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КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ВМІСТУ ЗОЛИ ЛУЧНИХ 

РОСЛИН ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ  

Нами проводилося дослідження вмісту золи у представників різних 
господарських і систематичних груп дикорослих лучних рослин Лівобережного 
Лісостепу України. Встановлено, що вміст золи досліджених рослин коливався у 
межах 3,4-23,2%. Кількість золи у деяких досліджених злакових представників 
коливалась майже у 7 разів  (3,0-16,9%), у бобових цей розмах був не такий 
великий. Усі вивчені види за вмістом золи поділили на три групи: з невеликою (до 
7,0%), середньою (7,0-10,0%) та високою (більше 10,0%) кількістю. Найбільша 
кількість систематичних груп мали вміст золи на рівні другої групи. 

Накопичення зольних речовин по господарським групам на луках у фазі 
квітування показало дещо більший вміст його у представників Fabaceae 
(8,0±0,4%) у порівнянні з Poaceae (7,5±0,7%), у представників різнотрав’я воно 
знаходилось на рівні 9,0±0,2%. Зменшення вмісту золи під кінець вегетації 
виявляється переважно у багаторічних видів. У однорічних такої тенденції не 
простежували. Встановлено, що загальний вміст золи у надземній масі Urtica 
dioica L. вологих місць зростання нижче, чим на більш сухих. Лучні представники, 
що зростають на чорноземах звичайних і типових, відрізняються високою 
зольністю, на інших типах ґрунтів – середньою і низькою. Не виявляється 
помітних відмінностей по вмісту золи в залежності від гігроморфи. Тільки 
представники галофітних ґрунтів мають більше загальне накопичення 
мінеральних речовин. 

Отже, показник зольності лучних рослин досліджуваного регіону 
відрізняється високою варіабельністю. Він залежить від систематичного 
положення, фази онтогенезу рослини та впливу зовнішніх умов, серед яких до 
основних екологічних факторів можна віднести освітленість, зволоження і тип 
ґрунту. Саме тому для встановлення поживної цінності рослин, зокрема вмісту 
золи, необхідно проводити постійні моніторингові дослідження у конкретних 
регіонах і враховувати їх при прогнозуванні врожайності та продуктивності 
лучних фітоценозів. 

Ключові слова: лучні рослини, зола, мінливість, Лівобережний Лісостеп 
України. 

 
Вступ. Практика сьогодення показує, що подальше вивчення і використання 

добре відомих рослинних ресурсів не тільки сприятливо відбивається на економічних 
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показниках, але й обумовлює більш раціональне використання природних багатств 
певної території [1‒3, 9, 10, 24].  

Луки на території України розміщені нерівномірно, але у всіх регіонах виконують 
велику роль у підтримуванні кормового балансу сільськогосподарських тварин. Корми 
рослинного походження, зібрані із природних сінокосів і пасовищ, які частіше всього 
представлені лучними фітоценозами, є найбільш збалансованими за всіма життєво 
необхідними речовинами, зокрема мінеральними сполуками. 

Умови Лівобережного Лісостепу України характеризуються обмеженістю 
природних кормових ресурсів. Це призводить до того, що отримання високоякісних 
кормів значно утруднено.   

Лучні угіддя являють собою дуже цінні у ресурсному відношенні біогеоценози. 
Вони є джерелом різних за своєю природою корисних рослин. Провідну роль у цьому 
відношенні відіграють кормові, медоносні, лікарські та інші представники флори, які 
обов’язково входять до складу таких фітоценозів [13].  

Кожен вид рослин характеризується специфічним, властивим тільки йому набором 
хімічних речовин. Він складався і відбирався протягом багатьох поколінь. До складу 
рослинних організмів, як і інших живих істот, входять три групи речовин: вода, 
органічні сполуки і мінеральні речовини. Але кількість, якісний склад, співвідношення 
їх у різних видів відрізняється досить суттєво на фоні специфічних рис будови і 
пристосувань до умов середовища [25]. 

Мінеральний склад рослин належить до одних із найвагоміших показників їх 
хімічного складу. Вміст неорганічних сполук показує стан та активність проходження 
усіх фізіологічних процесів рослин.  

