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דשנים חדשים לגידולי שדה
משטר דישון אחיד במקורות מים משתנים

ניסוי מולטיגרו בנטיעות מנגו צעיר
חדש! גרסה עדכנית לסרגל הדישון

ביקור אדמה בחיפה



חנקת אשלגן גרגירי )פרילס( ואמון זרחתי )מ.א.פ( גרנולרי הם דשנים המיועדים לפיזור קרקעי בגידולי שדה 
שונים, בדישוני היסוד והראש. למוצרים חדשים אלה יתרונות רבים בהשוואה לדשנים המקבילים.

חנקת אשלגן גרגירי בנוסחה 13-0-46 מספק אשלגן וחלק מהחנקן הדרושים לגידול במהלך העונה במקומות 
שבהם לא משתמשים בהדשיה. הצמח צריך אשלגן בעיקר בשלבים ההתחלתיים של גדילת הפרי או 

הפקעות. כאשר הדשן מיושם בסמוך לזמן שבו הוא נצרך על ידי הצמח, הוא מנוצל ביעילות והאובדנים 
בשטיפה או בקיבוע לקרקע מוקטנים. מסיבה זו, יישום חנקת אשלגן בדישון ראש בתקופות שבהן הגידול 

צורך כמויות גדולות של אשלגן, משפר את יעילות הדישון בהשוואה לדישון יסוד. 

לא מומלץ לדשן חנקת אשלגן כדשן יסוד בהכנת השטחים, וזאת מכיוון שהחנקה שטיפה גם בקרקעות 
כבדות, ועלולה להישטף מבית השורשים לפני קליטתה בצמח בשלבי הגידול הראשונים.  

לחנקת אשלגן השפעה חיובית על גידולי עלים: רמת האשלגן הגבוהה ותכולת החנקן המאוזנת מעודדות 
צימוח בריא ועמידות פיזית וביולוגית. 

חשוב להזכיר כי בשונה מאשלגן כלורי, חנקת אשלגן לא מכילה כלוריד כלל. באין תחרות עם יוני כלוריד על 
הקליטה, תהיה קליטת החנקן יעילה יותר. 

הדשן חנקת אשלגן גרגירי משווק בשקי ענק של 1.2 טון, ובעתיד הקרוב יהיה זמין גם בשקי 25 ק"ג.

אמון זרחתי גרנולרי )מונואמוניום פוספאט - מ.א.פ.( בנוסחה 12-52-0 משמש כדשן יסוד. ריכוז הזרחן בדשן 
זה גבוה בהשוואה לדשנים המקובלים בשימוש: 52% תחמוצת זרחן, לעומת 25% בסופר-פוספאט ו-46% 

בסופר-פוספאט משולש. הדשן מכיל גם חנקן בצורת אמון, אשר מספק את צרכי הצמח בשבועות הראשונים 
של הגידול, ואינו נשטף בקרקעות כבדות.  

האמון הזרחתי הגרנולרי נוח מאוד לפיזור ממוכן. יש להצניע את הדשן בקרקע בעת הכנת השטח, רצוי בפס 
הזריעה/שתילה, בעומק 5-10 ס"מ. 2 ק"ג דשן יספקו יחידת זרחן אחת )1 ק"ג P2O5(. המינון המומלץ הוא 

8-10 ק"ג לדונם בפס הזריעה, או 15-20 ק"ג לדונם כאשר הדשן מפוזר על כל השדה ומתוחח לקרקע.

הדשן משווק בשקי ענק במשקל 1 טון.

בכל שאלה בנושא אנו ממליצים להתייעץ עם האגרונומים של חיפה.

שני דשנים חדשים המיועדים לפיזור על הקרקע נוספו לסל המוצרים שאנו 
מציעים למגדלים בישראל. 

עשור חדש התחיל! 
שנה אזרחית חדשה החלה ואיתה התחלות 

חדשות בחיפה.

השנה החולפת, 2019, הייתה מאתגרת מאוד 
עבורנו, כפי שהייתה עבורכם, המגדלים. בשנה 

זו חזרה חיפה למקומה הטבעי, כמובילת 
דרך בשוק הדשנים בישראל ובעולם. רצינו 

לומר לכם תודה על האמון שנתתם בנו לאורך 
עשורים רבים של עבודה משותפת, ובמיוחד 

בשנה שהסתיימה.  

