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o. modřínového. Pasti se kontrolují v době letu
motýlů, tj. od poloviny července do začátku září,
a to podle počtu úlovků jednou až dvakrát týdně,
event. v delších intervalech při nízkých odchytech.
Lepové vložky v pastech se vyměňují při zazname-
nání počtu 50 a více ulovených motýlů, nebo když
odchycený hmyz pokrývá asi 50 % lepové plochy.
Úlovky do 20 motýlů na trojici pastí signalizují
základní stav a počty od 20 do 200 motýlů mírně
zvýšený stav. Úlovky nad 200 motýlů prokazují
zvýšený stav a možnost slabých vrcholkových žírů
v příštím roce, event. možnost vzniku ohnisek pře-
množení. Současně jsou signálem pro uplatnění
kontroly vajíček na vzorníkových větvích. Jeden
vzorníkový strom se kácí na 150 až 200 ha ohrože-
ných porostů a z vrchní a střední části koruny se
odebere po jedné větvi. Větve se řádně označí čís-
lem porostu a v průběhu podzimu nebo zimy se
zasílají do výzkumného ústavu ke kontrole počtu
a zdravotního stavu vajíček. Jako kritický počet se
uvažuje 200 zdravých vajíček připadajících na 

1 m vzorníkové větve ve zdravých nepoškozených
porostech a 100 zdravých vajíček v oslabených
porostech (imisemi, předchozím žírem). Jiným kri-
tériem je tzv. koeficient napadení, kterým je poměr
zdravých vajíček k množství životaschopných
pupenů. V nepoškozených porostech představuje
koeficient 0,1 až 0,2 ještě základní stav, koeficient
0,2 až 0,5 zvýšený stav s možností slabých a střed-
ních žírů a koeficient 0,7 až 0,9 již silný žír.
V poškozených a oslabených porostech již koefici-
ent 0,5 může znamenat vážné poškození porostu.
Důležitým ukazatelem je i zdravotní stav vajíček 
o. modřínového. Pokud parazitace drobněnkou 
Trichogramma embryophagum přesáhne 40 %, je
možno očekávat zlom gradace přirozenou cestou
a chemická obrana se již nedoporučuje.

OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Nejúčinnějším způsobem jak omezit škodlivý
výskyt o. modřínového je preventivní zvyšování
odolnostního potenciálu lesa, zejména volbou
vhodného zastoupení dřevin s ohledem na stano-
vištní podmínky, dodržováním systému výchov-
ných zásahů a úsilím o omezování množství a vlivu
imisí.

Obranné zásahy s použitím insekticidních pří-
pravků se uplatňují jako krajní řešení v nezbytných
případech, kdy hrozí kritická ztráta asimilační plo-
chy smrků a jejich následné uhynutí. V případě, že
k takové situaci dojde, lze počítat s přímou obranou
a obvykle leteckou aplikací přípravků uvedených
v Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa.
Podkladem pro uplatnění obranných opatření je
posouzení výsledků kontrol a zvážení dalších okol-
ností, zejména zdravotního stavu porostů a výše
parazitace vajíček o. modřínového. Při velmi vyso-
kých početních stavech škůdce lze použít některý
z povolených kontaktních přípravků. Tyto insektici-
dy mají velmi rychlý účinek, aplikují se proti 1. až
2. vzrůstovému stupni housenek. Při pozdějším
zásahu je již ohrožen parazitický hmyz a stromy
mohou být poškozeny žírem. Pokud populační hus-
tota škůdce ještě nehrozí vznikem silného žíru hned
na počátku žíru, mohou se použít přípravky na bázi

inhibitorů syntézy chitinu, které působí pomaleji,
ale v delším období. Aplikují se v době počátku líh-
nutí housenek. Nejšetrnější jsou biopreparáty, např.
na bázi baktérie Bacillus thuringiensis. Jejich pou-
žití nemusí být vždy spolehlivé v důsledku poma-
lejšího působení a citlivosti na nepříznivé podmín-
ky počasí. Proto jejich použití přichází v úvahu
v podmínkách, které vylučují aplikaci chemických
přípravků (ochrana vodních zdrojů, ochrana příro-
dy) nebo v počáteční fázi gradace a při jejím ústu-
pu. K aplikaci se většinou používají letadla (plošní-
ky) i vrtulníky s potřebným aplikačním zařízením
pro ULV formu aplikace. Pro doplňkové pozemní
ošetření je možno použít zmlžovače. Možnosti
obrany byly u nás široce ověřeny v letech 1979 
až 1982 při posledním kalamitním přemnožení 
o. modřínového.