На сьогодні в кормовому балансі тварин все більшого значения набувають 
збалансовані за мінеральним складом раціони. У повноцінному вигодовуванні тварин  
мінеральним елементам відводиться важлива роль, тому що органічні речовини найбільш 
повно використовуються при достатній кількості в раціоні мінеральних речовин. До 
того ж потреба в зольних елементах у тварин збільшується у прогресії, що перевищує 
ріст енергетики  відгодовування і продуктивності. У зв’язку з цим вивчення 
мінерального складу дикорослих і культивованих кормових рослин у  конкретних 
регіонах набуває особливої актуальності [7, 8, 11, 19, 26].  

Матеріал та методи дослідження. В основу роботи покладені матеріали польових 
і камеральних досліджень природних лучних фітоценозів, здійснених  у період  з 1984 
по 2015 рр. Нами проводилося фітохімічне дослідження дикорослих лучних рослин 
Лівобережного Лісостепу України. Біохімічні дослідження рослин  здійснювали згідно з 
методиками, представленими у роботі  Е.М. Журавльової [5]. Зокрема, було вивчено 
вміст золи у представників різних господарських і систематичних груп рослин. 
Результати досліджень оброблялися за Б.А. Доспєховим [4] та з використанням 
прикладної програми «Statistica» [6]. 

 Результати досліджень та їх обговорення. Встановлено, що вміст золи 
досліджених рослин коливався в межах 3,4-23,2%, тобто мінливість вмісту 
неорганічних речовин є досить значною. Інші автори дають подібний інтервал у фазі 
квітування – від 2,4 до 22,9% [7] і для більшості квіткових рослин наводяться середні 
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кількості на рівні 7,0-10,0%. У наших дослідженнях середнє накопичення золи у 
лучних рослин регіону складало 8,1±0,3%, але коефіцієнт варіації сягав до 38,8%. 
Зокрема, кількість золи у деяких досліджених злакових представників коливалась 
майже у 7 разів  (3,0-16,9%), у бобових  цей розмах був не такий великий. 

 Усі вивчені види за вмістом золи поділили на три групи: з невеликою (до 7,0%), 
середньою (7,0-10,0%) та високою (більше 10,0%) кількістю. Співвідношення між 
ними на рівні видів, родів і родин було таким: 0,4:1,0:0,4, 0,3:1,0:0,4, 0,3:1,0:0,3 
(рис. 1.). Найбільша кількість систематичних груп мали вміст золи на рівні другої 
групи. 

Рис.1. Групи лучних рослин Лівобережного Лісостепу України по вмісту золи  
на рівні видів (1), родів (2), родин (3):  

А – до 7,0%, Б – 7,0-10,0%, В – більше 10,0% 
 
Накопичення зольних речовин по господарським групам на луках у фазі 

квітування показало дещо більший вміст його у представників Fabaceae (8,0±0,4%) у 
порівнянні з Poaceae (7,5±0,7%) (було проаналізовано 202 зразки рослин родини 
перших, 111 зразків родини других). Тобто, загальна зольність Poaceae і Fabaceae 
знаходилася приблизно на одному рівні (достовірність різниці середніх  2,4, найменша 
середня різниця  0,03). У представників різнотрав’я показник знаходився на рівні 
9,0±0,2%. Наші результати узгоджуються з літературними даними [7-8, 23-24]. У видів 
різнотрав’я загальна насиченість організмів рослин мінеральними елементами набагато 
вища, ніж у тонконогових або бобових. Бобові займають проміжне положення між 
різнотрав’ям і тонконоговими  

Динаміка накопичення мінеральних речовин в окремих представників родин 
показує певні закономірністі. Нами було проаналізовано хімічний склад надземної маси 
Alopecurus pratensis L. у фазі колосіння-цвітіння [16]  і порівняний з показниками, 
наведеними для Полісся та Лісостепу України Й. А.  Даниленко зі співавторами [26], 
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Донбасу – Є.М. Кондратюком із співавторами [23], середнім по СРСР – за І.В. Ларіним 
зі співавторами [7]. 

При порівнянні отриманих нами показників Alopecurus рratensis і даних інших 
авторів є певна залежність. Так, зольність рослини, що впливає на біохімічний склад 
виду, в умовах Полтавщини більша, ніж на Поліссі, Донбасі, в Лісостепу України та в 
середньому по СРСР у 1,2-2,8 рази. 

У видів Fabaceae і Poaceae  вміст мінеральних речовин не завжди знижується до 
кінця вегетації, іноді відбувається їх збільшення (особливо кальцію і магнію) [13-24]. 
Але у більшості випадків по мірі проходження стадій онтогенезу кількість 
неорганічних речовин зменшується [7, 13, 19]. Цю закономірність наведено також на 
прикладі динаміки показника двох видів родини Poaceae (рис. 2). 

