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3.   Kritéria   prírode   primeranej          pestovateľskej   
techniky 

celkom 
prevládajúce > 

75% 
veľmi časté  50 

- 75 % 

čiastočne 
prevladajúce 

25 - 50 % 
zriedkavé     < 

25 % 

Pestovanie porastovej zásoby, prednosť výchovy 
porastu pred obnovou       * 

Výberkové hospodárstvo, forma stromová       * 
Ťažba podľa cieľových hrúbok jednotlivých stromov 
alebo skupín       * 

Holorubný hospodársky spôsob     *   

Prirodzená obnova    *     

Umelá obnova na voľnej ploche alebo pod clonou 
porastu     *   

Vertikálna štruktúra porastu,vertikálne členenie na 
malých plochách       * 

Horizontálna štruktúra porastu /medzery, skupiny ap./       * 

Porasty prispôsobené ako biotopy pre zver   *     

Ochrana lesa bez nasadenia chemikálií       * 

Poznámky          

4.  Kritéria drevinového zloženia          

Autochtonné dreviny ,pôvodné na stanovišti   *     

Nepôvodné, ale stanovištne prispôsobené dreviny         * 

Zmiešané lesy, možnosti tvorby zmiešaných lesov  *       

Zriedkavé dreviny /bh,mk,bx,cs ap./       * 
Prirodzene sprievodné dreviny pri výstavbe lesa 
/jb,br,os,vr/       * 

Poznámky          

5.  Kritéria zabezpečenia biodiverzity          

Staré a mrtve drevo stojacé a ležiace       * 

Biodiverzita flóry- prízemnej vegetácie    *     

Biodiverzita fauny, hlavne prítomnosť avifauny /vtákov/   *     

Spontanné dynamické vývojové procesy /sukcesie s br, 
bo ap./     *   
Historické pestovateľské formy /napr. nizké lesy/ s 
ohľadom na biodiverzitu       * 



 

Zápisník  PRO SILVA 

 
1.Regionálne zariadenie  

 

1.1  Lokalizácia a geografická situácia  

 

Krajina:                                                                           Lesná oblasť: 

Slovenská republika                                                     29 – Levočské vrchy  

Užívateľ /OZ/:                                                                Zemepisné súradnice:  

OZ Prešov                                                                     z.š. – 20° 30´ , z.d. – 49° 01´ 

LHC:                                                                               Rozpätie nadmorskej výšky :     

Levoča                                                                            400 – 550 m . n. m.   

Názov:                                                                             Priemerný sklon:  

Duhanová                                                                       30 % 

Výmera:                                                                          Prevládajúca expozícia: 

95,94 ha                                                                          JZ 

 
1.2  Klíma, geologické podložie, pôda 
Klimatická oblasť:                                                          Priemerné ročné zrážky :  

mierne teplá, mierne vlhká                                          600 mm   

Geologické podložie:                                                     Priemerná ročná teplota:  

vápnité pieskovce zlepence, ílovce                              6 -7°C 

– tzv. Centrálno-Karpatský flyš    

Prevládajúce pôdy:  

hnedá lesná pôda – mezotrofná  
2. Prírodná a ekonomická situácia  

 
Skupina lesných typov:                                                Prírode blízke hospodárenie od r. 2007  

PP – Kotlinové smrekové boriny                                
Lesné typy:                                                                   Do LT patria JPRL:  

živná kotlinová jedľová dúbrava 4333                     1531 A 

živná smreková borina  4322                                    1532,1533,1534,1535 a,b,1536 a,b,c,1537,1539 

vlhká kotlinová smreková borina  3319                   1529 b,1530 a, b, 1538 a, b, c, 

Súčasné drevinové zloženie /odhadom v % podľa                                                                       

zaradenia do vekových tried/: 

Listnaté: Lp – 2, Bk – 5, Jh – 1, Js, Crs, OS, Db –                                                                              

vtrúsené 

Ihličnaté: Bo -80, Sm – 10, Jd – 2, Sc – vtrúsene  

I. - 3%,   II. – 16%,   III. – 7%,   IV. – 5%,                                                                                               

V. – 6%,   VI. – 63%  
Zásoba: ihlič.  37 121 m3,  list.  15 m3 ,                    Produkcia a ťažba:  

                  Sa:  37 136 m3                                          Plánovaný ročný etát:  13,94 m3/ ha  