VYBRANÁ LITERATURA

Kalina F., Skuhravý V. a kol., 1985: Obaleč
modřínový. SZN Praha, 133 s.

Švestka M. a kol., 1996: Praktické metody
v ochraně lesa. Silva Regina, Praha, s. 81-84.

Autor:
Ing. Milan Švestka, DrSc.

VÚLHM Jíloviště-Strnady, pracoviště Znojmo,
Dvořákova 21, 669 02 Znojmo,

tel., fax: 0624/222483, mobil: 0602/298803,
e-mail: vulhm@mboxzn.cz

Foto na titulní straně: horská smrčina 
- typický biotop smrkové formy obaleče modřínového; 
housenka smrkové formy obaleče modřínového.

Foto:
archiv entomologického odd. lesnického výzkumného
ústavu WSL Birmensdorf, Švýcarsko (B. Forster),
archiv Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR,
Praha (J. Žďárek), archiv útvaru ochrany lesa
VÚLHM (J. Liška, P. Kapitola).

Modřínový porost poškozený žíremVrcholová část smrkové koruny silně poškozená žírem

Feromonová past používaná ke kontrole výskytu imág

 Obalec modrinovy_new: Obalec modrinovy.qxp  1/22/10  1:02 PM  Stránka 1



Obaleč modřínový
Zeiraphera griseana (Hbn.)

 Obalec modrinovy_new: Obalec modrinovy.qxp  1/22/10  1:02 PM  Stránka 2



6/2001II LESNICKÁ PRÁCE

PŘÍLOHA

ÚVOD

Obaleč modřínový - Zeiraphera griseana (Hbn.)
(= diniana Gn.) je systematicky zařazen do hmyzí-
ho řádu motýlů (Lepidoptera), čeledi obalečovitých
(Tortricidae). Tato čeleď z hlediska hospodářského
významu náleží mezi nejvýznamnější skupiny
motýlů, zahrnující celou řadu druhů působících
vážné škody v lesnictví i zemědělství. Obaleč mod-
řínový se v Evropě vyskytuje v několika formách,
potravně vázaných na různé druhy jehličnanů.
Mimo smrkové formy, známé i z našeho území, se
v Alpách vyskytuje forma vázaná na modřín
a v severní Evropě forma žijící na borovici.
Smrková forma obaleče modřínového u nás v tom-
to století způsobila po bekyni mnišce nejrozsáhlej-
ší poškození asimilačních orgánů smrkových
porostů. Víceleté žíry housenek na letorostech sni-
žují asimilační plochu stromů s omezeným počtem
ročníků jehličí v imisních polohách až na kritickou
hranici, takže je ohrožena existence smrkových
porostů.

Proto je tento druh zařazen mezi tzv. kalamitní
škůdce, podléhající předepsanému režimu kontroly
a evidence dle vyhlášky MZe ČR č. 101/1996 Sb.,
ve znění změny 236/2000 Sb.

ZEMĚPISNÉ ROZŠÍŘENÍ 
A LESNICKÝ VÝZNAM

Celkové rozšíření o. modřínového zahrnuje vel-
kou část Evropy a Asie mezi 43o a 65o severní šíř-
ky. Je to palearktický druh, vyskytující se od
Pyrenejí a britských ostrovů na západě přes střední
a severní Evropu a oblast Sibiře až na Dálný
východ. V tomto rozsáhlém areálu se vyvíjí na
borovicích (rod Pinus), na smrcích (rod Picea) a na
modřínech (rod Larix). V Evropě se přemnožuje na
modřínu evropském a borovici limbě v oblasti Alp,
na smrku ztepilém ve střední Evropě a ve Finsku, na
smrku sitce a borovici lesní v Anglii, ve Skotsku
a v Norsku a na borovici kleči v Dánsku.

