
   

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miniprzewodnik po uprawie Anturium  
prowadzonego na kwiat cięty 
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Anturium 
 
Anturium należy do rodziny Araceae. Anturium jest największym rzędem w tej rodzinie. Typową 
cechą Araceae jest kształt kwiatostanu wyglądem przypominający filiżankę – arum. Składa się ze 
spathy i spadixa, na którym umieszczone są kwiaty. Anturium jest rośliną wiecznie zieloną i może 
produkować kwiaty przez cały rok. Można sprzedawać zarówno kwiaty jak i liście. W warunkach 
naturalnych Anturium rośnie w Andach w Ameryce Łacińskiej, gdzie występuje na zacienionych i 
wilgotnych stanowiskach. Występuje ponad 100 różnych odmian różniących się między sobą 
wielkością, kształtem i barwą. 
 

 
Kilka odmian firmy Anthura 

 
Materiał nasadzeniowy 
Materiał nasadzeniowy może być dostarczony w różnych formach. Mówiąc ogólnie im mniejsza 
roślina tym więcej uwagi będzie wymagała jej uprawa. 
 
Kultury tkankowe 
Rośliny sprzedawane jako kultury tkankowe są sadzone w fiolkach plastikowych w laboratorium. 
Każda fiolka zawiera 30 lub 40 roślin. Pożywka (agar, bez antybiotyków) zawiera węgiel (czarny) 
wspomagający tworzenie korzeni przez rośliny. Niektóre państwa zabraniają importu kultur 
tkankowych na czarnych pożywkach, lecz oczywiście w takich przypadkach Anthura może 
dostarczyć rośliny na białych pożywkach. 

Mikrosadzonki 

Możemy również dostarczyć Mikrosadzonki, pod warunkiem, że spełniają warunki fitosanitarne. 
Mikrosadzonki są złożone z koniuszków kultur tkankowych roślin i są transportowane w 
plastikowych fiolkach nie zawierających agaru. Z technologicznego punktu widzenia te rośliny są 
identyczne jak kultury tkankowe, choć często są większe i bardziej wytrzymałe. Ogromne 
doświadczenie w uprawie zarówno kultur tkankowych jak i mikrosadzonek jest niezbędne, przy ich 
pomyślnej uprawie. Hartowanie i hodowla są wzajemnie uzupełniającymi się działaniami. 
Producenci, którzy nie posiadają odpowiedniego doświadczenia ponoszą ogromne ryzyko utraty 
wielu roślin. 
 
Korki 
Korki są produkowane poprzez uprawę dwóch mikrosadzonek na korku oasisu (pianki 
polifenolowej) lub do momentu, gdy rośliny rozwiną się na wysokość 6-8 cm. Te rośliny są o ok. 4 
miesiące starsze od roślin wytworzonych z kultur tkankowych. Korki nie mogą od razu zostać 
przesadzone do doniczek większych niż 14 cm. Zalecane jest, by najpierw rosły w doniczkach 7-9 
cm i były trzymane w optymalnych warunkach, najlepiej w mnożarce.  
 
Rośliny w 9 cm doniczkach (20-25 cm) 
Korki są sadzone w 9 cm doniczkach wypełnionych podłożem inertnym (wełną mineralną). Korki są 
uprawiane w nich przez 4 miesiące do wielkości 20-25 cm. Te doniczki mogą być od razu 
wsadzone na parapety lub do doniczek w których będą sprzedawane. 
 
Rośliny w 9 cm doniczkach (25-30 cm and 30-40cm) 
Dla klientów preferujących większe rośliny, możemy uprawiać rośliny do wielkości 25-30 cm lub 
30-40 cm.  
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Kultury tkankowe, mikrosadzonki, korki, 20-25 cm rośliny i 30-40 cm rośliny (od lewej) 

 
Wszystkie korki są dostarczane w postaci pojedyńczych roślin w donicy luba korku, w 
przeciwieństwie do roślin doniczkowych Anturium. W ten sposób, roślina ma więcej miejsca do 
rowzwoju. Ponadto produkcja pojedyńczych roślin oznacza, że rośliny są bardziej jednolite. W 
rezultacie otrzymujemy wyższą jakość i produkcję. Dodatkowo mniej pracy potrzeba na wycinanie 
liści gdyż rośliny są bardziej regularne i wszystkie rośliny są rozdzielone. 
 