Рис. 2. Динаміка вмісту золи у Festuca rupicola Heuff. (1) та Poa pratensis L. (2): 
А – фаза колосіння, Б – квітування, В – початок плодоношення 

 
Зменшення вмісту золи під кінець вегетації виявляється переважно у 

багаторічних видів. У однорічних такої тенденції не простежували. 
Вивчення впливу вологості і освітленості на динаміку вмісту золи нами було 

проведено на прикладі Urtica dioica L.(табл. 1). Вміст золи Urtica dioica   високий у всіх 
місцях зростання. Зольність листя зростає до кінця вегетації в 1,5 рази, стебел – 
знижується у 2 рази. Особини Urtica dioica, які зростають на схилах балки, мають в 1,5 
рази більше золи в листках і стеблах, ніж рослини на днищах балки. Загальний вміст 
золи у рослин кропиви вологих місць зростання нижче, ніж на більш сухих. 

На накопичення мінеральних речовин значний вплив мають едафічні умови  
(табл. 2).  

У залежності від зольності рослин ґрунти, на яких вони ростуть, можна умовно 
поділити на три групи: високий (більше 8,0%), середній (6,0-8,0%) і низький вміст золи 
(менше 5,5%) в рослинах. До першої групи належать чорноземи звичайні і типові, які 
підстилаються піщаниками і сланцями. До другої групи входять: чорноземи звичайні. 
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змиті, виходи пісків, слабoгумусовані піски. Третю групу складають крейди, дернові 
ґрунти, які підстилаються сланцями, чорноземи звичайні, які підстилаються гранітами.  

Рослини, що зростають на чорноземах звичайних і типових, відрізняються високою 
зольністю, на інших типах ґрунтів – середньою і низькою. 

Не виявляється помітних відмінностей по вмісту золи в залежності від 
гігроморфи. Тільки представники засолених ґрунтів мають більше загальне 
накопичення мінеральних речовин. 

Таблиця 1  
Динаміка золи Urtica dioica L.  в залежності від місць зростання  

(% на суху речовину) 

Фази  
розвитку 

Частини  
рослин 

Місце зростання 

Днище балки Північний схил балки 

Бутонізація 
Листок 11,83 16,33 

Стебло 12,00 13,98 

Квітування 
Листок 13,09 16,57 

Стебло 8,80 9,66 

Плодоношення 
Листок 16,95 18,55 

Стебло 7,67 7,07 

 
Таблиця 2 

Середній вміст золи в лучних рослинах на різних ґрунтах  
(% на суху речовину) 

Ґрунти 
Родини Середнє 

значення Poaceae Fabaceae 

Чорноземи звичайні на крейді 9,2±1,3 6,9±1,5 8,0±1,7 

Слабогумусовані піски заплави 6,5±1,8 7,2±1,3 6,8±0,9 

Елювій крейди 5,2±1,9 7,2±1,4 5,4±1,3 

Чорноземи звичайні на піщаниках і сланцях 8,2±1,4 7,6±0,6 8,0±0,5 

Чорноземи звичайні змиті на піщаниках і сланцях 7,9±0,6 7,2±1,3 7,7±0,6 

Чорноземи звичайні по схилах балок  

і річкових долин на піщаниках і солонцях 
8,9±0,6 9,0±0,9 8,9±0,6 

Чорноземи звичайні змиті на піщаниках 6,2±1,0 8,0±1,3 6,7±0,7 

Дернові ґрунти на глинистих сланцях 4,1±0,6 5,4±1,7 4,7±0,9 

Чорноземи звичайні на гранітах 4,9±1,0 4,9±0,3 4,8±0,2 

Слабогумусовані піски 7,8±0,9 6,0±1,1 7,7±0,7 
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Таким чином, показник зольності лучних рослин регіону відрізняється високою 
варіабельністю. Він залежить від систематичного положення, фази онтогенезу рослини 
та впливу зовнішніх умов, серед яких до основних екологічних факторів можна 
віднести освітленість, зволоження і тип ґрунту. Саме тому для встановлення поживної 
цінності рослин, зокрема вмісту золи, необхідно проводити постійні моніторингові 
дослідження у конкретних регіонах і враховувати їх при прогнозуванні врожайності та 
продуктивності лучних фітоценозів. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОДЕРЖАНИЯ ЗОЛЫ ЛУГОВЫХ 
РАСТЕНИЙ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 

