
Кабріо® Топ
забезпечить Вам кращий врожай!

Отримай більше.
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AgCelence® – 
відкриття нового у захисті рослин 

Ведення будь-якого сільськогосподарського 
підприємства – це бізнес, у якому Ви щодня 
приймаєте важливі рішення щодо інвестицій у свої 
поля. Кожен сезон приносить проблеми та сумніви 
щодо правильності прийнятих рішень – це реалії 
бізнесу. Ви з успіхом справляєтесь із цими завдан-
нями, день за днем працюючи на землі з розрахун-
ком на те, що Вашу працю буде винагороджено. 

Компанія БАСФ знаходиться в постійному пошуку 
нових рішень, які допоможуть Вам досягти знач-
них результатів в бізнесі та додадуть впевненості 
під час прийняття рішень.

Одним з таких рішень є AgCelence®.

Бренд AgCelence® ототожнює собою препарати 
БАСФ, застосування яких, крім ефективного 
захис ту рослин, дозволяє отримати ряд істотних 
переваг у порівнянні з іншими ЗЗР. 

Високий врожай

Підвищення 
врожайності

Здорова 
рослина

Поліпшення 
якості 

Толерантна 
рослина

Ростові функції 
рослин

• посилення 
фотосинтетичної 
активності

• покращення 
роботи 
нітратредуктази

• покращене 
споживання азоту

Контроль 
хвороб

• контроль 
основних грибних 
хвороб культури

• зменшення 
симптомів: 
бактеріальних 
та вірусних 
хвороб

Якість 
продукції

• підвищення 
вмісту сухих 
речовин 
(цукрів)

Стійкість 
до стресів

• високі 
температури

• недостача
вологи

   збільшити врожайність;
   покращити якість 
продукції;

   підвищити рентабельність 
виробництва;

   підвищити стійкість 
рослин до впливу 
стресових факторів.

Обираючи препарати під брендом AgCelence®, Ви 
можете бути впевнені в правильності свого рішення, 
у тому, що Ви робите максимум можливого для 
отримання більшого прибутку.

Ґрунтуючись на фізіологічних ефектах, препарати 
бренда AgCelence®, крім ефективного захисту 
рослин, дозволяють:

Кабріо® Топ Кабріо® ТопКабріо® Топ Кабріо® Топ
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Вищий врожай. Більше прибутку. 
Більше впевненості в рішеннях.

Посилення фотосинтетичної активності
Під час проведення численних вимірів у лабораторних і польових 
дослідженнях було помічено збільшення щільності процесу фотосинтезу 
в листі рослин, що були оброблені препаратом Кабріо® Топ. Це сприяє 
зв'язуванню великої кількості вуглекислого газу і, як наслідок, більш 
інтенсивному утворенню вуглеводів. Дозріваючі плоди рослин томату 
зазвичай є найбільш сильним «адсорбентом» та притягують вуглеводи, 
що виробляються в листях в процесі фотосинтезу, що і веде до 
збільшення цукру в плодах.

Підвищення ефективності 
використання азоту 
Піраклостробін, що входить до складу препарату Кабріо® Топ, збільшує 
активність ферменту нітратредуктази, що призводить до збільшення 
споживання азоту та стимулює ріст рослини. Рослини, що оброблені 
фунгіцидом Кабріо® Топ, краще засвоюють азот із ґрунту і краще 
асимілюють його в період вегетації. 

Підвищення стійкості рослин до стресу
У період вегетації особливо негативно впливають на рослини такі 
стресові фактори, як недостача вологи, ураження хворобами і 
шкідниками, надлишок ультрафіолетового випромінювання тощо. При 
вирощуванні томату в умовах стресу слід говорити не про отримання 
«максимального врожаю» чи плодів з «максимальним вмістом сухих 
речовин», а про зменшення шкоди, що наноситься рослині, і скорочен-
ня втрат врожаю та якості. Кабріо® Топ допомагає рослині більш гнуч-
ко адаптуватись до умов стресу та використовувати наявні ресурси 
(вода, добриво тощо) більш ефективно. В ході численних дослідів було 
доведено, що препарат Кабріо® Топ інгібує виробництво етилену та 
сприяє утворенню антиокислювальних ферментів в рослині. Вони 
здатні нейтралізувати шкідливі оксидативні з’єднання і оптимізувати 
баланс рослини.