Plan uprawy 
 
Zaraz po przyjeździe młode rośliny muszą zostać rozpakowane i poddane aklimatyzacji w 
warunkach takich samych jak uprawa. Po aklimatyzacji rośliny można przesadzić do doniczek. 
Przy sadzeniu ważne jest, aby zadbać, by rośliny zostały wsadzone na odpowiedniej głębokości, 
tak by już ukształtowane korzenie powietrzne rośliny znajdowały się w podłożu. Rośliny w 9 cm 
doniczkach należy sadzić na głębokości 12-17 cm. Równie ważne jest nie sadzenie roślin zbyt 
głęboko. Może to spowodować nadmierne ciśnienie. Nie mogą być również wsadzone zbyt płytko. 
Sprawia to, ze roślina rośnie wolno i przewraca się. Dobrym wyznacznikiem jest zasada sadzenia 
na takiej głębokości, by korzenie powietrzne znajdowały się w podłożu, a stożki wzrostu były 
wystawione na działanie promieni słonecznych. 
  

  
Zbyt młode rośliny wsadzone zbyt głęboko Idealna głebokość 

 
Rozstawa roślin zazwyczaj zależy od odmiany. W naszej broszurce znajdują się wytyczne 
dotyczące rekomendowanej liczby roślin wsadzanych na m

2 
brutto. Należy uformować 4 rzędy na 

parapet (1.20 m szerokości) a odległości pomiędzy roślinami powinien różnić się w zależności od 
rzędu. Ta odległość powinna wynosić pomiędzy 10 do 20 cm. Dokładna odległość jest obliczona 
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na podstawie całkowitej powierzchni szklarni i liczby parapetów. Z radością obliczymy właściwą 
odległość dla naszych klientów. 
 

 
Zagon z Anturium, inne systemy są możliwe 

 
Ze względu na to, że Anturium jest epifitem należy wybrać podłoże porowate. Uprawa Anturium 
trwa 5 - 6 lat. Z tego względu kupując podłoże ważny jest wybór podłoża o stabilnej strukturze. 
Najważniejsze jest by w podłożu było wystarczająco dużo wolnej przestrzeni na korzenie i 
zbieranie się tlenu. Podłoża dzieli się na podłoża organiczne i sztuczne. Podłoża sztuczne rzadko 
ulegają zmianom, lecz czasem zachowują mniej wody i nawozów. Podłoża organiczne są często 
lepiej dostępne i tańsze, lecz zmieniają się z upływem czasu. Zalecamy używanie podłoża 
sztucznego jak oasis lub perlit. Jednakże rośliny można także uprawiać w podłożu organicznym, a 
spośród różnych rodzajów torf i wiórki kokosowe są najlepsze. 
 
Anturium może być uprawiane bezpośrednio w ziemi, na zagonach, w doniczkach lub w rynnach. 
Zdecydowanie polecamy ostatnie trzy metody ze względu na odseparowanie uprawy od gruntu. W 
ten sposób podłoże jest oddzielone od gruntu a to ułatwia zapobieganie pojawieniu się chorób i 
uszkodzeniom korzeni spowodowanych przez szkodniki. Najważniejsza kwestią dla wszystkich 
systemów uprawy jest i rodzajów podłoża jest użycie systemu irygacyjnego. 
 

 
Uprawa na zagonach z szerokokątnymi 
360°zraszaczami (na lawie wulkanicznej) 

Wysoką szklarnia z dwiema liniami zraszającymi, 
180°(w oasis) 

 
System irygacyjny 
 
Anthurium można dostarczać wodę z dołu lub góry rośliny. Górna warstwa podłoża może bardzo 
się wysuszyć, jeżeli roślinom przez dłuższy czas będzie dostarczana woda jedynie z dołu doniczki 
(za pomocą linii kroplującej lub systemu kapilarnego). Ponadto rośliny będą przykurzone ze 
względu na kurz unoszący się z suchej, górnej warstwy podłoża. Tych problemów można uniknąć 
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podlewając rośliny z przerwami co 4-6 tygodni za pomocą linii zraszających innych systemów 
zraszających. Przy uprawie na zagonach doskonałym sposobem dostarczania wody jest 
zastosowanie systemu zraszającego. Jednakże przy uprawie w doniczkach lepiej jest zastosować 
system kapilarny. Woda nie może zawierać jakichkolwiek widocznych lub chemicznych 
zanieczyszczeń. Takie pierwiastki jak sód czy chlor nie mogą przekraczać poziomu 3mmol/litr, a 
również poziom dwutlenku węgla nie może być zbyt wysoki. W przypadku braku wody dobrej 
jakościowo niezbędne będzie użycie wody z odwróconej osmozy.  
 
