
 

INŻY N I E R I A  RO L N I C Z A

AG R I C U L T U R A L  EN G I N E E R I N G

2012: Z. 2(137) T. 2
S. 7-16

ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
http://www.ptir.org

OCENA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII IT
W GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ

W PRODUKCJI MLEKA
NA TERENIE POWIATU KOLNEŃSKIEGO

W WOJ. PODLASKIM

Andrzej Borusiewicz
Zakład Informatyki, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Krzysztof Kapela
Instytut Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Streszczenie. Celem badań było określenie możliwości komputeryzacji gospodarstw specja-
lizujących się w produkcji mleka na terenie powiatu kolneńskiego. Badania przeprowadzono
wśród 96 gospodarstw rolniczych specjalizujących się w produkcji mleka położonych na te-
renie powiatu kolneńskiego w województwie podlaskim. Na podstawie przeprowadzonych
badań stwierdzono, że komputer wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem jest coraz czę-
ściej spotykanym narzędziem w gospodarstwie rolnym. Ocena poziomu mechanizacji bada-
nych gospodarstw jest ściśle powiązana z wykształceniem właściciela, najlepiej swoje
gospodarstwa oceniają posiadacze wyższego wykształcenia. Wśród badanych gospodarstw
aż 92% było wyposażone w komputer. W 38% z nich był on już od 2 do 5 lat. Właściciele
największych gospodarstw dysponują komputerami najdłużej. Najczęściej rolnicy wyko-
rzystują komputer do prac biurowych. Spośród badanych gospodarstw 43% uznało, że
oprogramowanie do wypełniania wniosków związanych z otrzymywaniem dopłat jest
najbardziej potrzebne w gospodarstwie rolnym. Równie przydatne jest oprogramowanie
do ustalania dawek paszowych czy opracowywania planów ochrony roślin i nawożenia.
Wśród osób posiadających komputer 76% miało podłączenie do Internetu. Spośród rolników
posiadających dostęp do Internetu 81% badanych odpowiedziało, że Internet wykorzystuje  w
poszukiwaniu fachowych informacji i doradztwa. Zauważono, że rolnicy z wyższym wy-
kształceniem uważają, że prowadzenie gospodarstwa bez pomocy komputera jest bardzo
utrudnione. Dla pozostałych grup sprawa ta nie jest już tak jednoznaczna.

Słowa kluczowe: komputer, internet, rolnictwo, specjalistyczne oprogramowanie rolnicze,
automatyzacja produkcji, rolnictwo precyzyjne
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Wprowadzenie

W obecnych czasach dostęp do informacji odgrywa duże znaczenie w rolnictwie. Jest
elementem który warunkuje osiągnięcie satysfakcjonujących efektów produkcji w gospo-
darstwach rolniczych. Pozyskiwanie aktualnych i rzetelnych informacji o sytuacji rynko-
wej, o środkach produkcji jak i ochrony, postępie biologicznym czy technicznym i techno-
logicznym, umożliwia podejmowanie szeregu decyzji, które mają wpływ na działania
w obszarze operacyjnym, taktycznym jak i strategicznym [Pawlak 1999].

Na podejmowanie decyzji w gospodarstwie rolnym ma wpływ system pozyskiwania in-
formacji, im jest on bardziej usprawniony tym korzystniejsze przynosi efekty, zaś w przy-
padku braku możliwości pozyskiwania kompetentnych i rzetelnych informacji rolnik jest
narażony na straty [Cupiał 2006]. Wśród rolników o najniższym poziomie wykształcenia
pozyskiwanie informacji przez Internet nie jest doceniane ani darzone zaufaniem [Cu-
piał 2008].

Komputer z dostępem do Internetu ma wiele zastosowań w rolnictwie. Oprogramowa-
nie obsługujące komputery pokładowe maszyn rolniczych jest już kompatybilne z opro-
gramowaniem domowych komputerów. Usługi internetowe są coraz tańsze. Komputer
i Internet nie jest już wyjątkowym wyposażeniem gospodarstwa domowego [Król 2006].
Technologie informacyjne mające na celu wspomaganie zarządzania gospodarstwami
rolnymi w krajach o wysokim poziomie produkcji rolnej zostały szeroko wdrożone
[Coolman 2002]. W latach 90-tych ubiegłego wieku wystąpił rozwój komputerowych
systemów doradczych zarządzania gospodarstwem rolnym (SDZGR). Jednocześnie
odnotowuje się ich nierównomierne wykorzystanie w gospodarstwach rolnych o zbli-
żonej wielkości i profilu produkcji rolnej [Verstegen, Huirne 2001]. Przyczyną niechę-
ci i braku zaufania rolników we wdrażaniu systemów wspomagania zarządzania
w gospodarstwach rolnych w Polsce jest obawa, że koszty zakupu sprzętu komputero-
wego i oprogramowania mogą nie zostać zrekompensowane przez oszczędności poczy-
nione dzięki ich stosowaniu [Grudziński 2006]. W badaniach Lorencowicza i Figurskiego
tylko 10% rolników używało programów specjalistycznych i doradczych w analizowa-
nych gospodarstwach rolnych [Lorencowicz, Figurski 2008].