Кабріо® Топ – це інноваційний фунгіцид, застосування якого комбіновано впливає на 
рослини томату: ефективний контроль основних хвороб доповнюють фізіологічні 
ефекти, що зменшують вплив стресових умов і сприяють оптимізації показників 
врожайності, що загалом веде до підвищення врожаю і його якості.
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Спектр дії 
та строки застосування

Незважаючи на можливість застосування Кабріо® Топ протягом всієї вегетації культури, про-
дукт може бути відмінно застосований для більш пізньої обробки, коли необхідно завдати 
подвійної дії проти фітофторозу та альтернаріозу.

Характеристика фунгіциду Кабріо® Топ та регламенти 
його застосування в Україні на томатах

Діюча речовина піраклостробін (50 г/кг) + метирам (550 г/кг)

Препаративна форма гранули, що диспергуються у воді (ВГ)

Спектр дії альтернаріоз, фітофтороз, септоріоз

Додаткова дія* кладоспоріоз

Норма витрат 2,0 кг/га

Застосування профілактичне

Розподіл у рослині квазісистемний та контактний

Тривалість дії 7 – 14 днів у залежності від інтенсивності розвитку захворювання

Термін застосування під час вегетації

Кількість обробок 2 обробки за сезон

Термін очікування 20 днів

Упаковка 1 кг, пляшки

*На основі власних дослідів, без реєстрації

Кабріо® Топ дає змогу запобігти появі альтернаріозу та фітофторозу, а також оїдіуму 
та кладоспоріозу.

Отже, завдяки повному 
спектру дії Кабріо® Топ 
захищає рослину у всіх 
фазах росту та плоди у 
фазі дозрівання.
Обидві активні речовини 
(піраклостробін та мети-
рам) виявляють дію на 
зазначених патогенах. 
Таким чином, хворобам не 
залишається жодного 
шансу.

Фітофтороз, альтернаріоз, септоріоз
Кабріо® Топ

2,0 кг/га, макс. 2 обробки

Фітофтороз, альтернаріоз
Акробат® МЦ

2,0 кг/га, макс. 3 обробки

Фітофтороз, альтернаріоз, плямистості, антракноз
Полірам® ДФ

2,0 – 2,5 кг/га, макс. 3 обробки

Фітофтороз 
(Phytophthora 
infestans)

Септоріоз 
(Septoria lycoperіici)

Альтернаріоз 
(Alternarla porri f. 
solani, A. alternata)

Кладоспоріоз (бура 
плямистість листків)
(Cladosporium fulvum)
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Кабріо® Топ – досвід 
застосування в країнах Європи

З 2004 року овочівники Південної Европи (Італія, Іспанія) успішно застосовують фунгіцид Кабріо® Топ 
для контролю основних хвороб томату.
Програми захисту томату із застосуванням фунгіцидів БАСФ Акробат® МЦ і Кабріо® Топ у різних 
комбінаціях виявляють вищі результати в порівнянні зі стандартною програмою захисту культури. Тому 
в боротьбі з фітофторозом та альтернаріозом найбільш ефективним є проведення перших обприску-
вань фунгіцидом  Акробат® МЦ з переходом на завершальні обробки Кабріо® Топ. У всіх варіантах 
захисту було встановлено підвищення врожайності томату.

Ефективність боротьби 
з фітофторозом 
та альтернаріозом 
томатів, Італія

Ефективність боротьби з 
фітофторозом та 
альтернаріозом томатів, 
Італія

2004

Господарство 1 

Лист – % ураження фітофторозом 

Лист – % ураження альтернаріозом 

Ураження плодів фітофторозом 

Урожайність, т/г

А, Б, В, Г, Д – послідовність обробок

т/га

не оброблені

не оброблені

Акробат® МЦ 

(АБВ) 2,0 кг/га

Кабріо® Топ 

(ГД) 2,5 кг/га 

Акробат® МЦ 

(АБВ) 2,0 кг/га

Кабріо® Топ 

(ГД) 2,5 кг/га 

Акробат® МЦ 

(АБВ) 2,0 кг/га

Кабріо® Топ 

(ГД) 1,5 кг/га 

Акробат® МЦ 

(АБВ) 2,0 кг/га

Кабріо® Топ 

(ГД) 1,5 кг/га 

Кабріо® Топ 

(АБ) 2,5 кг/га

Акробат® МЦ 

(ВГД) 2,0 кг/га 

Кабріо® Топ 

(АБ) 2,5 кг/га

Акробат® МЦ 

(ВГД) 2,0 кг/га 

Стандарт 1

0,6 (АБВ)

Стандарт 2

1,5 (ГД)

Стандарт 1

0,6 (АБВ)

Стандарт 2

1,5 (ГД)

т/га

2004

Господарство 2 

Лист – % ураження фітофторозом 

Лист – % ураження альтернаріозом 

Ураження плодів фітофторозом

Урожайність, т/г

А, Б, В, Г, Д – послідовність обробок
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У наведених вище дослідах в Італії також були проаналізовані 
кількісні (ц/га) і якісні (вміст цукрів по ареометру Брікса) показни-
ки зібраного урожаю. 