Ilość wody potrzebnej roślinom zależy od klimatu, podłoża i wieku uprawy. Pojemność systemu 
irygacyjnego powinna wynosić ok.3 do 5 litrów na m² dziennie. Taka ilość wody powinna być 
dostarczana co 3 - 5 godzin. Ważne jest by można było łatwo usunąć przesącz. Nadmiar wody 
należy usuwać, by podłoże nie było zbyt mokre.  
 
Nawożenie 
 
Uprawa Anthurium zazwyczaj wymaga użycia czystej saletry amonowej (Dosatron

®
) lub 

zastosowania systemu zbiorników miksujących. Poniżej znajdują się dokładniejsze wskazówki 
dotyczące użycia tego systemu. Potrzeby roślin mogą różnić się w zależności od odmiany; można 
skontaktować się z Bureau IMAC Bleiswijk B.V. w celu otrzymania dokładnych informacji o 
nawożeniu dla konkretnej odmiany lub odnośnie użycia nawozów złożonych. 
  
Należy zachować szczególną ostrożność przy dawkowaniu manganu, wody z rozpuszczonymi 
nawozami NPK i nawozami siarczanowymi. Manganu może spowodować pojawienie się oznak 
nadmiaru na Anthurium. Jeżeli w wodzie używanej do podlewania lub w podłożu nie ma w ogóle 
manganu, wtedy powinno się dodawać 50 gram tego nawozu. Wysokie stężenie NPK i nawozów 
siarczanowych w połączeniu z związkami wapnia łatwo może spowodować powstawanie gipsu. 
Poziom pH roztworu nawozowego powinien wynosić 5.5 do 6.0 a EC 1.2. 
 
System: Zbiorników mieszających; 1,000 litrowy zbiornik 
Woda: 100% deszczówki; schemat A. 0.0.0 
 
A - roztwór, stężenie 100 % 
 

Azotan wapnia Ca(NO3)2  19,0% Ca, 15,5% N 32,4 kg. 

Saletra amonowa (płynna) NH4NO3 18% N (9,0% NO3 en 9,0% NH4) 10,9 kg. 

Azotan potasu KNO3  38,2% K, 13,0% N 14,2 kg. 

Chelat żelaza 3% (DTPA) 2,8 kg. 

 
B - roztwór, stężenie 100 % 
 

Azotan potasu KNO3   38,2% K, 13,0% N 11,0 kg. 

Kwaśny fosforan 
potasu 

KH2PO4  28,2% K, 22,3 % P 13,6 kg. 

Siarczan potasu K2SO4   44,8% K, 17,0 % S 8,7 kg. 

Siarczan magnezu MgSO4  9.9% Mg, 13,0 S 24,6 kg. 

Borax  Na2B4O7  11,3% B 192,0 g. 

Siarczan cynku ZnSO4 22,7% Zn 87,0 g. 

Siarczan miedzi CuSO4 25,5% Cu 12,0 g. 

Molibdian sodu Na2MoO4 39,6% Mo 12,0 g. 
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Klimat 
 
Temperatura 
Anturium jest rośliną tropikalną i z tego powodu temperatura nie powinna przekraczać 15°C i 30°C. 
Temperatura w nocy na poziomie ok. 15°C nie powinna spowodować uszkodzeń roślin, lecz odbije 
się negatywnie na produkcji. To samo dotyczy przekroczenia maksymalnej temperatury 30°C. Gdy 
temperatury przekracza 30°C, produkcja może być utrzymana na odpowiednim poziomie poprzez 
zapewnienie wyższej wilgotności. Najlepiej jest, gdy średnie temperatury wynoszą 20-24°C. 
 