Priemerná zásoba:  387 m3/ ha                                   z toho: úžitková hmota 95%,  palivo  5%   

Podiel hrubiny od d 1,3  30 cm :        71 %                  Plánovaná obnova Sa /z LHP v ha/ - 32,03 ha 

Podiel hrubiny pri d 1,3  14 -30 cm :  19 %                  z toho prir. obnova 27%,umelá obnova 63% 

Podiel tenčiny do  d 1,3  14 cm :        10 %                  z toho na voľnej ploche 50%,  

                                                                                               pod clonou por.  50%  

 

 

 



 

Zámer na vytvorenie objektu  PRO  SILVA :  
     

     V roku 2007 bola uznávacím listom OLÚ – Prešov zriadená GZ – Duhanová. Objekt PRO 

SILVA bol vytvorený v zriadenej GZ lesnej dreviny borovica  /pinus silvestris/ ekotyp 

Kačelacká na výmere 95,94 ha . Vytvorený objekt je zameraný na zachovanie genofondu 

uvedenej dreviny a prebudovu porastu na prírode blízky les. Cieľom je dosiahnuť nepretržitú 

prirodzenú obnovu kvalitných jedincov uvedeného ekotypu  s úmyslom šetrenia nákladov na 

pestovnú činnosť . Dosiahnuť hrúbkový prírastok na najkvalitnejších jedincoch a s ním súvisiace 

lepšie speňaženie produkcie . Zvýšiť stabilitu a odolnosť porastov , rozdiferencovaním po 

horizontálnej a vertikálnej štruktúre porastov . Ďalším zámerom je použitie viacerých foriem 

hospodárskych spôsobov pri obnove s možnosťou ich vzájomného porovnania.  

 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:  

 
Obnovné ťažby  

spôsob vykonania : v pláne hospodárskych opatrení LHP – 1998 – 2007 na území GZ bola 

navrhovaná forma hospodárskeho spôsobu  - MH v pásoch v kombinácii MCR. 

počet zásahov v decéniu : v priemere 2 zásahy . 

intenzita zásahu: v predpisovej časti LHP predstavovala priemerne 38% zo zásob obnovovaných       

                              porastov . 

zdôvodnenie ťažbových postupov : ťažba JMP , približovanie ÚKT, priemerný sklon 40%  

 

Výchovné ťažby   

Intenzita zásahu: v porastoch do 50 rokov LHP predpisoval intenzitu zásahu v priemere 8% zo 

zásob porastu čo bolo nepostačujúce , skutočnosť bola 14% . Plánované prebierky nad 50 rokov 

sa v GZ z titulu vydaného opatrenia ŠS nerealizovali . Dôvodom bolo prednostné spracovanie 

kalamity na LHC Levoča. 

Spôsob vykonania : zásahy boli vykonané v úrovní s uplatňovaním negatívneho a zdravotného 

výberu.  

Rozčleňovanie: PÚ do 50 rokov z titulu malej výmery neboli rozčleňované , resp. rozčlenená 

bola iba jedná PÚ – 50 rokov  2 približovacími linkami na vzdialenosť 50 – 60 m o šírke 2 m .  

Zdôvodnenie výchovy: Výchova bola zameraná na úpravu druhového zloženia , zvýšenie 

porastovej stability a odolnosti porastu a zvýšenie kvality produkcie.  

 

Obnova lesa  

Príprava pôdy na zalesňovanie: V priebehu platnosti LHP sa realizovalo na plochách po 

spracovaní sústredenej kalamity uhadzovanie haluziny a výsek nežiaducich drevín a krov.. 

Predpis umelej a prirodzenej obnovy : LHP na rok 1998 – 2007 predpisoval plánovanú obnovu 

32,03 ha z toho prirodzená obnova 8,65 ha / 27%/  a umelá obnova 23,38 ha  /63%/  

Spôsob vykonania: jamková a štrbinová sadba voľnokorenných sadeníc . 