השנה הוספנו לסל המוצרים שלנו מוצרים 
רבים, חלקם ותיקים שחזרו לסל וחלקם 

חדשים לחלוטין. החזרנו את רוב נוסחאות 
הדשן כל® והוספנו מספר נוסחאות חדשות. 

חזרנו לספק מולטיגרו )דשן בשחרור מבוקר( 
ודשנים מוצקים נוספים למגדלי גד"ש, ומוצרים 

משלימים נוספים כגון ביוסטימולנטים. כמו כן 
שמחנו להעניק לכם את תוכנת הדישון הטובה 

בעולם, הנוטרינט, שהגישה אליה חופשית, 
כחלק ממדיניות החברה לחלוק מידע אגרונומי 

עם הלקוחות.

בגיליון הזה נציג שני מוצרים חדשים לשדה 
הפתוח: חנקת אשלגן גרגרי )פרילס( ומ.א.פ 
גרנולרי. תוכלו לקרוא על ניסוי המוכיח את 
יעילות השימוש במולטיגרו לנטיעות מנגו. 
כשירות עבורכם המגדלים, שמקבלים מי 

השקיה במגוון רחב מאוד של איכויות, ערכנו 
סיכום תמציתי של השיקולים השונים שיש 

לערוך בתוכניות הדישון בהתאם לאיכות המים. 
כמו כן, עדכנו עבורכם את סרגל הדישון שלנו, 
אותו תוכלו לקבל בתערוכה הקרובה בערבה 

ובמפגשים עם האגרונומים של חיפה.

אנקדוטה קטנה לסיום: בתזמון מושלם, אנו 
מגישים לכם את גיליון מס' 20 של "חיפה 

בשטח" כגיליון הראשון לשנת 2020, שבה 
דשן-כל 20-20-20, ימשיך להיות המוצר 

המזוהה ביותר עם חיפה. 

אנו רוצים לאחל לכל המגדלים עונה מוצלחת, 
מצפים לראותכם בשטח ומזמינים אתכם 

לבחור חיפה גם השנה.

עדינה ברייר,
מנהלת משרד ישראל

דשנים חדשים 
לגידולי שדה



ביקור אדמה בחיפה
ביקור בחוות הניסיונות ויום עיון בנושא השפעת הזנה ודישון על הגנת הצומח 

בתחילת חודש נובמבר אירחה חיפה את האגרונומים של חברת אדמה )מכתשים ואגן( לביקור בחוות המו"פ ולסמינר הרצאות במטה החברה. גד 
שחר, האגרונום הראשי של החברה, סקר את ההיסטוריה של חוות אהרונסון ואת פעילות המו"פ החקלאי של חיפה במטעים, בגידולי שדה ובחממות. 

אביאל צור, אגרונום המו"פ, הסביר על הניסויים השונים שמבוצעים בחממת המחקר בנושא הזנת הצומח. 

לאחר הסיור המקצועי נערך במשרדי חיפה יום עיון בנושא השפעת יסודות ההזנה ואופן יישום הדשנים על מזיקים ומחלות צמחים. 

סרגל הדישון של חיפה הוא כלי עזר לחישוב כמויות של דשנים בתמיסה. הסרגל קל ופשוט לתפעול, ומתאים לחישובים של דישון כמותי 
או יחסי. הסרגל מציג את היחס בין מים לדשן בהכנת תמיסת האם, את תכולת יסודות ההזנה בתמיסה, את יחס צורות החנקן השונות - 

חנקה, אמון ואמיד, ואת התרומה של התמיסה המוזרקת למוליכות החשמלית של מי ההשקיה. 

הסרגל כולל את כל נוסחאות דשן-כל™ הזמינות בארץ, וכן דשנים מסיסים נוספים. 

בקרו אותנו בתערוכת ערבה בביתן A 20-21, ונשמח לתת לכם סרגל דישון, 
או בקשו את הסרגל מאגרונום חיפה בפגישות בשטח.

גרסה עדכנית לסרגל הדישון
למי שסרגל הדישון שלו כבר בלה מרוב שימוש, וגם למי שעדיין לא מכיר את הסרגל, אנחנו שמחים להציע גרסה מחודשת. 

חדש!



