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I.  WSTĘP 
 
W 1994 roku w Instytucie Ochrony Roślin (IOR)w Poznaniu rozpoczęto organiza-

cję Banku Patogenów Roślin i Badania ich Bioróżnorodności (BPRiBiB), a w 1996 
został on uroczyście otworzony. Po zaadaptowaniu pomieszczeń i zakupie niezbędnego 
sprzętu, rozpoczęto tworzenie kolekcji mikroorganizmów patogenicznych dla roślin 
(grzybów, bakterii oraz wirusów). Jest to podstawowe i główne zadanie zakładu. 

Początkowo sprawdzono i włączono do kolekcji patogeny pochodzące z badań wła-
snych fitopatologów IOR oraz kilku placówek naukowych. Jednak ten materiał okazał 
się w wielu przypadkach nieodpowiedni, ponieważ był na ogół przechowywany w przy-
padkowych warunkach. Podjęto więc decyzję, że kolekcja będzie rozszerzana również 
o patogeny pochodzące z własnych izolacji z chorych roślin. W ten sposób zebrano 
patogeny zbóż, roślin bobowatych, okopowych, sadowniczych oraz cebulowych. Stara-
no się, aby izolaty pochodziły z kilku miejsc, najlepiej różniących się klimatycznie 
i glebowo. Wybór roślin, które w danym roku będą zbierane, zależy od stanu kolekcji. 
W pierwszej kolejności brane są pod uwagę rośliny uprawne, których patogeny nie 
zostały dotąd umieszczone w kolekcji lub te, które są nielicznie reprezentowane. Co 
kilka lat istnieje również potrzeba zastąpienia starszych kultur (szczególnie istotnych 
gospodarczo patogenów) nowymi – są one wtedy poszukiwane. 

Praca nad rozszerzaniem kolekcji dostarczyła materiałów potrzebnych do opraco-
wywania wybranych, liczniej reprezentowanych w kolekcji patogenów. Zostały one 
opisane w 8 zeszytach „Kompendium symptomów chorób roślin i morfologii ich 
sprawców” (Rataj-Guranowska 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008b, 2009, 2010). 
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W 2006 roku kolekcja uzyskała uprawnienia niezbędne do pracy z patogenami 
kwarantannowymi. W związku z tym może pośredniczyć w rozprowadzaniu tego typu 
patogenów. 

 
 

II.  MATERIAŁ  I  METODY 
 
Patogeny wprowadzane do BPRiBiB były w większości izolowane z chorych ro-

ślin. Zebrane porażone fragmenty roślin zostały odkażone przez zanurzenie w 1% pod-
chlorynie sodu na czas 0,5–4 minut (w zależności od grubości skrawka). Następnie 
wykładano je na stałe pożywki (głównie PDA – Potato Dextrose Agar) na szalkach 
Petriego i umieszczano w cieplarce w temperaturze 22–24°C. Po kilku dniach wyrasta-
jącą grzybnię lub kolonie bakterii pasażowano na świeże pożywki. Kilkudniowe kultury 
poddano analizie mikologicznej lub bakteriologicznej. Obserwowano wygląd morfolo-
giczny kolonii oraz struktury widoczne pod mikroskopem. W przypadku bakterii wyko-
nywano analizy biochemiczne. Na tej podstawie korzystając z kluczy do oznaczania 
grzybów oraz bakterii dokonano identyfikacji (Gilman 1959; Domsch i wsp. 1980; 
Kwaśna i wsp. 1991; Ellis 2001a, b; Schaad i wsp. 2001; Boerema i wsp. 2004; Sutton 
2004). Wprowadzano te gatunki, które nie wystąpiły do tej pory w kolekcji, były słabo 
reprezentowane czy też pochodziły z odmiennych gospodarzy lub innych rejonów Pol-
ski i świata. Dla każdego wprowadzonego patogenu wykonano dokumentację zawiera-
jącą dane dotyczące izolatu oraz opis kolonii, rysunek charakterystycznych struktur oraz 
fotografię mikroskopową.  

Ze względu na bardzo dużą różnorodność gatunków w BPRiBiB stosowano różne 
metody konserwacji. Wszystkie grzyby zostały zalane warstwą oleju mineralnego na 
skosach pożywki agarowej. W ten sposób przechowywane są kilka lat w środowisku 
o obniżonym dostępie tlenu. Grzyby, które wytwarzają zarodniki zostały zliofilizowane, 
a niezarodnikujące zamrożono w 10% roztworze glicerolu w –78ºC lub/oraz w ciekłym 
azocie w –196ºC. Wszystkie kultury bakterii zostały zabezpieczone w –78ºC systemem 
Bacto-Protect, zliofilizowane lub zamrożone w ciekłym azocie. Stosowanie różnorod-
nych zależnych od gatunku metod konserwacji umożliwia przechowywanie patogenów 
z zachowaniem ich właściwości fizjologicznych, zwłaszcza patogeniczności (Rataj-
Guranowska 2008a). 
 
