
เตือนภัยการเกษตร 
ชวงวันท่ี 2-8 มกราคม 2562 

ภาคเหนือ ตอนบน 

1.สมโอ ระยะเตรียมตนกอนการออกดอก (ศวส.เชียงราย) 

•  เพล้ียไฟพริก Scirtothrips dosalis Hood การทําลายของเพลี้ยไฟพริก ดูดกิน  น้ําเลี้ยงท่ียอดออน  ใบออน  
ตุมตาใบ ตุมตาดอก ชอดอก  โดยเฉพาะฐานรองดอกและข้ัวผลออน ทําใหใบท่ีแตกใหมแคระแกรน ขอบใบและปลาย
ใบไหม ยอดแหงไมแทงชอใบหรือชอดอก และทําใหชอดอกหงิกงอ  ดอกรวงไมติดผล หรือติดผลนอย สังเกตพบผลออน
ท่ีถูกทําลายจะรวง ปรากฏแผลชัดเจนเปนวงท่ีข้ัวผลสมโอ 

การปองกันกําจัด 
  1. ตัดแตงใบ ยอด ท่ีถูกทําลายออกเผา 
  2. พนสารปองกันและกําจัด อิมิดาโคลพริด 10% อีซี  อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 

 

ภาคเหนือ ตอนลาง 
1.สมโอ  ระยะเจริญเติบโต (ศวส.สุโขทัย) 

•  หนอนชอนใบ ตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อกลางคืนจะวางไขภายในเนื้อเยื่อใตผิวใบ เม่ือตัวหนอนฟกออกมาจะกัดกิน
ชอนไชอยูในระหวางผิวใบ ทําใหเปนเสนทางสีขาววกวน พบการระบาดไดตลอดท้ังป โดยเฉพาะในระยะแตกใบออนทํา
ใหใบหงิกงอเสียรูปทรง หากระบาดรุนแรงสามารถเขาทําลายก่ิงออนและผลออน ทําใหเกิดบาดแผลและสามารถเกิด
โรคแคงแกอรเขาทําลายไดงาย 

การปองกันกําจัด 
  1. ใบออนท่ีถูกหนอนเขาทําลายหนัก ใหตัดยอดออนเผาทําลายนอกแปลงปลูก 
  2. หม่ันสํารวจหนอนในระยะสมแตกใบออน การสุมสํารวจ 
      2.1 สํารวจ 10 -20 ตน ตอสวน 

        2.2 สํารวจตนละ 5 ยอด  
         2.3 ยอดละ 5 ใบ ถาพบ 3 ใบหรือมากกวาถือวายอดนั้นถูกทําลาย ถามียอดถูกทําลายเกินกวา 50 % 
ตองทําการปองกันกําจัด 
            3. การปองกันโดยการฉีดพนสารคารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 30 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร หรือ ไดเมทโธเอท 
40% อีซี ผสมไซเปอรเมทริน 5 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพนทุก 7 – 10 วันตอครั้ง หรือ อิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูจี 
อัตรา 10-15 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
 

ภาคตะวันออก  
1. มังคุด ออกดอก (ศวส.จันทบุรี) 

•  เพล้ียไฟ บางครั้งมองดูตาเปลาไมเห็น สีเหลืองหรือน้ําตาลออนเคลื่อนไหวไดรวดเร็วมักพบระบาดในชวงท่ี
อากาศแหงแลง ท้ังตัวออนและตัวแกจะใชสวนของปากเข่ียผิวของใบและดูดกินน้ําเลี้ยงจากยอดออน ใบออนทําใหยอด
และใบแหง หงิกงอ แคระแกรน 

การปองกันกําจัด 
  สารฆาแมลงท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัด ไดแก อิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 3 กรัมตอน้ํา 
20 ลิตร หรือ คารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ ฟโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตร
ตอน้ํา 20 ลิตร เม่ือตรวจพบเพลี้ยไฟเฉลี่ย 0.25 ตัวตอผลออน ไมควรพนสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ติดตอกันหลายครั้ง เพราะ
จะทําใหเพลี้ยไฟตานทานตอสารฆาแมลงได 



• ไรแดง ผลออนจะมีเจริญเติบโตชาหรือจะมีลักษณะผิวผลกราน เปนข้ีขุย 
การปองกันกําจัด 
  1. หม่ันตรวจดูใบมังคุด โดยใชแวนขยาย กําลังขยาย 10 เทา สองดูดานหนาใบ ในชวงเดือนตุลาคม - มกราคม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาท่ีมีลมพัดแรง และฝนท้ิงชวง 
  2. เม่ือพบการระบาดใหใชสารฆาไรพน การปองกันกําจัดไร ไดแก สารโพรพารไกต 30% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 