Wykorzystanie technologii informacyjnej w rolnictwie pozwoli na ciągły rozwój oraz
możliwość wprowadzenia nowych przystosowań w czasie całego życia zawodowego co
pozwoli na podniesienie produkcyjności w gospodarstwie. Każdy rolnik chcąc nadążyć za
przemianami współczesnego rynku musi posiadać zdolność ciągłego rozwoju, pogłębiania
swojej wiedzy [Roszkowski 2004, Zaliwski, Pieruch 2007]. Jak wykazują badania rolni-
cy posiadają wiedzę na temat specjalistycznych programów komputerowych przezna-
czonych do zarządzania gospodarstwem rolnym, prowadzącym zarówno gospodarstwo
nastawione na produkcję roślinną, jak i zwierzęcą. Wśród badanych rolników wielu nie
korzysta i nie zamierza w przyszłości korzystać z tego rodzaju programów, które
w dużym stopniu przyczyniają się do rozwoju oraz obniżenia kosztów produkcji
w gospodarstwie rolnym [Borusiewicz 2009].
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Metodyka badań

Badania wykonano w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród 96 gospodarstw rolni-
czych specjalizujących się w produkcji mleka położonych na terenie powiatu kolneńskiego
w województwie podlaskim. Powiat kolneński ma charakter typowo rolniczy. Rolnicza
przestrzeń produkcyjna charakteryzuje się przewagą gleb niskiej jakości oraz wysoką nie-
stabilnością klimatu. W produkcji roślinnej przeważa uprawa roślin mało pracochłonnych,
w tym głównie zbóż i ziemniaków. Dominującym natomiast kierunkiem jest produkcja
zwierzęca, z przewagą chowu krów mlecznych i tuczem trzody chlewnej. W powiecie
funkcjonuje ok. 4,4 tys. gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi
ponad 15 ha i jest jedną z najwyższych w województwie.

Dobór ankietowanych nie był losowy, lecz celowy by pozyskać informacje na temat
wykorzystywania nowoczesnych technologii w gospodarstwach produkcyjnych, specjali-
zujących się w konkretnej produkcji. Kwestionariusz składał się  z dwóch części. Pierwsza
tzw. „metryczka” była charakterystyką badanego gospodarstwa i jego właściciela. Druga
część składała się z czternastu pytań i dotyczyła wykorzystania komputerów i Internetu
w rolnictwie.

Wyniki badań

Większość właścicieli posiadała wykształcenie średnie (51%), wykształcenie zawodo-
we miało (27%), zaś wyższe wykształcenie miało 14% respondentów. Pod względem
wielkości użytków rolnych wyróżniono 4 grupy: 1-9 ha, 10-29 ha, 30-49 ha, 50 i wię-
cej ha. Największą grupę stanowiły gospodarstwa o powierzchni od 40 do 49 ha, bo aż
49%. Najmniej było gospodarstw o areale do 9 ha, tylko 5% (tab. 1). Według ARiMR
na dzień 29 września 2010 roku średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych
w gospodarstwie w województwie podlaskim wynosiła 12,11 ha, a ogółem w Polsce
10,23 ha.

Tabela 1. Powierzchnia gruntów rolnych w badanych gospodarstwach
Table 1. Surface area of agricultural land in the researched farms

Powierzchnia gospodarstwa [ha] Struktura [%]

1-9 5,00
10-29 30,00
30-49 49,00
50 i więcej 16,00

Źródło: badania własne.

Wśród badanych 57% właścicieli gospodarstw oceniło poziom mechanizacji na dobry,
19% za dostateczny, 16% za bardzo dobry (rys. 1).
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Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że ocena poziomu mechanizacji
zależna jest od wykształcenia właściciela (rys. 2). Najlepiej swoje gospodarstwa oceniają
posiadacze wyższego wykształcenia. Najgorzej oceniają je właściciele z podstawowym
wykształceniem - aż ¾ badanych uważa, że ich gospodarstwa nie są dostatecznie zmecha-
nizowane.