 
 

III.  WYNIKI  I  DYSKUSJA 
 
W Banku Patogenów Roślin w grudniu 2010 roku przechowywano 145 kultur bak-

terii oraz 1 471 chorobotwórczych grzybów. W pierwszym roku istnienia Banku Pato-
genów do kolekcji włączono 254, a w kolejnym 280 patogenów (rys. 1). Liczba ta jest 
 zmienna każdego roku, gdyż zależy głównie od warunków pogodowych, a co za tym 
idzie od intensywności wystąpienia chorób roślin. Corocznie zmieniała się także liczba 
gatunków nowych dla kolekcji (rys. 2). Przez 10 lat w banku zgromadzono 350 kultur 
grzybów pochodzących z różnych krajów świata. Izolaty te mogą stanowić cenny mate-
riał porównawczy w stosunku do izolatów krajowych. Kolekcja w 2010 roku zawierała 
przedstawicieli 212 gatunków grzybów oraz 32 gatunków bakterii.  
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Rys. 1. Akces patogenów do kolekcji w latach 1995–2010 
Fig. 1.  Number of pathogens introduced to the collection in 1995–2010 
 
 

 

Rys. 2. Porównanie liczby nowych gatunków wprowadzonych do kolekcji w latach 1995–2010 
Fig. 2.  Comparison of the number of new species introduced into the collection in 1995–2010 
 
Charakterystyka kolekcji grzybów 

W BPRiBiB w 2010 roku licznie reprezentowane były gatunki wielu rodzajów 
grzybów, m.in.: Fusarium, Verticillium, Alternaria, Colletotrichum (rys. 3). Najliczniej-
szą grupę grzybów patogenicznych stanowili przedstawiciele rodzaju Fusarium 
(479 izolatów) (tab. 1). Był on reprezentowany przez 23 gatunki pochodzące z kilku-
dziesięciu różnych gatunków roślin oraz z gleby. Grzyby te występują bardzo licznie 
zarówno na roślinach, jak i w podłożu. Są sprawcami bardzo groźnych chorób roślin 
(m.in. zgorzeli siewek, pleśni śniegowej zbóż, zgorzeli podstawy korzeni i łodygi, fuza-
riozy liści i kłosów), stąd istnieje potrzeba ciągłych badań biologii tych patogenów oraz 
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kontrola ich występowania. Izolaty przechowywane w BPRiBiB stanowią więc cenne 
zaplecze do tego typu badań. 

 

Tabela 1. Gatunki Fusarium spp. przechowywane w Banku Patogenów Roślin w Poznaniu 
Table 1.  Fusarium spp. maintained in the Collection of Plant Pathogens in Poznan 

Lp. 
No. 

Gatunek 
Species 

Liczba kultur 
Number  

of isolates 

Lp. 
No. 

Gatunek 
Species 

Liczba kultur 
Number  

of isolates 

1. F. oxysporum 182 13. F. trichothecioides 4 

2. F. solani 60 14. F. acuminatum 3 

3. F. culmorum 54 15. F. lateritium 3 

4. F. avenaceum 45 16. F. sporotrichioides 3 

5. F. equiseti 33 17. F. langsethiae 2 

6. F. crookwellense 24 18. F. moniliforme 2 

7. F. sambucinum 16 19 F. tricinctum 2 

8. F. poae 14 20. F. concolor 1 

9. F. redolens 9 21. F. graminum 1 

10. F. sulphureum 7 22. F. proliferatum 1 

11. F. graminearum  6 23. F. sacchari 1 

12. F. incarnatum 6   Ogółem – Total   479 
 

 
Kolekcja grzybów należących do Verticillium spp. składała się z 5 gatunków (naj-

liczniejsze to V. dahliae oraz V. albo-atrum). Zostały one wyizolowane z takich roślin, 
jak: truskawka, wiśnia, ziemniak, ogórek, róża, papryka, bakłażan, oliwka i bawełna. 
Izolaty te pochodziły z Polski, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Grecji 
oraz Izraela. Kultury grzybów Alternaria spp. (13 gatunków) to w większości polskie 
izolaty wyizolowane z roślin uprawnych. Przykładowo w BPRiBiB przechowywanych 
było łącznie 15 kultur A. alternata, A. brassicicola oraz A. brassicae wyizolowanych 
z rzepaku i powodujących czerń krzyżowych. Rodzaj Phoma, sprawca ważnych gospo-
darczo chorób np. suchej zgnilizny kapustnych, zgorzeli siewek buraka i grochu, był 
reprezentowany przez 12 gatunków (m.in. P. lingam, P. pomorum, P. exiqua, P. betae, 
P. macrostoma, P. complanata). Na uwagę zasługiwały również kultury Phytophthora 
spp. (40 kultur należących do 7 gatunków), które bardzo trudno zabezpieczyć, gdyż 
szybko tracą patogeniczność i mają niską przeżywalność. Niektóre z tych izolatów są 
z powodzeniem przechowywane w kolekcji od 1995 roku. 
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Rys. 3. Najliczniej reprezentowane rodzaje grzybów w kolekcji BPRiBiB 
Fig. 3.  The most numerous genera of fungi in the Collection of Plant Pathogens 
 