V českých zemích se o. modřínový přemnožil na
smrku ztepilém v posledních sto letech několikrát.
Poprvé to bylo v Krušných horách v letech 1925-
1932 na celkové ploše 15 tis. ha. V roce 1934 bylo
zaznamenáno zvýšení stavu o. modřínového
v Krkonoších, ale přemnožení se dále nerozvíjelo.
Druhé kalamitní přemnožení v Krušných horách

proběhlo v letech 1965 až 1970 na celkové ploše 
16 tis. ha. Slabší přemnožení bylo zaznamenáno
v letech 1968 až 1970 v Tepelské vrchovině
v západních Čechách. Největší a poslední gradace
o. modřínového proběhla v letech 1977 až 1983
v pohraniční oblasti a postupovala od západu přes
Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše až po
Broumovské vrchy a Orlické hory. Napadená plo-
cha porostů činila v roce 1978 asi 26 tis. ha, v roce
1979 okolo 47 tis. ha a v roce 1980 24 tis. ha.

Housenky o. modřínového ožírají a poškozují
jehlice na letorostech a částečně poškozují i jejich
osu. Snižují množství jehlic na stromech. Škodli-
vost o. modřínového závisí jednak na množství hou-
senek, jež mohou zničit až 100 % jehlic na letoros-
tech, a jednak na délce gradace. V každém roce
gradace je zničena větší či menší část jehlic na leto-
rostech. Je známo, že ztrátu jehlic větší než 70 %
smrk obvykle již nepřežije. Současně se ztrátou jeh-
lic se snižuje asimilace stromů a současně i přírůst
stromů. Škodlivost a význam o. modřínového
výrazně stoupá v porostech poškozených imisemi,
kde jehlice starších ročníků předčasně opadávají.
Tak působí na stromy současně dva škodliví činite-
lé, jejichž nepříznivé vlivy se sčítají a ohrožují exi-
stenci smrkových porostů. Tato situace nastala při
poslední gradaci v období let 1977 až 1983.

POPIS VÝVOJOVÝCH STADIÍ

Obaleč modřínový náleží ke hmyzu s proměnou
dokonalou. V průběhu vývoje jedné generace se
vystřídají čtyři vývojová stadia.

Vajíčko: je oválné, nažloutlé, v průměru 0,8 mm
velké. Malé skupiny vajíček (3-6 ks) se nacházejí na
větévkách, především na koncích přeslenů pod
šupinami. Vajíčka napadená parazitem
Trichogramma embryophagum jsou tmavošedě
zbarvená.

Housenka: má pět vývojových stupňů (instarů).
Vylíhlá je asi 1-2 mm dlouhá, dorostlá dosahuje
délky 7-18 mm. Zpočátku jsou housenky tmavěji
zbarvené, postupně převládá šedozelená až čistě
zelená barva. Na hřbetní části jsou tmavě zelenavé
podélné pruhy. Hlavová část, hrudní štít, hrudní
nožky a konec těla bývají hnědavě žluté.

Kukla: těsně po zakuklení je světle hnědá,
postupně ztmavne do hněda. Její délka kolísá od 
6 do 10 mm. Pohlaví budoucího motýla se bezpeč-

ně určí podle umístění a tvaru pohlavních znaků na
břišní straně na konci zadečku kukly.

Dospělec (motýl): rozpětí předních křídel dosa-
huje 18-22 mm. Barva křídel je světle šedá, tmavě
mřížkovaná, s temnějšími hnědavými skvrnami
a proužky. Třásnění křídel je světle šedé. Po několi-
ka dnech života se základní barva a skvrny ztrácejí
a na křídlech převládá světle šedavé zbarvení. Tělo
samečka je užší než tělo samičky.