Кабріо® Топ – досвід 
застосування в країнах Європи

Програма Цукор, 
%

Вихід продукції, 
ц/га

1 Не оброблені 4,2 551

2 Акробат® МЦ (АБВ), 2,0 кг/га
Кабріо® Топ (ГД), 2,5 кг/га 4,5 996

3 Акробат® МЦ (АБВ), 2,0 кг/га
Кабріо® Топ (ГД), 1,5 кг/га 4,4 1022

4 Кабріо® Топ (АБ) 2,5 кг/га
Акробат® МЦ (ВГД) 2,0 кг/га 4,9 1055

5 СТАНДАРТ 1, 0,6 (АБВ)
СТАНДАРТ 2, 1,5 (ГД) 4,4 854

Господарство 1, Італія

Програма Цукор, 
%

Вихід продукції, 
ц/га

1 Господарства 4,09 674

2

БАСФ
Каурітіл® ДФ (АЙ), 3,0 кг/га
Полірам® ДФ (БВГ), 2,5 кг/га
Акробат® МЦ (ДЕЄ) 2,0 кг/га
Кабріо® Топ (ІЇ) 2,0 кг/га

4,28 721

Господарство 1, Україна

Завдяки високоефективному захисту плодів Кабріо® Топ 
допомагає отримати якісні томати як з органолептичної, так і 
з візуальної точки зору.

Результати аналізу врожаю показали, що найбільш вигідний 
баланс у співвідношенні «якість/кількість» (або «вміст цукру/вро-
жай») був отриманий у програмах захисту томату на основі 
фунгіциду Кабріо® Топ.

Ефективність впливу Кабріо® Топ на урожайність 
та вміст цукру підтвердилась і на українських полях
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Численні досліди, що проводяться в різних регіонах світу з метою 
ідентифікування молекул з ефектами AgCelence®, показують, 
як піраклостробін (F500) – діюча речовина у складі фунгіциду 
Кабріо® Топ – чинить позитивний вплив на якість урожаю. Окрім своїх 
фунгіцидних функцій захисту культур від основних хвороб, Кабріо® Топ 
позитивно взаємодіє з обміном речовин рослин. Це дозволяє не лише 
вилікувати хворі рослини, але в той же час оптимізувати різні 
фізіологічні процеси в них, внаслідок чого рослина ефективніше 
поглинає азот з ґрунту, оптимізується асиміляція СO

2
 та зменшується 

транспірування, посилюється фотосинтез та зменшується виробництво 
етилену. 

Конкретні вигоди, виходячи з цієї взаємодії, полягають в:

• підвищенні врожайності; 
• поліпшенні якості продукції;
• підвищенні рентабельності виробництва;
•  підвищенні стійкості рослин до дії стресових чинників.

Результати багаторічних дослідів, проведених з препаратом 
Кабріо® Топ в Італії в період з 2005 по 2008 рр., дозволяють 
говорити про підвищення вмісту цукрів у оброблених плодах томату 
в середньому на 6% відносно виробничого стандарту.

Ефекти AgCelence® 
на томаті

В той же час врожайність томату в цих же дослідах підвищилася 
в середньому на 20 т/га відносно виробничого стандарту.



www.agro.basf.ua     www.agcelence.ua

ТОВ «БАСФ Т.О.В.»: 
 
04070, м. Київ 
вул. Набережно-Хрещатицька, 9
тел.: (044) 591 55 99 
факс: (044) 591 55 98

Технічна підтримка:
моб.  (095) 284 14 74 
моб.  (050) 310 19 81 (Польові культури)
моб.  (050) 414 25 36 (Овочеві та плодові культури)
моб.  (050) 356 12 53 (Південь)
моб.  (095) 271 79 38 (Південь)
моб.  (050) 353 82 43 (Схід)
моб.  (050) 381 87 30 (Захід)
моб.  (095) 271 89 83 (Центр)