 
Charakterystyka kolekcji bakterii 

Wśród bakterii najliczniej reprezentowane były rodzaje Erwinia (E. carotovora, 
E. amylovora, E. chrysanthemi), Pseudomonas (m.in. P. syringae, P. marginalis, 
P. fluorescens) oraz gatunek Clavibacter michiganensis (rys. 4). W odróżnieniu od 
grzybów, większość kultur patogenicznych bakterii została przekazana do kolekcji 
przez pracowników różnych instytucji naukowych (zarówno krajowych, jak i zagra-
nicznych). W kolekcji liczne były kultury Erwinia carotovora (38 kultur) z ziemniaka 
(wywołujące mokrą zgniliznę ziemniaka), Erwinia amylovora (16 kultur), powodujące 
 

 

 

Rys. 4. Najliczniej reprezentowane rodzaje bakterii w kolekcji BPRiBiB  
Fig. 4.  The most numerous genera of bacteria in the Collection of Plant Pathogens 
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zarazę ogniową drzew m.in. gruszy, jabłoni i Clavibacter michiganensis (15 kultur) 
z pomidora oraz ziemniaka (sprawcy bakteryjnego raka pomidora i bakteriozy pierście-
niowej ziemniaka). Większość z nich zostało wyizolowanych w Polsce, chociaż są też 
izolaty pochodzące z Węgier, Holandii, Francji czy USA. 

Pomimo zastosowania wielu różnorodnych metod konserwacji, nie wszystkie 
wprowadzone patogeny udaje się zachować. Niektóre nie przeżywają procesu konser-
wacji np. liofilizacji lub na skutek długiego przetrzymywania w środowisku o ograni-
czonym dostępie tlenu (pod warstwą oleju mineralnego) ulegają degradacji (tracą pato-
geniczność, zmieniają morfologię, przestają zarodnikować). Takie izolaty są usuwane 
z kolekcji i podejmowane są próby uzyskania izolatów tego gatunku, z nowego materia-
łu. Rocznie z kolekcji ubywa 2–10 izolatów. Nie jest to duża liczba biorąc pod uwagę 
stan kolekcji. Świadczy to o dobrym doborze metod konserwacji dla poszczególnych 
gatunków. Procedury laboratoryjne, sprzęt i zabezpieczenia pokoju kolekcyjnego sto-
sowane w zakładzie pozwalają przechowywać w kolekcji również grzyby oraz bakterie 
objęte kwarantanną. 
 
 

IV.  PODSUMOWANIE 

 
Dzięki tak znacznej, stale rosnącej różnorodności gatunkowej o szerokim spektrum 

gospodarzy (rośliny ozdobne, zbożowe, przemysłowe, warzywne, sadownicze), kolek-
cja mikroorganizmów patogenicznych dla roślin IOR – PIB w Poznaniu stanowi cenne 
zasoby genowe nie tylko krajowe, ale także światowe, które są wykorzystywane w ba-
daniach naukowych.  
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DEVELOPING  COLLECTION  RESOURCES  OF  PLANT  PATHOGENIC  

MICROORGANISMS  AT  THE  IPP – NRI  DURING  1995–2010 
 

SUMMARY 

In 1994 the Collection of Plant Pathogens was established at the institute of Plant Protection – 
National Research Institute in Poznan. It is main objectives are: broadening the collection of plant 
pathogens and developing maintenance and conservation methods of fungi, bacteria and viruses. 
During the first two years the collection consisted of 254 and 280 pathogenic cultures, respec-
tively. In 2010, the collection amounted to 145 bacteria cultures (32 spp.) and 1471 (212 spp.) 
pathogenic fungi. 

Each year new species or the same species originated from new host – plants and/or from new 
climatic districts are included to the collection. The collection also includes 350 cultures from 
abroad. 

Taking into account the broad species diversity of the collection, several methods of conser-
vation are applied – pathogens are maintained at low oxygen level or frieze-dried, or kept frozen 
at –78oC and –196oC. Application of different methods allows to maintain pathogenic microor-
ganism viability longer and keep them in a good physiological condition. The Collection of Plant 
Pathogens provides a valuable source of genes for genetic studies. 
Key words: collection of plant pathogens, pathogenic fungi, methods of conservations 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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

  /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