ZPŮSOB ŽIVOTA

Obaleč modřínový je druh s jednogeneračním
ročním vývojovým cyklem. Přezimuje ve stadiu
vajíčka na větvích smrků. Vajíčka jsou silně mrazu-
vzdorná. Částečný embryonální vývoj ve vajíčkách
probíhá ještě na podzim. Pak vajíčka přezimují ve
stadiu diapauzy. Aby mohl vývoj dále pokračovat,
musí vajíčka přetrvat 4-5 měsíců při teplotě nižší
než +2 °C. Embryonální vývoj je ukončen na jaře
v průběhu dubna a května. Housenky se obvykle
začínají líhnout koncem května nebo v průběhu
první poloviny června. Vylíhlé housenky se zavrtá-
vají do rašících pupenů a vlákny, která vylučují, při-
přádají čepičku šupin k výhonu. Uvnitř pupenu
zůstávají po dobu prvního a druhého instaru.
Později již začíná být jejich žír na letorostech zřej-
mý, žijí v řídkém předivu mezi jehlicemi na bázi
letorostu, kde jehlice postupně ožírají. Žír housenek
probíhá během noci a časně ráno. Vývoj housenky
trvá obvykle 4 - 5 týdnů, ale při vyšších teplotách se
může zkrátit až na 20 dnů. Housenky se vyvíjejí
obvykle od počátku června do poloviny července
a ve vysokých polohách a v nepříznivém počasí až
do začátku srpna. Po dokončení vývoje se housen-
ky pátého instaru spouštějí po vláknech k zemi, kde
se v hrabance kuklí. Hloubka kuklení je nepatrná,
obvykle do 1 cm. Kuklení probíhá v druhé polovi-
ně července až do poloviny srpna. Let motýla trvá
přibližně 14 dnů a rojení probíhá od druhé polovi-
ny července do poloviny září. Motýli nejintenziv-
něji létají po setmění do půlnoci za teploty nad 8 °C.
Jedna samička naklade obvykle 130-170 vajíček,
po vrcholu gradace až třikrát méně.

PŘIROZENÍ NEPŘÁTELÉ

Obaleč modřínový má široké spektrum přiroze-
ných nepřátel, kteří se obvykle rozmnožují s urči-

Housenka modřínové formy obaleče modřínového (tmavé zbarvení)Housenka smrkové formy obaleče modřínového (světlé zbarvení)
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tým zpožděním za o. modřínovým, ale v průběhu
gradace jejich význam stoupá a od 3. až 4. roku gra-
dace mohou významně ovlivňovat populační dyna-
miku škůdce. V našich podmínkách má největší
význam vaječný parazit drobněnka Trichogramma
embryophagum. Je to druh známý v Evropě jako
parazit různých druhů škůdců lesních, ovocných
a okrasných dřevin. Během poslední gradace 
o. modřínového v Krušných horách, Jizerských
horách a Krkonoších byla parazitace vajíček na
počátku velmi nízká, v rozmezí 0 až 4 %, ale ve
čtvrtém roce se početnost drobněnky rychle zvýšila
a podíl napadených vajíček činil až 49 %, takže se
drobněnka stala významným činitelem omezujícím
početnost o. modřínového. Pokud není gradace 
o. modřínového ukončena obranným zásahem,
mohou se na jejím ukončení přirozenou cestou
podílet také choroby, např. virová granulóza způso-
bená virem rodu Bergoldia nebo virová polyedrie
způsobená virem rodu Borrelina a také mykóza
způsobená houbou Beauveria bassiana. Parazitace
housenek lumky může dosáhnout podílu okolo 
15 %. Parazitace kukel lumky je obvykle nižší,
kolem 5 %. Podíl hubení housenek ptactvem byl
odhadnut na 4 %.

POPULAČNÍ DYNAMIKA

Gradace o. modřínového jsou temporárního typu
s velkou dlouhodobou amplitudou. Vzestup stavů
od latence až k vyvrcholení gradace probíhá v del-
ším časovém úseku než např. u bekyně mnišky
a také následný pokles není tak rychlý.

Početnost smrkové formy o. modřínového
v důsledku neobjasněných ekologických podmínek
kolísá a někdy dosahuje zvýšeného výskytu, který
zase zaniká bez poškození porostů. Může však
nastat další vzestup početnosti, tj. progradace, a po
dosažení kritického množství nastává kalamitní
přemnožení se silnými žíry. V přírodních podmín-
kách po vyvrcholení gradace následuje období
retrogradace, kdy jednotlivé nepříznivé vlivy
(nedostatek potravy, působení přirozených nepřá-
tel, nepříznivé počasí) působí pokles početnosti 

o. modřínového do základního stavu. Gradace
v našich podmínkách trvají 7-8 let a vyskytly se
v minulosti v intervalu asi 30 a 10 let. Od konce
poslední gradace již uplynulo 17 let.