משק המים בישראל עשה כברת דרך והשתנה לחלוטין ב-15 
השנים האחרונות. בעבר קיבל החקלאי מים ממקורות שפירים 

קבועים כגון בארות ומי כנרת. כיום הוא מקבלם במגוון רחב 
מאוד של איכויות, ועליו לשנות לפיהם את משטר הדישון, גם אם 

הגידול לא השתנה בשנים אלו. בכתבה זו ננסה לעשות קצת 
סדר בבלגן ולתת טיפים שימושיים לייעול הדישון.

בישראל כיום ישנם מקורת מים רבים ומגוונים. לכל מקור מים יתרונות וחסרונות, 
וניהול נכון של משטר הדישון יכול לחסוך הוצאות על דשן, מבלי לפגוע באיכות 

היבול, וגם לנצל איכות מים טובה, תוך השלמת יסודות ההזנה הדרושים. בכתבה 
זאת נסקור את מקורות המים העיקריים בישראל וכיצד יש להתייחס אליהם 

בהיבט הדישון.

מי כנרת: מי הכנרת הם מקור המים "הקלאסי" של מדינת ישראל ברוב משך 
קיומה. מחד, מי הכנרת נחשבים מלוחים יחסית, עם רמות כלוריד ונתרן גבוהים, 

דבר המחייב מנת השקיה מוגברת לצורך שטיפה. מאידך, המים בעלי רמות 
בינוניות של היסודות המשניים )סידן, מגנזיום וגופרית( אשר מספיקות לרוב 

הגידולים, מלבד גידולים רגישים, שעבורם יש להוסיף יסודות אלו למי ההשקיה. 
מי הכנרת אינם מכילים את יסודות המקרו )חנקן, זרחן ואשלגן(, ויש להוסיף 
 .dS/m 1.2-1.3 אותם ברמה מלאה. המוליכות החשמלית של מים אלו היא

רוב מחקרי הדישון נעשו תוך התייחסות לאיכות מי הכנרת. אולם כיום משמשים 
מים אלו לאזורים מצומצמים בלבד ועל כן יש להתאים את תוכניות הדישון 

למקורות המים האחרים.

מי בארות: מים שפירים המגיעים מקידוחים מהאקוויפרים השונים. לרוב מכילים 
מים אלו רמות גבוהות של יסודות משניים ועל כן אין צורך להוסיפם. ריכוזי 
הכלוריד והנתרן יכולים להשתנות באופן דרמטי בין המקורות השונים, דבר 

המשפיע בעיקר על מנת השטיפה הנדרשת במשטר ההשקיה. בעקבות תקני 
מי השתייה, קיימות בארות רבות שנאסרו לשתייה, בעיקר כתוצאה מריכוזי 

חנקות גבוהים. בארות אלו משמשות להשקיה חקלאית עקב שטיפת חנקות 
לתת-הקרקע, ונפוצות בעיקר במישור החוף. שיעור החנקן החנקתי בבארות אלו 
נמצא בטווח של 15-50 מ"ג/ל' ומומלץ להתייחס אל חנקן זה ולהפחיתו מתוכנית 
הדישון. כמו כן, לעתים בארות אלו עשירות מאוד בסידן. רצוי לקחת בחשבון דבר 

זה הן מבחינת דישון במגנזיום )ליחס בין היסודות יש חשיבות רבה( והן מבחינת 
טיפול למניעת סתימות הנובעות משקיעת פחמות במערכת ההשקיה. המוליכות 

.dS/m 0.7-1.5 - החשמלית הצפויה במי בארות בעלת טווח רחב

מים מותפלים: בשני העשורים האחרונים הוקמו חמישה מתקני התפלה 
גדולים לאורך חופי המדינה, וכיום רוב תושבי מדינת ישראל מקבלים מים אלו 

)או במיהול עם מקורות אחרים( כמי שתייה בברז. בתקופות שונות ובאזורים 
מסוימים עלול החקלאי לגלות שהוא מקבל מים אלו להשקיית גידוליו. המים 

המותפלים מכילים רמות נמוכות מאוד של מלחים, הן מזיקים כגון כלור ונתרן, 
אך גם כאלו המועילים כסידן, מגנזיום וגופרית. במידה שנוסיף את כל היסודות 