Wilgotność względna 
Nadmiernie niska wilgotność względna zahamuje tempo przebiegu procesu fotosyntezy, a 
nadmiernie wysoka wilgotność względna zwiększy ryzyko pojawienia się problemów z pleśnią. 
Jednakże te problemy nie występują często. Niemniej jednak ważne jest zachowanie więcej 
wilgotności przy wyższej intensywności światła. Kraje o klimacie charakteryzującym się dużą 
wilgotnością względną mogą wykorzystać wyższe temperatury w ciągu dnia i wyższą intensywność 
światła. Należy próbować utrzymać wilgotność względną na poziomie 60-80%. W sytuacjach, gdy 
wilgotność względna jest zbyt niska( mniej niż 40 %), a zwłaszcza gdy towarzyszą temu wysokie 
temperatury bardzo ważne jest zainstalowanie systemu zwiększającego wilgotność względną, 
takiego, który nie pozostawiałby upraw mokrych (np. wysokociśnieniowy system zraszania w 
górnych partiach szklarni, linie zraszające pod donicami, path/fan systems – system używany w 
tropikach polegający na wdmuchiwaniu wilgotnego powietrza przez maty, itd.). 
 

 
Kurtyny przesuwne zapewniające optymalną 
ilość światła 

Siatka cieniująca w tropikach 

 
Intensywność światła 
Wymagana jest intensywność światła na poziomie roślin w wysokości 18,000-25,000 lux (250-300 
Watt). Nadmierna intensywność światła często powoduje blednięcie liści i kwiatów, a częstym 
zjawiskiem jest także poparzenie roślin. Przy nieodpowiedniej intensywności światła rośliny będą 
wyciągnięte i słabej jakości, a produkcja kwiatów będzie gorsza. Przy maksymalnie 1400 Watt/m

2
 

w dni słoneczne trzeba zaciągnąć kurtyny cieniujące 80% lub pokryć szkło warstwą kredy.  
 
W krajach tropikalnych odpowiednia będzie siatka cieniująca 75%. Najlepiej jest używać dwóch 
siatek, np. zamontowanej na stałe 60% i drugiej, przesuwnej 40%. Siatka przesuwna może być 
zamykana w czasie pory suchej i w środku dnia, omijając w ten sposób okresy najwyższej 
intensywności światła. Użycie plastikowych kurtyn jest zalecane w rejonach o dużych opadach 
deszczu, w celu zmniejszenia przesuszenia upraw i ograniczenia częstotliwości pojawiania się 
chorób (pleśń i chorób bateriowych). Dodatkową zaletą oferowaną w takich warunkach jest 
zredukowanie stopnia wypłukiwania składników pokarmowych z podłoża; w rezultacie stężenie 
składników pokarmowych w doniczce pozostanie optymalne, a to zapewni szybszy wzrost. 
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Dla celów późniejszych, gruntownych analiz jakichkolwiek problemów, które mogą się pojawić 
ważne jest, by dokonywać dokładnych zapisów najważniejszych parametrów klimatycznych, takich 
jak: intensywność światła, temperatura i wilgotność względna. Te pomiary powinny być 
dokonywane przez komputer klimatyczny lub ręcznie; zapisy powinny obejmować minimalne i 
maksymalne wartości w ciągu doby. 
 
 
Zabiegi pielęgnacyjne 
 
Zbyt wiele liści prowadzi do krzywienia się łodyg i uszkodzeń pąków kwiatowych. Regularne 
wycinanie liści jest z tego powodu niezbędne i dzięki temu otrzymujemy uprawy bardziej otwarte i 
wyższą jakościowo produkcję kwiatów. Im więcej roślin na m

2
 tym więcej liści częściej trzeba 

wycinać. Mówiąc ogólnie roślina powinna mieć co najwyżej 2-3 liście. Jednakże jest to uzależnione 
od odmiany i od zagęszczenia roślin. 
  
Choroby i szkodniki 
 

Różnorodne szkodniki i choroby mogą w mniejszym lub większym stopniu spowodować 
uszkodzenia Anturium. 
 