Źródło: badania własne

Rys. 2. Wykształcenie rolników a ocena poziomu mechanizacji [%]
Fig. 2. Farmers' education and evaluation of mechanisation level [%]

Wśród badanych gospodarstw aż 92% było wyposażone w komputer. W 38% z nich był
on już od 2 do 5 lat. Właściciele największych gospodarstw dysponują komputerami naj-
dłużej – wszyscy posiadają go dłużej niż pięć lat, a jedna trzecia dłużej niż dziesięć
(rys. 3).

Źródło: badania własne

Rys. 1. Samoocena poziomu mechani-
zacji gospodarstwa

Fig. 1. Self-evaluation of the farm
mechanisation level
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Źródło: badania własne

Rys. 3. Wielkość gospodarstwa rolnego a czas posiadania komputera [%]
Fig. 3. Seize of the agricultural farm and how long a computer has been in the farm [%]

Najczęściej rolnicy wykorzystują komputer do prac biurowych, wypełniania dokumen-
tów. Na dalszym miejscu znalazły się prace związane z opracowywaniem danych produk-
cyjnych oraz sprawdzanie poczty elektronicznej (rys. 4)

Źródło: badania własne

Rys. 4. Cel korzystania z komputera
Fig. 4. Purpose for using a computer
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Spośród respondentów posiadających w domu komputer, aż 38% korzysta się z niego
codziennie (tab. 2).

Tabela 2. Częstotliwość korzystania z komputera przez właścicieli gospodarstw
Table 2. Frequency of using a computer by farm owners

Częstotliwość Struktura [%]

Codziennie 38
Minimum raz w tygodniu 29
Minimum raz na dwa tygodnie 12
Raz w miesiącu 18
Rzadziej 3

Źródło: badania własne

Żaden z badanych nie spędza dziennie więcej niż pięć godzin przed komputerem,
większość może sobie pozwolić na mniej niż godzinę (tab. 3).

Tabela 3. Średnia ilość czasu spędzonego przy komputerze przez właściciela gospodarstwa
Table 3. Average time spent in front of a computer by the farm owner

Ilość czasu w godzinach Struktura [%]

Mniej niż 1 74
Od 1 do 3 18
Od 3 do 5 9
Więcej niż 5 0

Źródło: badania własne

Aż 43% badanych uznało, że oprogramowanie do wypełniania wniosków związanych
z otrzymywaniem dopłat itp. jest najbardziej potrzebne. Równie przydatne jest oprogra-
mowanie do ustalania dawek paszowych czy opracowywania planów ochrony roślin, na-
wożenia (rys. 5).

Wśród osób posiadających komputer 76% miało podłączenie do Internetu. Według ba-
dań przeprowadzonych w 2009 roku przez Ericsson Consumer Lab 45% Polaków zamiesz-
kujących obszary wiejskie posiada w domu dostęp do Internetu [Ericsson Consumer Lab
2009]. Na tym tle badane gospodarstwa wyglądają bardzo dobrze. Spośród rolników posia-
dających dostęp do Internetu 81% respondentów odpowiedziało, że Internet wykorzystuje
w poszukiwaniu fachowych informacji i doradztwa. Na kolejnym miejscu znalazły się
informacje szkolne i nierolnicze serwisy on-line (rys. 6).

Właścicieli gospodarstw posiadających Internet zapytano również kiedy ostatnio z nie-
go korzystali. Większość badanych stwierdziła, że korzystała z sieci w ostatnim tygodniu
(rys. 7). Tylko 8% rolników było w sieci dawniej niż miesiąc przed badaniem.
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Źródło: badania własne

Rys. 5. Specjalistyczne oprogramowanie potrzebne w gospodarstwie
Fig. 5. Professional software necessary in the farm

Źródło: badania własne

Rys. 6. Do jakich celów wykorzystywany jest Internet
Fig. 6. What is the Internet used for?
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Wszystkich rolników, zarówno tych nieposiadających jak i posiadających komputer,
poproszono o ocenę przydatności komputera (rys. 8). Najwięcej, aż 51% określiło go jako
„przydatny, ale nie niezbędny”. Zauważono, że tylko rolnicy z wyższym wykształceniem
uważają, iż dziś bez komputera prowadzenie gospodarstwa jest utrudnione. Dla pozosta-
łych grup sprawa ta nie jest już tak jednoznaczna. Jednakże grupa uważająca komputer za
zbędny stanowi 8% całej populacji. Są to rolnicy z wykształceniem podstawowym i zawo-
dowym, którzy nie zawsze mają świadomość na temat wykorzystania nowoczesnych tech-
nologii informatycznych w gospodarstwie rolnym.