הדרושים ברמה המספקת, ירוויח החקלאי איכות מים גבוהה ויוכל להפחית את 
מנת ההשקיה, מכיוון שאין צורך לשטוף מלחים מיותרים. יודגש גם כי ריכוזי 
יסודות ההזנה במים המותפלים משתנים, כתלות בתהליך המתבצע במתקן 
ההתפלה, ולכן קיימים הבדלים מסוימים בין מים המגיעים ממתקני התפלה 

שונים. באופן כללי, מומלץ לעבוד עם שני מכלי דשן, אחד ליסודות המקרו 
)NPK( והמיקרו, והשני לסידן ומגנזיום. במצע מנותק או בקרקעות קלות הדבר 

מחויב. בקרקעות כבדות ניתן לדשן את היסודות המשניים פעם בשבוע. בכל 
מקורות ההתפלה רמת הסידן בינונית-נמוכה )40-60 ח"מ CaO( ורמת המגנזיום 

נמוכה מאוד. ריכוז הגופרית משתנה באופן דרמטי במתקני ההתפלה השונים 
ויש לשים לב לכך. המוליכות החשמלית הצפויה במי התפלה הינה 0.3-0.4 

.dS/m

מים מליחים: מים מליחים ראויים להשקיה, אך יכולים להוות בעיה לגידולים 
שונים. הקושי נובע מריכוזי כלוריד ונתרן עודפים המחייבים הגדלה של מנת 

ההשקיה לצורך שטיפה, וממשק נכון על מנת לא להביא להרס הקרקע. 
מבחינת הזנת הצומח, יש חשיבות לדישון מוגבר בחנקן חנקתי, ושמירה על יחס 
סידן:מגנזיום בתוכנית הדישון. המוליכות החשמלית של מים מליחים גבוהה מ-2 

dS/m ועלולה להגיע עד 15.

מי מיהול שפירים: מי מיהול הינם כל שילוב של מקורות המים שנסקרו עד כה, 
וריכוזי היסודות השונים בהם אינו קבוע. במקרה זה מומלץ לערוך בדיקת מים 

במעבדה בכל פעם שיש שינוי משמעותי במוליכות החשמלית של מי הקו, 
המצביע על שינוי במקור המים. במקרים רבים מקור המים משתנה במהלך 

היום, דבר הגורם לחוסר אחידות בדישון בין השקיה להשקיה. במקרים אחרים 
השינוי הוא עונתי ומשתנה כל מספר חודשים. יש לשנות בהתאם את תוכנית 

הדישון לכל איכות מים. במקרים אלו יש מספר פתרונות ואנו ממליצים להתייעץ 
עם אגרונום חיפה.

קולחין: לקולחין איכות משתנה בין אזורים ולאורך השנה, המושפעת מאוד 
ממקור המים )התפלה/כנרת/בארות(. המוליכות החשמלית בקולחין תהיה 

גבוהה באופן משמעותי ממי המקור, זאת עקב תוספת של כלוריד, נתרן ויסודות 
מקרו )NPK(. מלבד חומרים מינראליים, מים אלו מכילים חומרים ביולוגיים כגון 

אצות, חיידקים ופטריות, המהווים בעיה קשה לציוד הסינון וההשקיה. על כן 
יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לניקוי המים מגורמים אלו, ככל האפשר לפני 

כניסתם למערכות ההשקיה, וכן לטפל גם במערכת ההשקיה עצמה לאורך 
עונת הגידול. מבחינת הזנת הצומח, במקרים רבים מים אלו מכילים יסודות 

הזנה רבים )מקרו, משניים, מיקרו( ומומלץ מאוד לחשב את ההפחתות הדרושות 
מתוכנית הדישון. על מנת לחשב נכון, כדאי לבצע בדיקת מים לפחות פעם 

בחודש, שכן איכות המים משתנה עם עונות השנה. ניתן להפחית זרחן ואשלגן 
מתוכנית הדישון בהתאם לריכוזם במים. לגבי חנקן, מומלץ להתייחס לסוג 

החנקן והקרקע ולפיהם לבצע את ההפחתות. קולחין שמקורם במי התפלה 
לא מכילים רמות מספיקות של יסודות משניים, ולעתים יש צורך להוסיפם יותר 

מאשר את יסודות המקרו.