Szkodniki zwierzęce: 
Wciornastki, mszyce, mączniki szklarniowe, przędziorki i ślimaki. 
Wciornastki i mszyce są najważniejszymi spośród najczęściej atakujących Anturium szkodników. 
Można je kontrolować poprzez rozpylanie następujących pestycydów: 
Wciornastki Vertimec (sub.cz. abamectine 18 g/l) 70-100 cc na 100 litrów wody 

  Mesurol (sub.cz. methiocarb 500 g/l) 100 cc na 100 litrów wody 
  Violin (sub.cz. fipronil 80%) 3 g na 100 litrów wody 

Mszyce  Admire (sub.cz. imidacloprid 70%) 10 g na 100 litrów wody 
  Pirimor (sub.cz. pirimicarb 50%) 50 g na 100 litrów wody 
 
Pleśń: 
Fusarium, Colletotrichum, Pythium and Phytophthora 
 
Choroby bakteriowe: 
Chorobą powodującą największe straty przy produkcji Anturium jest bakterioza  Xanthomonas 
axonopodas pv. dieffenbachia, chociaż Pseudomonas solanacearum (I) może także przyczynić się 
do znacznego zmniejszenia produkcji. Zarażenie bakteriozą przychodzi z zewnątrz i 
przestrzeganie norm fitosanitarnych jest najlepszym środkiem przeciwdziałającym infekcji. Przede 
wszystkim powinno się uprawiać zdrowy materiał nasadzeniowy, opatrzony certyfikatem Elite®, 
który cechuje najwyższa jakość potwierdzona przez Holenderską Inspekcję Fitosanitarną (NAK-
Tuinbouw, www.naktuinbouw.nl). 
 
Należy zachować szczególną ostrożność przy wyborze środków chemicznych, z uwagi na 
fitotoksyczność niektórych z nich. Zalecamy skontaktowanie się z Bureau IMAC Bleiswijk B.V. w 
celu uzyskania informacji o najlepszych środkach zwalczających szkodniki. Wiemy, że 
uszkodzenia pojawiają się przy stosowaniu takich pestycydów jak Orthene, Dichloorvos i 
Parathion. Każdy nowy pestycyd należy przetestować na kilku roślinach zanim użyjemy go na całej 
powierzchni upraw. Należy wziąć także pod uwagę długi czas reagowania roślin na niektóre środki 
przy ocenianiu efektywności działania stosowanych pestycydów (czasem wynosi on aż 10 tygodni). 
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Sprzedaż 
 
Gdy spadix jest w ¾ dojrzały, można wycinać kwiaty. W czasie dojrzewania spadix odbarwia się i  
na otwartych kwiatach pojawiają się pylniki na spadixie. Odpowiedni moment do zbioru może być 
określony także gdy spadix podnosi się nad spathą. Pęd nie może być już miękki, lecz powinien 
być mocny i twardy. Należy zachować dużo rozwagi przy wycinaniu kwiatów Anturium gdyż łatwo 
ulegają uszkodzeniom.  
 

  
Zapakowane kwiaty Anturium  Liście Anturium można także sprzedawać 

 
Wnioski 
 
Mamy nadzieję, że ten zwięzły miniprzewodnik dostarczy państwu wglądu do uprawy roślin 
Anturium prowadzonych na kwiat cięty. Choć ich uprawa jest trudna, jest jak najbardziej wykonalna 
po spełnieniu odpowiednich warunków. Producenci, którzy zapewnili roślinom takie warunki czeka 
nagroda w postaci przepięknych roślin zasługujących na doskonałe miejsce na rynku. Będziemy 
bardzo radzi, gdy będziemy mogli pomóc Państwu w odpowiedzi na jakiekolwiek dodatkowe 
pytania w każdej materii. 
 

 

W maju 1998 nasz przewodnik po uprawie „Przewodnik po uprawie 
Anturium Ogólny zakres wiedzy dla producentów z całego 
świata” został wydany w językach: holenderskim, angielskim, 
niemieckim i chińskim (140 stron). Ten dobrze zilustrowany 
przewodnik opisuje w bardzo dobry sposób najważniejsze aspekty 
uprawy roślin Anturium prowadzonych na kwiat cięty. Zawiera rysunki, 
tabele i zdjęcia. 

Przewodnik pomoże producentom znaleźć odpowiedzi na bardzo 
trudne pytania dotyczące materiału i co ważniejsze pomoże omijać 
niepotrzebnych błędów, tak by producent mógł uzyskać udane 
produkty. Przewodnik porusza kwestie związane z technologią upraw 
i z ekonomią więc może być postrzegany jako pierwszy kompleksowy 
przewodnik po uprawie roślin Anturium prowadzonych na kwiat cięty.  