 

Starostlivosť o mladé lesné porasty  

Intenzita zásahov: Ochrana MLP proti burine sa vykonávala 1-2 x ročne podľa potreby porastov 

tam kde bola vykonaná umelá obnova až do zabezpečenia MLP. Ochrana proti zveri sa 

vykonávala cervakolom extra. Plecie ruby sa vykonávali za účelom odstránenia drevín 

prípravného lesa . 

 

Výchova prečistkami  

V priebehu platnosti LHP neboli predpísané ani realizované žiadne prečistky.  

 



Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA  
 

 

Obnovné ťažby  

 

 

Spôsob vykonania: SCR, MCR, MH 

Prvé zásahy budú realizované za účelom dosiahnutia prirodzeného zmladenia a za účelom 

odstránenia netvárnych jedincov , poškodených /nekvalitných/ a aby sa na obnove podieľali len 

kvalitné jedince porastu. Navrhované formy HS by mali zabezpečiť rast kvalitných jedincov 

novej generácie BO.  

 

Počet zásahov v decéniu:  2 zásahy v decéniu  

Intenzita zásahov: prvý zásah – zníženie zakmenenia materského porastu BO v rozpätí od 0,3 do 

0,5  s dôsledným odstránením etáže na obnovovanom prvku. Krovitá etáž bude riešená výrubom 

a náterom pňov účinným herbicídom. Súvislý bylinný a krovitý podrast bude eliminovaný 

mechanicky a chemický. 

 

Zdôvodnenie ťažbových postupov: V prvom rade budú porasty rozčlenené približovacími 

linkami. Pri približovaní drevnej hmoty sa bude používať technológia krátených surových 

kmeňov na odvozné dĺžky, v členitejšom teréne kombinácia ÚKT a RZ ( P – VM – OM).  

Uvedená technológia by mala zabezpečiť čo najmenšie poškodenie ostávajúcich stromov 

materského porastu. Prípadné poškodenie materského porastu bude ošetrené regeneračno-

fungicidným prípravkom 

 

 

Výchovné ťažby  

 

 

Spôsob vykonania: Prvé zásahy budú zamerané do úrovne /negatívny úrovňový výber/ s cieľom 

odstránenia stromov ,nekvalitných, netvárnych, poškodených a druhové nevhodných drevín.  V 

podúrovni /negatívny podúrovňový výber/ s cieľom odstránenia nekvalitných, netvárnych slabo 

vyvinutých jedincov s cieľom zabezpečiť dostatok svetla pre vývin etáži ktoré budú plniť 

funkciu čistenia kmeňov BO . Posledné výchovné zásahy budú realizované v obnovovaných 

skupinách pozitívnym výberom metódou cieľových stromov . 

 

Intenzita zásahu: Podľa potreby , silu zásahu bude ovplyvňovať dosiahnutie stupňa zápoja 

korún pri ktorom nedôjde k poškodeniu korún ťažkým snehom. 

Počet zásahov v decéniu: jeden až dva krát podľa reakcie porastu . 

 

Rozčleňovanie : Doterajšiu sieť približovacích liniek je potrebné zahustiť tak aby približovacie 

linky boli vo vzdialenosti 30 – 40 m .  

 

Zdôvodnenie výchovy: Cieľavedomou realizáciou výchovy v porastoch vývojovo mladých 

dosiahneme: a/ zlepšenie kvality formovania korún  

                     b/ zvýšenie svetlostného prírastku  

                     c/ zvýšenie stability porastu /odolnosť voči ťažkým snehom a vetru/  

                     d/ dosiahnutie nástupu druhej etáže  /vplyv na kvalitu kmeňov/ 

Obnova lesa 

Predpoklad umelej a prirodzenej obnovy:  70% prirodzená obnova a 30% umelej obnovy.  

V umelej obnove je zahrnuté aj podsádzanie listnatých drevín /Bk,Lm, ost. list./ pre čistenie 

kmeňov BO. 



 

Zabezpečenie žiaduceho drevinového zloženia:  Očakávané drevinové zloženie: BO – 70% , BK 

– 20%, LM – 5%, JB – 5%, DZ – vtrúsene 

Toto očakávané drevinové zloženie dosiahneme umelým vnášaním BK, LM, DZ . 