כללים ודגשים להתאמת תוכנית הדישון לאיכות המים:

מומלץ להתאים את תוכנית הדישון לגידול בהתאם   .1
לערכי המינראלים המצויים במי הקו. לחיפה תוכנת 

דישון חדשה, מעודכנת וחינמית בשם נוטרינט, 
שבאמצעותה ניתן להכין תוכניות דישון בהתחשב במים 

המתקבלים במשק.  

יש למדוד מוליכות חשמלית )EC( בכניסת המים למשק. שינוי משמעותי   .2
במוליכות מצביע על שינוי המקור ויש לשנות בהתאם את תוכנית הדישון. 

במידה שלא ניתן לבצע מדידה זו, יש למדוד את המוליכות החשמלית באופן 
ידני, כפעם בשבוע.

במקרים שבהם משתנה מקור המים באופן תכוף, מומלץ להכין מכלי דשן   .3
המתאימים לשני מקורות המים, ולשנות את משטר הדישון לפי מקור המים. 

השינוי יוחלט על פי המוליכות החשמלית של שני המקורות השונים.

בשימוש במים מותפלים/מיהול/קולחין שמקורם במים מותפלים יש לשים   .4
דגש על דישון יסודות משניים, והיחסים ביניהם לבין עצמם, וביחס לריכוז 

יסודות המקרו. במקרים רבים הוספת מכל דשן נוסף מגדילה משמעותית את 
גמישות תוכנית הדישון. 

גידולים במצע מנותק ובקרקעות קלות יהיו רגישים בהרבה למחסורי הזנה,   .5
ובמקרים אלו חשובה הבקרה התכופה.

ריסוסי עלווה מאפשרים תיקוני הזנה באופן יעיל מאוד. רוב דשני חיפה   .6
מותאמים גם לריסוס ובמקרים רבים ניתן לשלב מספר דשנים יחד.  

מומלץ להתייעץ עם אגרונום חיפה לקביעת תוכנית דישון אופטימלית.

משטר דישון אחיד במקורות מים משתנים

לקישור לתוכנת נוטרינט, 
סרקו את הקוד המצורף



בניסוי במולטיגרו 30-6-8 שערכנו במטע מורן שבגליל התחתון נראה יתרון 
מובהק בגידול בהשוואה להדשיה, תוך הפחתה משמעותית של מנות הדשן.

דשן מולטיגרו 30-6-8 + יסודות קורט הוא דשן בשחרור מבוקר למשך 12 חודשים, המשמש 
לשתילות ולמטע צעיר, בעיקר באבוקדו. היתרון בנוסחה זו למטעים סובטרופיים הוא 

שהדשן מזין את העץ במשך כל השנה, כולל בחורף. ניסוי זה בחן את השפעת הדשן על 
גידול עצי מנגו צעירים, בהשוואה לדישון משקי, ובדק את המינון המומלץ בכל אחת משלוש 

השנים הראשונות לגידול.

הניסוי נערך בחלקה של 25 דונם. 10 דונם הושקו במים בלבד, ואילו שאר החלקה הושקתה 
במים עם דשן נוזלי, כפי שקיבלו החלקות הבוגרות במטע. בשנים 2016-2018 יישמנו את 

הדשן במטע מנגו צעיר מזן עומר, שבו 60 עצים לדונם, משנת הנטיעה ועד השנה השלישית, 
בחודש יוני בכל שנה. היישום בוצע ידנית. בשנה הראשונה הוטמן הדשן ליד הטפטפת 

הצמודה לשתיל, שהייתה מרוחקת ממנו 5-10 ס"מ, בעומק של 5-10 ס"מ.
מכיוון שמנגו רגיש למליחות, הקפדנו שיישום המולטיגרו לא יהיה בבור השתילה, וזו 

המלצתנו למגדלים. מהשנה השנייה יושם המולטיגרו בשתי הטפטפות שאינן צמודות 
לשתיל, על מנת להרחיב את מערכת השורשים. 

מינוני הדשן בניסוי:

קוטר הגזע נמדד פעמיים בשנה, בתחילת האביב ובסוף הסתיו. 

