каренци. Против сиве трулежи користе се препарати као
што су Switch 62,5 WG, Ronilan-FL, Sumilx 50-FL и др.
Антакноза (Microdochium panattonianum) салате се манифестује
појавом мрких пега,најчешће дуж лисног нерва, које изазивају
пропадање биљака. Некроза салате најчешће се јавља у заштићеном
простору. Заштита се огледа у плодореду, редовном проветравању
објеката да би се отклонили услови за развој гљиве.
Бела трулеж (Sclerotinia sclerotiorum) је честа у
заштићеном простору и тамо где се не поштује плодоред ( где се
сади више пута годишње). Зараза настаје у зони кореновог врата где се
касније јавља мека трулеж. Биљка трули у зони кореновог врата, због тога
губи тургор, и биљка се лако одваја од корена. На делу главице који је
окренут према земљи често се уочава мицелија гљиве у виду белих комада
вате. Заштита од овог патогена огледа сеу уклањању заражених биљака из
пластеника и спровести дезинфекцију зараженог дела.
Препорука је код заштите у пластенику првенствено примена
превентивних мера а наравно потребна је и хемијска заштита. Од
превентивних мера поменућемо: дезинфекцију земљишта и пластеника,
третирање семена пре сетве, редовно проветравање пластеника, умерено заливање, прихрана
са мањом количином азота, редовно уклањање оболелих биљака са парцеле. Када говоримо о
хемијској заштити користимо пестициде који превентивно спречавају горе наведене болести и
штетне инсекате. У производњи расада и касније по пресађивању против полегања клијанаца
могу се применити неки од препарата као што је Previcur 607 SL. Користи се после сетве, пре
или после расађивања. Од инсектицида у сузбијању лисних ваши, трипса, гриња, могу се
употребити Actara25-WG, Chess, Karate Zeon и сл.
Од штеточина најчешћи проблем праве пужеви и кртице. Највеће штете на салати
наносе пужеви голаћи. Тело им је издужено и уско, обавијено слузастим плаштом. Јављају се
претежно на влажним теренима. У сузбијању пужева предност треба дати механичким
мерама сузбијања. Ручно скупљање пужева у зору је једна мера која би требало више да се
примењује. Постављање клопки (од црепа, мокрих џакова и слично) које се пуне кромпиром,
мрквом, проклијалом пшеницом и сл, где се пужеви сакупљају и лако могу да се скупе.
Овакве клопке постављати уз ивице пластеника. Пивске клопке се праве од пластичних флаша
уметањем горњег суженог дела у доњи, укопавају се у земљу, тако да горња ивица мало вири
изнад површине земље. Клопке се пуне се пивом тако да слој течности буде дебљине 3 прста.
Као крајњу меру препоручујемо примену хемијских препарата такозваних лимацида.
Лимациди се користе у облику затрованих мамака који се расипају по земљишту око биљака.
То су препарати на бази метиокарба који добро делују на нижим температурама. У сваком
случају мамке је најбоље поставаљати након заливања искључиво око биљака на земљу и
после неколико дана их мењати када почиње да им се смањује деловање.
Кртице треба имати у виду да су корисне животиње, иако могу велики број биљака да
униште посредно својим кретањем кроз земљиште. Зато их пре свега треба терати, заливањем
њихових ходника водом, постављањем крпа натопљених нафтом или бензином. Могу се
применити и ултразвучни уређаји који их терају. У крајњој нужди могу се применити димни
репеленти.
Зоран Панајотовић,дипл.инг.

Изградња топле леје
Топла леја је облик заштићеног простора за производњу расада раног поврћа, ређе и
плодова.
Постоје више типова топлих леја. Према ширини могу бити једностране или обичне и
двостране или холандске. Могу се подизати на површини када се називају надземне или
париске. Супротно њима постоји и укопани или руски тип топлих леја. Из наведених типова
могу се извести све могуће комбинације,као нпр. руско-холандска, укопана двострана, или
париско-холандска надземна двострана топла леја.
Грејање топлих леја може бити различито, а најчешће је класично:незгорелим
стајњаком. Други видови грејања су топлом водом и електричном енергијом.
Најбоље греје коњски, онда овчи и на крају говеђи стајњак, кога има највше и који се
најчешће користи. Међутим, његове особине могу да се поправе на тај начин што се при
формирању топле леје он меша са сламом и плевом у односу 1:1. Таква мешавина дуго згорева
јер садржи много целулозе из сламе, тако да се елиминише недостатак кратког трајања
згоревања и грејања говеђег стајњака. На овај начин продужава се време грејања са 32 на 60
дана, док обични коњски стајњак греје леју 48 дана, рачунајући 150C као доњу границу
потребне топлоте у супстрату. Ево како се подиже једна надземна,ј еднострана топла леја.
Одабере се осунчано, оцедно и од ветрова заклоњено место,са извором воде у близини,
ограђено и сигурано од приступа домаћих или дивљих животиња. Класична топла леја има
дужину 4 и ширину 1,5м. Слој стајњака који служи за грејање мора да буде за пола метра
дужи и шири,како би се обезбедило добро грејање ивичних делова леје, што значи да трап
треба да буде 5x2,5м.
На самој површини земље најпре се ређа неки крупни биљни материјал, нпр.
кукурузовина или неокресано грање, у танком слоју, како би се обезбедила дренажа. Преко
тога ређа се стајњак помешан са сламом. Уколико је стајњак сув и хладан,кантом са решетком
треба да се кваси мешавина топлом водом. На овај начин обезбеђује се потребна топлота за
убрзан рад микро организама који разлажу органску масу и ослобађају топлоту.
Дебљина слоја стајњака зависи од тога каква је клима у одређеном периоду, дали се
леја подиже у току зиме или раног пролећа, колико ће биљке бити дуго у њој и слично. Добро
нагажен стајњак дебљине 50 цм може да греје леју 60 дана.
Следећи потез треба да буде растурање гашеног или негашеног креча по површини
како би се умањила киселост средине а повећала базичност и на тај начин спречио раст
печурака у леји са расадом.
Негашени креч још даје и топлотни стимуланс,јер се постепеним гашењем ослобађа
топлота која је потребна за активирање микро организама.
На тако припремљен трап поставља се рам од чистих дасака ширине око 30 цм. Леја
треба да се орјентише у правцу исток-запад,по дужини. Северна страна рама треба да буде
виша за 5-10 цм у односу на јужну, што може да се постигне уградњом једне шире даске у рам
или подметањем комада цигле под рам са северне стране. Овај нагиб је потребан из два
разлога: прво,омогућава кос положај прозора и нормално сливање воде као са крова, и друго,
омогућава боље продирање косих сунчевих зрака у леју, јер је угао упада светла кроз косо
стакло тупљи и повољнији,што је веома важно за грејање леје кроз стакло и добро
осветљавање биљака.
Када је рам постављен, у њега се ставља земља и пуни леја супстратом у коме ће биљке
да живе. Супстрат треба да испуни низ захтева у погледу квалитета и чистоће. Најчешће је то
мешавина баштенске земље и згорелог стајњака у односу 1:1. Ово треба да се припреми на
јесен, док је још топло због дезинфекције хемиским препаратима. Наиме најбоља средства за
дезинфекцију делују на температурама изнад 100C. Таква су Вапам и Дозомет (базамид
гранулат).
Видановић Срђан,дипл.инг.