Predpokladom na dosiahnutie uvedeného cieľa je dôsledná príprava pôdy na zalesnenie 

spočívajúca v tom:  1/ uhádzanie zbytkov po ťažbe  

                                2/ výsek nežiaducich drevín  

                                3/ ošetrenie pňov účinným herbicídom  

                                4/spolupôsobenie /obnaženie minerálnej pôdy plôškami 1 x1 m/. 

 

Starostlivosť o MLP  

 

Intenzita zásahu: Starostlivosť o MLP bude zameraná na ochranu proti burine a zveri aj za 

pomoci použitia herbicídnych chemických prípravkov , proti zveri chemickými repelentmi  

/CERVAKOL, AVERZOL/ a tiež ovčou vlnou. Prestrihavky a plecie ruby budú zamerané na 

druhovu úpravu, hlúčikovité zmiešanie s podporou kvalitných jedincov Bo a stabilizácie porastu. 

 

Výchova prečistkami 

 

Predpis prerezávky: zásah sa bude realizovať na obnovných prvkoch s cieľom zvýšenia 

odoslnosti voči negatívnemu pôsobeniu abiotických činiteľov /ťažký sneh /  a zvýšeniu kvality 

ostávajúcich jedincov.  

Spôsob vykonania : Zásahy budú realizované zrezaním BO určených na výrub vo výške 2/3 od 

zeme .Dôvodom tohto zásahu je schopnosť BO vytvoriť terminály, čím zabraní rozrastaniu 

korún ponechaných jedincov . Taktiež sa zvýši odolnosť MLP proti poškodeniu ťažkým snehom 

.  

 

Demonštračné objekty 

 

 

Porast : 1531 A 
 

Charakteristika z LHP:  

1. etáž: Výmera  15,08 ha, vek  125 r. , zakmenenie  0,8, zastúpenie drevín. BO 96%, SM 4%, 

             Celková zásoba  7 705 m3 , z toho na 1 ha 460 m3    

 

2. etáž: Výmera 1,67 ha, vek 25 r., zakmenenie 0,1, zastúpenie drevín  SM  100% 

 

Celková zásoba na ploche všetkých etáži  472 m3/ha  

 

 

Predpis súčasného LHP: Maloplošný holorub + MCR v pásoch, šírka na 1 výšku porastu, 5 

východísk  

Predpis ťažby : 2100 m3 na ploche 4,12 ha  

Vykonané doposiaľ : okrajový clonný rub 620 m3. 

Technologický postup: V poraste vyznačiť 6 obnovných prvkov so šírkou na 1 výšku porastu. 

V jednotlivých obnovných prvkoch znížiť zakmenenie od 01 až po 04 s cieľom ponechať 

najkvalitnejšie jedince materského porastu. V smere postupu obnovy rozčleniť porast 

približovacími linkami okrajom každého obnovného prvku. Približovanie realizovať jednotlivo 

krátenými kmeňmi s následným ošetrením poškodených jedincov materského porastu 

Pellacolom . 

 



Dlhodobý zámer : Dôslednou prípravou pôdy na zalesnenie resp. prirodzené zmladenie 

skladajúcou sa z následných činnosti: - uhádzanie zbytkov po ťažbe 

- výseku nežiaducich drevín s následným chemickým ošetrením pňov   

- chemickým ošetrením bylinného krytu 

- obnaženie minerálnej pôdy na plôškach 1 x 1 m na primeranej ploche  

obnovného prvku zabezpečiť prirodzenú obnovu BO 

- následné ošetrovanie /starostlivosťou/ o MLP v zmysle zásad  

uvedených v zámere na vytvorenie objektu PRO SILVA 

-  

     V objekte PRO SILVA v druhej etáži postupne vytvárať vhodné podmienky pre vytvorenie 3 

etáže /podružného porastu/ ktorá bude spĺňať funkciu čistenia kmeňov BO. 3 etáži bude 

napomáhané umelou obnovou listnatých drevín BK, LP, ost.drev.  