תוצאות הניסוי מראות שליישום המולטיגרו במטע מנגו צעיר יש יתרון מובהק בגידול 
העץ משנת השתילה ועד השנה השלישית, על פני דישון בדשן נוזלי. הטיפול המשקי 

פיגר אחרי טיפולי המולטיגרו, ומבין טיפולי המולטיגרו, המינון המומלץ היה הטוב ביותר. 
מהנתונים ניתן לראות כי שני שלישים מגידול העץ מתבצע במהלך העונה )אביב עד 

סתיו(, ושליש מהגידול מתרחש מהסתיו עד האביב העוקב. כלומר, יש גידול משמעותי 
במהלך החורף, אף על פי שהמטע לא מושקה או מדושן. בהנחה שיש מספיק מים 

בקרקע כתוצאה ממשקעים ואידוי נמוך, ההזנה של המנגו בחורף הינה, ככל הנראה, 
משמעותית. ניתן לראות זאת בשיפוע העקום בגרף. ככל שהשיפוע תלול יותר כך קצב 

הצימוח מהיר יותר. 

מתוצאות אלה ניתן להסיק כי קיים יתרון לשימוש במולטיגרו במטע מנגו צעיר היות 
שמתקבלת כך הזנה מתונה ורציפה לאורך כל השנה.

טיפול משקי                                  טיפולי מולטיגרו 30-6-8 בגרם לשתיל )יח' חנקן לדונם(  

דשן / יח' חנקן לדונם
 

גבוה מומלץ  נמוך  שנה/דשן  

)4.5( 250  )3.6( 200  )2.7( 150 אוריאה / 6 יח' חנקן לדונם  שנה ראשונה )2016( 

)5.4( 300  )4.5( 250  )3.6( 200 עידית 6-0-9 / 7 יח' חנקן לדונם  שנה שנייה )2017( 

)6.3( 350  )5.4( 300  )4.5( 250 עידית 6-1-9 / 7 יח' חנקן לדונם  שנה שלישית )2018( 

מנגו צעירניסוי מולטיגרו בנטיעות

קוטר שתיל )כנה( ניסוי מולטיגרו במנגו צעיר מטע מורן
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גרסה עדכנית לסרגל הדישון

פותחים עונה במטע עם דשני האיכות של חיפה
ככה מתחילים עונה!

האביב בפתח, והמטע מתעורר לחיים. זה הזמן להעשיר את הקרקע שהדלדלה מיסודות הזנה, ולהחזיר את מערכת ההשקייה 
לפעולה.  לחיפה יש בדיוק את מה שאתה והמטע צריכים!

האגרונומים שלנו לשירותך. לייעוץ ולהדגמת פתרונות יישום יעילים פנה אלינו:
צפון: ישי וקסמן 054-6756675, מרכז ובקעה: רן יקיר 054-6172979, דרום: יוסי סופר 054-5616122

חיפה בשטח

חומצה זרחתית 0-61-0
מיועדת לניקוי מערכת הטפטוף ממשקעי גיר   • 

בתחילת העונה ובסופה. 
 pH משמשת גם כדשן זרחני מרוכז ונוח ליישום, וכן להורדת  •

בסביבת השורש. 
לאחר ניקוי גס על-ידי פתיחת סופיות בלחץ גבוה, יש להזרים   •

1-2 ליטר חומצה לקוב במשך חצי שעה עד שעה,  לפי רמת 
הניקוי הדרושה. לאחר הניקוי יש לשטוף את המערכת במים. 

דשן-כל® 18-18-18
דשן NPK מסיס, נוסחה מאוזנ״ת ומועשרת ביסודות מיקרו.  •

מתאים במיוחד לתחילת העונה לדישון מאוזן.  •
אינו מכיל אוראה.  •

במטעים סובטרופיים מומלץ לדשן גם במהלך החורף 5 ק״ג   •
לדונם אחת לשבועיים, על-ידי השקייה טכנית.

דשן-כל® סטרטר 12-43-12
דשן NPK מכיל זרחן בריכוז גבוה וממועשר ביסודות מיקרו  •
הודות למסיסות גבוהה, מתאים במיוחד ליישום בהשקייה   •

 טכנית בשלב התעוררות בנשירים ותחילת לבלוב 
בירוקי עד )סובטרופיים, הדרים, זית(.

מומלץ לדשן 5-8 ק״ג לדונם, ביישום בודד.  •
ניתן לשלב עם כל נוסחאות דשן-כל®  •

אינו מכיל אוראה ואינו נשטף.  •

18-18-18

12-43-12
סטרטר