Źródło: badania własne

Rys. 8. Ocena przydatności komputerów w prowadzeniu gospodarstwa
Fig. 8. Estimation of computers usefulness in running the farm

Porównując otrzymane wyniki z badaniami Cupiała [2008] oraz Borusiewicza [2009]
należy stwierdzić, że bez względu na to, gdzie badanie były prowadzone, w którym roku,
oraz czy gospodarstwa specjalizowały się w danej produkcji, zdecydowana większość
badanych za najpotrzebniejsze uznało oprogramowanie do wypełniania wniosków o do-

Źródło: badania własne.

Rys. 7. Kiedy ostatnio rolnik kor-
zystał z Internetu

Fig. 7. When was the last time the
farmer used the Internet?
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płaty bezpośrednie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz aplikacje do
planowania stosowania środków ochrony roślin, nawożenia i układania dawek pokarmo-
wych. Większość respondentów, w badaniach wszystkich autorów uznała, że komputer
w gospodarstwie jest przydatny, lecz nie niezbędny. Zmienia się natomiast liczba osób
uznających komputer za zbędny lub niepotrafiących bez niego wyobrazić sobie nowocze-
snego gospodarstwa. W 2008 roku aż 33% badanych rolników z woj. małopolskiego
uznało komputer za zbędny przy prowadzeniu gospodarstwa, w badaniach z 2009 roku
było ich 20%, a w 2010 roku na terenie Powiatu Kolno jedynie 8% uznało pomoc kompu-
terów za zbędną, a 41% badanych nie wyobrażało sobie prowadzenia nowoczesnego, przy-
noszącego zysk gospodarstwa specjalizującego się w produkcji mleka bez pomocy sprzętu
i oprogramowania komputerowego.

Wnioski

1. Wśród badanych gospodarstw aż w 92% z nich znajdował się komputer. Spośród osób
posiadających komputer 76% miało podłączenie do Internetu. Wśród nich, aż 81% ba-
danych wykorzystuje go do wyszukiwania fachowych informacji, doradztwa oraz in-
formacji na temat cen środków produkcji.

2. Właściciele gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji mleka na terenie
powiatu kolneńskiego zauważają potrzebę posiadania oprogramowania specjalistyczne-
go. Aż 43% badanych uznało, że tego typu oprogramowanie jest niezbędne.

3. Spośród badanych tylko 41% dysponuje specjalistycznym oprogramowaniem.
4. Rolnicy z wyższym wykształceniem uważają, że bez wykorzystania komputera wraz

z fachowym oprogramowaniem prowadzenie gospodarstwa jest bardzo utrudnione.
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EVALUATION OF USING IT TECHNOLOGY IN MILK
PRODUCTION FARMS ON THE TERRITORY
OF KOLNEŃSKI POVIAT IN PODLASKIE VOIVODESHIP

Abstract. The objective of the work was to determine possibilities of computerisation of milk pro-
duction farms on the territory of kolneński poviat. The research was carried out among 96 agricul-
tural farms specialising in milk production located on the territory of kolneński poviat in Podlaskie
Voivodeship. On the basis of the research which was carried out, it was determined that a computer
along with professional software is a more popular tool in an agricultural farm. Evaluation of
mechanisation level of the researched farms is strictly connected with education level of the
owner. Highly educated persons evaluate their farms the highest. As much as 92% of the re-
searched farms were equipped with a computer. In 38% of them, it had been there for 2 to 5 years.
Owners of the biggest farms have owned computers for the longest time. Farmers use computers
most frequently for office works. 43% of the researched farms concluded that software for filling
in  subsidies forms is the most important in an agricultural farm. Software for determination of
fodder doses or for preparing plant protection plans and fertilization is equally useful. Among
persons who own a computer, 76% had internet access. Among farmers who have Internet access,
81% of respondents answered that they use the Internet in search of professional information and
advice. It was reported, that highly educated farmers claim that lack of computer considerably
hinders running of a farm. For the remaining groups this issue is not so explicit.

Key words: computer, internet, agriculture, professional agricultural software, production automa-
tion, precise agriculture

Adres do korespondencji:
Andrzej Borusiewicz; e-mail: andrzej.borusiewicz@wsa.edu.pl
Zakład Informatyki
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
ul. Studencka 19
18-402 Łomża



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /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 true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