 

 

 

 
 

 

 

Porast: 1533 01 

 

Charakteristika z LHP:  

1.etáž: výmera 9,81 ha,  vek 115 r. , zastúpenie drevín BO 95%, SM 5%, JD ojedinele ,  

2.etáž:výmera  2,45 ha, vek 35 r., zastúpenie drevín  SM 90%, BK 5%, JRB 5% ,ojedinele BO, 

CRS, OS,LP ,DB, JD, BTH, HR, JS, VR.Celková zásoba na ploche všetkých etáži: 4365 m3, 356 

m3/ha  

 

 



Predpis súčasného LHP:  

MH + MCR – šírka na 1 výšku porastu, založiť 5 východísk obnovy. Na východiskách obnovy 

rúbať hornú etáž s dolnou , nádejné jedince ponechať. 

Vykonané: RN  12 m3  

Návrh hospodárenia:  

SCR – na 1 až 2 výšky porastu  1500 m3 , intenzita zásahu 34%  

Prvý zásah – predpokladané obnovné zastúpenie :  

V 1. etáži : BO  80% - 90% ,  SM  5% - 10%,   JD  5% - 10% ,  

V 2. etáži .  BO  70%,  BK 10%,  LP  5%,  DB  5%,  SM  10%    

V 3. etáži:  JRB  20%,  CRS  5% ,  BTH  5%, HR  5%, JS  5%, BK  60%  

Technologický postup:  

Na sprístupnenie porastu je potrebné vytvorenie hustejšej siete približovacích liniek vzdialených 

od seba vzhľadom na veľkosť obnovného prvku 60 m .  Približovanie realizovať krátenými 

kmeňmi ÚKT. 

Dlhodobý zámer:  

Skupinovitým clonným rubom a predlžením obnovnej doby porastu na cca 50 – 60 r. sa dosiahne 

výškové rozdiferencovanie porastu v skupinách . Vo výchove MLP je potrebné dodržiavať zásady 

uvedené v zámeroch hospodárenia objektu PRO SILVA .  Výsledkom by mal byť výškovo 

a hrúbkovo rozdiferencovaný les s možnosťou prechodu na výberkový skupinový hospodársky 

spôsob.  

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Porast: 1534 

 

Charakteristika z LHP: 

1. etáž: výmera 3,59 ha, vek 125 r., zakmenenie 0,6 zastúpenie drevín BO 71 %, SM 29%, zásoba 

celková 1852  m3, 361 m3/ha. 

2. etáž: výmera 1,54 ha, vek 45r.,zakmenenie 0,3, zastúpenie drevín SM 95%, JD 5 %. 

 

Celková výmera je 5,13  ha so zásobou  409 m3 / ha.  

 

Predpis súčasného LHP:  

MH v pásoch, šírka na 1 výšku porastu, 3 východiská obnovy, 

 

Návrh hospodárenia: 
MCR a SCR , 600  m3 s ťažbovou plochou 1,16 ha, vyznačené 4 východiska / BO 247  m3, SM  242 

m3. 

 

Dlhodobý zámer:  

Kombináciou  MCR  a SCR, s  predlžením obnovnej doby porastu na cca 50 – 60 r. sa dosiahne 

výškové rozdiferencovanie porastu v skupinách . Vo výchove MLP je potrebné dodržiavať zásady 

uvedené v zámeroch hospodárenia objektu PRO SILVA .  Výsledkom by mal byť výškovo a hrúbkovo 

rozdiferencovaný les s možnosťou prechodu na výberkový skupinový hospodársky spôsob 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                    

                    

  Návrh úpravy, resp. zmeny predpisu LHP v zmysle zásad prírode blizkého obhospodarovania lesa     

                    

                    

Porast       
/1. por. 
Skupina
/ 

plocha  / 
vrátane 
2. /3/ 
etáže 

zásoba 
na ha 
/všet. 
etáži/ 

Vek    
horne
j   
etáže 

Predpis LHP Návrh zmeny, resp. úpravy LHP Predpokl.zmena v 
náklad. 

Očakav. 