Za hlavní příčinu pravidelného nástupu gradační
vlny modřínové formy o. modřínového ve Švýcar-
sku a jejího opětovného ústupu je považována
obranná reakce modřínu na napadení housenkami.
Na silně žírem poškozených stromech se vyvíjejí
krátké a tvrdé jehlice, které jsou zpožděny ve vývo-
ji. Tím dochází k časovému posunu mezi vývojem
housenek a výskytem pro ně optimální potravy
a důsledkem je vyšší úhyn housenek. Kalamity
v těchto podmínkách trvají obvykle pouze tři roky.

KONTROLNÍ METODY

Poněvadž o. modřínový patří mezi kalamitní
škůdce, podléhá povinnosti každoroční pravidelné

kontroly a v případě, že dosáhne zvýšeného nebo
kalamitního stavu, je vlastník nebo správce lesa
povinen vést evidenci o lokalitách výskytu, rozsahu
škod a event. o obranném zásahu. Základním způ-
sobem kontroly v období základního stavu je sledo-
vání příznaků žíru housenek na letorostech smrků
při pochůzkách v letním období. V základním
a mírně zvýšeném stavu se dále uplatňuje monito-
rování výskytu samečků feromonovými pastmi.
Provádí se ve smrkových porostech IV. a V. věkové
třídy v podhorských a horských oblastech, kde se 
o. modřínový v minulosti již přemnožil, zejména
v Krušných horách, Jizerských horách, Krkonoších,
Orlických horách, Jeseníkách a Beskydech. Na kaž-
dých 100 ha potencionálně ohrožených porostů se
vyvěšují tři feromonové pasti ve výšce 1,5 až 2 m
a ve vzdálenosti 50 m od sebe. Místa feromonové
kontroly je třeba zachovávat v intervalu více let, aby
bylo možno hodnotit změny populační hustoty 

Dospělec obaleče modřínového (modřínová forma)Sameček a samička o. modřínového (smrková forma)
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Připřádání pupenových obalů („čepiček“) na konci
letorostů je typické pro obaleče rodu Zeiraphera

Vzhled žíru na smrku Žír jednotlivé housenky na smrkovém výhonu

 Obalec modrinovy_new: Obalec modrinovy.qxp  1/22/10  1:02 PM  Stránka III



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /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 150
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b0131002000f6006e0063006500730069002000e70131006b0131015f006c006100720020006900e70069006e002000640061006800610020007900fc006b00730065006b0020006700f6007200fc006e007400fc002000e700f6007a00fc006e00fc0072006c00fc011f00fc006e0065002000730061006800690070002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020006f006c0075015f007400750072006d0061006b00200061006d0061006301310079006c006100200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e00720061007301310020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e002900200042007500200061007900610072006c0061007200200066006f006e00740020006b006100740131015f007401310072006d00610073013100200067006500720065006b00740069007200690072002e000d>
    /HEB <FEFF05d405e905ea05de05e9002005d105e705d105d905e205d505ea002005d405d005dc05d4002005db05d305d9002005dc05d905e605d505e8002005de05e105de05db05d90020005000440046002005e205dd002005ea05de05d505e005d505ea002005d105e805d605d505dc05d505e605d905d905d4002005d205d105d505d405d4002005d905d505ea05e8002c002005e205d105d505e8002005d405e405e705d505ea002005e705d305dd002005d305e405d505e1002005d105d005d905db05d505ea002005d205d105d505d405d4002e002005e005d905ea05df002005dc05e405ea05d505d7002005d005ea002005de05e105de05db05d9002005d4002d005000440046002005e205dd0020004100630072006f006200610074002005d5002d005200650061006400650072002005d205e805e105d005d505ea00200035002e0030002005d505de05e205dc05d4002e>
    /CZE <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 765.354]
>> setpagedevice