Нами проводились исследования содержания золы у представителей различных 
хозяйственных и систематических групп дикорастущих луговых растений  Левобережной 
Лесостепи Украины. Установлено, что содержание золы исследованных растений колебалось в 
пределах 3,4-23,2%. Количество золы у некоторых исследованных злаковых представителей 
колебалось почти в 7 раз (3,0-16,9%), в бобовых этот размах был несколько меньше. Все 
изученные виды по содержанию золы разделили на три группы: с небольшим (до 7,0%), средним 
(7,0-10,0%) и высоким (более 10,0%) количеством. Наибольшее количество систематических 
групп имели содержание золы на уровне второй группы. 
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Накопление зольных веществ по хозяйственным группам на лугах в фазе цветения 
показало несколько большее их содержание у представителей Fabaceae (8,0±0,4%) в сравнении с 
Poaceae (7,5±0,7%), у представителей разнотравья оно находилось на уровне 9,0±0,2%. 
Уменьшение содержания золы под конец вегетации обнаруживается преимущественно у 
многолетних видов. У однолетних такой тенденции не прослеживали. Установлено, что общее 
содержание золы в надземной массе Urtica dioica L. из влажных местопроизрастаний ниже, чем 
из более сухих. Луговые представители, которые растут на черноземах обыкновенных и 
типичных, отличаются большей зольностью, на других типах почв – средней и низкой. Не 
обнаруживается заметных различий по содержанию золы в зависимости от гигроморфы. Только 
представители галофитных почв имеют большее содержание минеральных веществ. 

Таким образом, показатель зольности луговых растений исследуемого региона отличается 
высокой вариабельностью. Он зависит от систематического положения, фазы онтогенеза 
растения и влияния внешних условий, среди которых к основным экологическим факторам 
можно отнести освещенность, увлажненность и тип почвы. Именно с этой целью для выяснения 
кормовой ценности растений, в частности, содержания золы, необходимо проводить постоянные 
мониторинговые исследования в конкретных регионах и учитывать их при прогнозировании 
урожайности и продуктивности луговых фитоценозов. 

Ключевые слова: луговые растения, зола, изменчивость, Левобережная Лесостепь 
Украины. 

L.D. Orlova 
Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University 

QUANTITATIVE PARAMETERS OF ASH CONTENT IN MEADOW PLANTS 
OF THE LEFT-BANK FOREST-STEPPE OF UKRAINE 

We have carried out the study of the ash content in representatives of the various economic and 
systematic groups of wild meadow plants of the Left-bank Forest-steppe of Ukraine. It is established 
that the ash content of the investigated plants ranged from 3,4 to 23,2 per cent. The amount of ash in 
some of the investigated gramineous representatives fluctuated almost in 7 times (the 3,0-16,9 per cent), 
in the bean – this scale was not so big. All studied species by the ash content was divided into three 
groups: small (7,0%), medium (score of 7,0-10,0%) and high (more than 10,0%). The greatest number 
of systematic groups had an ash content at the level of the second group. 

The accumulation of ash substances on the economic groups in the meadows in the phase of 
flowering showed a slightly larger content for the representatives of Fabaceae (8,0±0,4%) in 
comparison with the Poaceae (7,5±0,7%), for the representatives of forbs it was at the level of 9,0±0,2 
per cent. The decrease in ash content at the end of the growing season was founded mostly in 
perennials. For the annual this trend is not followed. It was established that the total ash content in the 
aboveground mass of Urtica dioica L. from wet biotops is lower than in ones from drier biotops. 
Meadow representatives that grow on ordinary and typical chernozems have high ash content, on other 
soil types – medium and low. The significant difference in the ash content depending on hygromorpha 
was not detected. Only representatives of halophyts have a higher mineral content. 

Thus, the ash content of meadow plants from the researched region characterized by high 
variability. It depends on the systematic position, ontogeny phase of plants and the influence of external 
conditions, among which the major environmental factors are light, moisture and soil type. With this 
purpose to determine the nutritional value of plants, in particular, the ash content, it is necessary to 
conduct regular monitoring studies in specific areas and take them into account in forecasting the yield 
and productivity of meadow phytocenoses. 

Key words: meadow plants, ash, variability, the Left-bank Forest-steppe of Ukraine. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