Realizácia   
v rokoch charakt. 

poč. 
zás. 

intenzit
a Predpis obnovy 

Prítomn
. 

charakt
. 

poč. 
zas. 

intenzit
a 

Predpokl. 
obnovy 

zmena 
vo 

zásahu v dec. zásahu umelá 
prirodz

. prir.zml. zásahu v dec. zásahu umelá prirodz. 
na 
ťažbu 

na 
pest. spolu 

výnosoc
h 

č. ha m3       % ha ha 
%ploch

y     % ha ha % % % %   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1531 A 16,75 472 125 
MH,MC

R 2 27 4,12 0 0 SCR 2 16 0,82 3,20 45 -66 -21 -21 2007 

1533 
01 12,26 356 115 

MH,MC
R 2 62 4,20 0 0 SCR 2 34 1,26 2,94 37 -58 -21 -13 2008 

                                        

                    

                    

                    

                    

                    

účel zmeny                   

1531 A zachovanie ekotypu prirodzenou obnovou, predlženie obnovnej doby, možnosť prírastku na tenších jedincoch, efektivnejšie speňaženie drevnej hmoty, hor.a vert. diferenciacia porastu 

1533 
01 zachovanie ekotypu prirodzenou obnovou, predlženie obnovnej doby, možnosť prírastku na tenších jedincoch, efektivnejšie speňaženie drevnej hmoty, hor.a vert. diferenciacia porastu 

    

                    

                    

Použité MCR maloplošný clonný rúb na stried, pás.  DO dorub     
VŤ 
50+  výchovná ťažba nad 50 r.   

skratky VCR veľkoplošný clonný rúb   VRS výberkový rúb skupinový   
VŤ 
50-  výchovná ťažba do 50 r.   

 SCR skupinovitý clonný rúb   VRJ výberkový rúb jednotlivý   b. z.   bez zásahu    

 SkCR skupinový clonný rúb   ÚV účelový výber    VŤ 50+Pr výchovná ťažba nad 50 r. za účel.prebudový por. 

 OCR okrajový clonný rúb   PV pomiestný výber jedn. stromov  VyP  výberková prebierka - za účel. prebudový por. 

 



Výpočet zmeny nákladov na hospodársku činnosť z dôvodu zmeny v obnovných postupoch 
           

Č. porastu  (ako celok) t.j.   1531A 1533 1534       

 celk. plocha (vrátane 2.(3) etáže  ha   16,75 12,26 5,13       

zásoba na ha (všet.etáží) m3   472 356 409       

Príslušnosť k HSLT     431 421 421       

Z
m

e
n
a

 n
á
k
la

d
o
v
 n

a
 ť

a
ž
b
o
v
ú
 č

in
n

o
s
ť 

predpísaný rozsah ťažby m3   2100 2700         

navrhovaný rozsah ťažby m3   1200 1500 600       

Kalkulácia na pôvod. 
spôsob vykonania 

na 1 m3 Sk   235 257 236       

na celý 
obj. 

Sk   282000 385500 141600 0 0 0 

Kalkulácia na zmen. 
spôsob vykonania 

na 1 m3 Sk   340 353 355       

na celý 
obj. 

Sk   408000 529500 213000 0 0 0 

Rozdiel nákladov 

v Sk Sk   126000 144000 71400 0 0 0 

v % %   45% 37% 50% ######### ######## ######### 

Z
m

e
n
a

 n
á
k
la

d
o
v
 n

a
 p

e
s
to

v
a
te

ľs
k
ú
 č

in
n
o
s
ť 

Náklad na 1 ha 
zabezpeč. MLP 

z um.ob. Sk   101739 101739 101739       

z pr. ob. Sk   18032 18032 18032       

Prepis obnovy 

umelá ha   4,12 4,20 2,16       

prirodz.  ha   0,00 0,00 0,00       

Predpokl. obnovy 

umelá ha   0,82 1,26 0,33       

prirodz.  ha   3,30 2,94 1,49       

Náklad na 
zabezpeč.porastu 

pôv.sp. Sk   419165 427304 219756 0 0 0 

zmen.sp. Sk   142932 181205 60442 0 0 0 

Rozdiel nákladov 

v Sk Sk   -276233 -246099 -159315 0 0 0 

v % %   -66% -58% -72% ######### ######## ######### 

P
re

d
p

o
k
l.
 z

m
e
n
a

 v
 

c
e
lk

o
v
ý
c
h
 n
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o
c
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Celk. náklad 

pôv.sp Sk   701165 812804 361356 0 0 0 

zmen.sp. Sk   550932 710705 273442 0 0 0 

Rozdiel nákladov 

v Sk Sk   -150233 -102099 -87915 0 0 0 

v % %   -21% -13% -24% ######### ######## ######### 

 

 



 

 

 

 