Регіональні бюро:
Центральний регіон: 
моб.  (050) 441 69 41 
моб.  (050) 449 98 60 (Київ)
моб.  (050) 442 81 95 (Чернігів)
моб.  (050) 388 47 56 (Вінниця, Житомир)
моб.  (050) 448 23 36 (Черкаси)
моб.  (050) 446 01 89 (Кіровоград)

Південний регіон: 
моб.  (050) 310 23 40
моб.  (050) 383 53 19 (Одеса)
моб.  (050) 414 25 34 (Первомайськ)
моб.  (050) 315 87 03 (Дніпропетровськ)
моб.  (050) 332 84 98 (Запоріжжя)
моб.  (050) 414 74 84 (Крим)

Східний регіон: 
моб.  (050) 384 83 68
моб.  (050) 358 92 24 (Полтава)
моб.  (095) 271 79 39 (Луганськ)
моб.  (095) 271 79 41 (Донецьк)
моб.  (050) 900 17 74 (Харків)

Західний регіон: 
моб.  (050) 331 85 73
моб.  (050) 383 53 43 (Львів)
моб.  (050) 417 55 38 (Волинь, Рівне)
моб.  (050) 381 52 01 (Хмельницький, Тернопіль)
моб.  (050) 414 60 21 (Закарпаття, Івано-Франківськ, Чернівці)

Загальні вказівки щодо застосування / Відповідальність виробника
Дані ре ко мен дації грун ту ють ся на на шо му сьо годнішньо му досвіді і відповіда ють рег ла мен там, за твер д же ним реєстру ю чи ми ор га на ми. Во ни не звільня ють ко ри-
сту ва ча від влас ної оцінки та вра ху ван ня ве ли кої кількості фа к торів, які обу мо в лю ють ви ко ри стан ня та обіг на шо го пре па ра ту. Оскільки ви роб ник не впли ває 
на зберіган ня та ви ко ри стан ня і не мо же пе ре дба чи ти всі пов’язані з цим умо ви, відповідно він не не се відповідаль ності за наслідки неправильно го зберіган ня 
та ви ко ри стан ня. Відповідальність за неправильне зберіган ня пре па ратів, су во ре до т ри ман ня ви мог тех но логії та рег ла ментів не суть ви роб ни ки сільсь ко гос-
по дарсь кої про дукції, в то му числі ко ле к тивні, фер мерські гос по дар ст ва та інші ор ганізації, які ви ко ри сто ву ють пе с ти ци ди. Ви ко ри стан ня пре па ра ту в інших 
ви роб ни чих сфе рах або за інши ми рег ла мен та ми, перш за все на куль ту рах, які не вка зані в на ших ре ко мен даціях, на ми не вив ча лось. Особ ли во це сто сується 
ви ко ри стан ня, ре ко мен до ва но го офіційни ми ус та но ва ми, але не на ми. З на шо го бо ку ми ви к лю чаємо будь-яку відповідальність за мож ливі наслідки та ко го 
ви ко ри стан ня пре па ра ту.
Різні фа к то ри, обу мо в лені місце ви ми та регіональ ни ми особ ли во стя ми, мо жуть впли ва ти на ефе к тивність пре па ра ту. Перш за все – це по годні та грун то во-
кліма тичні умо ви, сор то ва спе цифіка, сівозміна, строк об ро бок, нор ми ви т рат, ба кові суміші з інши ми пре па ра та ми та до б ри ва ми (не вка за ни ми в на ших ре ко-
мен даціях), на явність ре зи стент них ор ганізмів  (па то генів, рос лин (бур’янів), ко мах та інших цільо вих ор ганізмів), невідповідна або невідре гуль о ва на техніка 
для ви ко ри стан ня та ін. При особ ли во не спри ят ли вих умо вах, не вра хо ва них ко ри сту ва ча ми, не мож на ви к лю чи ти зміну ефе к тив ності пре па ра ту чи навіть 
пош код жен ня куль тур них рос лин, за наслідки яких ми та наші тор гові парт не ри не мо же мо не сти відповідаль ності. Ко ри сту вач за собів за хи с ту рос лин без по-
се ред ньо не се відповідальність за техніку без пе ки при ви ко ри станні, зберіганні та транс пор ту ванні пе с ти цидів, а та кож за до т ри ман ня чинного за ко но дав ст ва 
що до без печ но го ви ко ри стан ня пе с ти цидів.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 250
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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 250
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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 800
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /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 ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3000 3000]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