Już teraz można zamawiać ten przewodnik u przedstawicieli firmy 
Anthura! 

Anthura B.V. i Bureau IMAC Bleiswijk B.V.nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, które mogły powstać w 
wyniku złego zastosowania porad zamieszczonych w tych przewodnikach. Ponadto ze względu na fakt, że niektóre czynniki nie 

są zależne od naszego wpływu i kontroli nie możemy gwarantować odpowiednich rezultatów. 
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Anthura B.V. 
 
Anthura B.V. jest światowym liderem wśród hodowców materiału nasadzeniowego roślin 
Anturium prowadzonych na kwiat cięty lub na kwiat doniczkowy ze powierzchnią szklarniową 
wynoszącą 14 hektarów. Oprócz Anturium specjalizujemy się także w hodowli, selekcji i 
rozpowszechnianiu Phalaenopsis prowadzonych na kwiat cięty i na kwiat doniczkowy. 
Bromelie zamykają nasz bieżący asortyment i jesteśmy szczęśliwi mogąc zaofiarować 
producentom za granicą materiał nasadzeniowy Corn. Bak B.V. Z punku widzenia 
producentów wszystkie nasze produkty są roślinami podobnymi i w wielu krajach są 
uprawiane obok siebie. W naszej siedzibie w Holandii (Bleiswijk) zatrudnionych jest 180  
pracowników a w Niemczech (Borken-Burlo) 55.  
 
Ważne jest aby przed rozpoczęciem sadzenia zapoznać się gruntownie z różnymi 
zaleceniami, które tu rekomendujemy. To umożliwi Państwu dobry początek upraw i zapewni 
wykorzystanie przez rośliny całego potencjału. Informacje dodatkowe można uzyskać od 
naszych przedstawicieli, jak również z niezależnej agencji konsultingowej Bureau IMAC 
Bleiswijk B.V. Można również skontaktować się z departamentem sprzedaży firmy Anthura. 
 
Anthura B.V. Tel.: +31 10 529 1919 
Anthuriumweg 14 Fax: +31 10 529 1929 
2665 KV  BLEISWIJK E-mail: info@anthura.nl 
HOLANDIA Internet: www.anthura.nl 
 
Bureau IMAC Bleiswijk B.V. 
 
Konsultanci IMAC są dobrze wykształconymi osobami wyposażonymi w ogromne zasoby 
praktycznego doświadczenia zdobytego w kraju i za granicą, oddani sprawie odniesienia przez 
Państwa sukcesu i w ostatecznym rozrachunku naszemu. Jest wiele informacji, którymi 
możemy się podzielić za pośrednictwem wielu placówek. 
 
Ze względu na małą skalę działania i dobrą organizację w naszych szeregach informujemy się 
nawzajem o postępach w różnych uprawach. Unikalna współpraca z firmą Anthura sprzyja 
wymianie doświadczeń bez naruszania niezależności IMAC. Pole działania IMAC nie 
ogranicza się jedynie do Holandii. Wielu zagranicznych producentów skorzystało już z pomocy 
naszej agencji. Ze względu na ten międzynarodowy charakter konsultant IMAC jest w stanie 
bardziej niż ktokolwiek inny wydobyć wszystko co tylko możliwe w produkcji pod różnymi 
warunkami klimatycznymi. 
 
Do obowiązków pracowników IMAC na całym świecie należą: udzielanie porad w sprawie 
uprawy i zarządzania, szkolenia dla grup ogrodników, przeprowadzanie analiz nawozowych i 
udzielanie w tym zakresie porad, określanie chorób roślin w oparciu o próbki podłoża, 
ekonomika biznesu, ocenianie roślin i planowanie wykonywane dla roślin doniczkowych.  
 
Po więcej informacji, bez zobowiązań, prosimy o kontakt z konsultantami Bureau IMAC Bleiswijk 
B.V. 
 
Bureau IMAC Bleiswijk B.V. Tel: +31 10 521 90 94 
Anthuriumweg 12 Fax: +31 10 521 82 30 
2665 KV  BLEISWIJK E-mail: info@imac-bleiswijk.nl 
HOLANDIA 
 