30  กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ อะมิทราซ 20% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร  
 ** การใชสารฆาไร ไมควรพนสารชนิดเดียวกันติดตอกันเปนเวลานาน ควรใชสลับชนิดกัน เพ่ือปองกันไร

สรางความตานทานตอสารฆาไร และใชเม่ือจําเปนเทานั้น 
 
2. ทุเรียน ออกดอก (ศวส.จันทบุรี) 

•  เพล้ียไฟ ทําลายใบออน ยอด โดยใชปากดูดน้ําเลี้ยง ทําใหยอดออนแคระแกร็น ใบหงิกและไหม ดอกแหงและ
รวง 

การปองกันกําจัด 
   สารฆาแมลงท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัด ไดแก อิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 3 กรัมตอน้ํา 

20 ลิตร หรือ คารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ ฟโพรนิล 5 % เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตร
ตอน้ํา 20 ลิตร เม่ือตรวจพบเพลี้ยไฟเฉลี่ย 0.25 ตัวตอผลออน ไมควรพนสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ติดตอกันหลายครั้ง เพราะ
จะทําใหเพลี้ยไฟตานทานตอสารฆาแมลงได 

•  ราทําลายดอกภายในดอกทุเรียน จะมีสีดําเนื่องจากเชื้อราเขาทําลายทําใหเกสรทุเรียนไดรับความเสียหาย   
การปองกันกําจัด 
1. ตัดแตงทรงพุมใหโปรง และกําจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพ่ือลดความชื้นสะสม 
2. ควรใสปุยท่ีมีคาไนโตรเจนใหเหมาะสม  
3. หม่ันสํารวจแปลงปลูกอยางสมํ่าเสมอ หากพบวา เริ่มมีการระบาดของโรค ตัดสวนท่ีเปนโรค และเก็บเศษพืช

ท่ีเปนโรคและใบท่ีรวงหลน ไปเผาทําลายนอกแปลงปลูก และพนสารปองกันกําจัดโรคพืชวาลิดามัยซิน 3% เอสแอล 
อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ เฮกซะโคนาโซล 5% เอสซี อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือคอปเปอรออก 
ซีคลอไรด 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ทุก 10 วัน 

4. เม่ือพบการระบาดของโรค ควรหลีกเลี่ยงการใหน้ําแบบพนฝอย 

•  ไรแดง ผลออนจะมีเจริญเติบโตชาหรือจะมีลักษณะผิวผลกราน เปนข้ีขุย 
การปองกันกําจัด 
1. หม่ันตรวจดูใบทุเรียน โดยใชแวนขยาย กําลังขยาย 10 เทา สองดูดานหนาใบ ในชวงเดือนตุลาคม - มกราคม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาท่ีมีลมพัดแรง และฝนท้ิงชวง 
2. เม่ือพบการระบาดใหใชสารฆาไรพน การปองกันกําจัดไร ไดแก สารโพรพารไกต 30% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30  

กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ อะมิทราซ 20% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร  
 ** การใชสารฆาไร ไมควรพนสารชนิดเดียวกันติดตอกันเปนเวลานาน ควรใชสลับชนิดกัน เพ่ือปองกันไร

สรางความตานทานตอสารฆาไร และใชเม่ือจําเปนเทานั้น 
 

3.เงาะ เตรียมความพรอมในการออกดอก แตกใบออน(ศวส.จันทบุรี) 

•  หนอนคืบกินใบออนและชอดอก หนอนจะกัดกินใบออน และชอดอก ใหไดรับความเสียหาย 
 การปองกันกําจัด 



1.สํารวจแมลงและหม่ันกําจัดวัชพืชออกจากแปลงปลูกสมํ่าเสมอ  
2.ควรพนสารแลมปดาไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือสารคารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตร 50  

มิลลิลิตร หรือสารไซเปอรเมทริน / โฟซาโลน 6.25% / 22.5% อีซี 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร  

•  แมลงคอมทอง ตัวเต็มวัยกัดกินใบ ยอดออน และดอก ใบท่ีถูกทําลายจะเวาๆ แหวงๆ ถาระบาดรุนแรงจะเหลือ
แตกานใบ และมีมูลท่ีถายออกมาปรากฏใหเห็นตามบริเวณยอด ตัวเต็มวัยเปนระยะท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะกัดกินสวนตางๆ 
ของพืช สีของตัวเต็มวัยจะเปลี่ยนไป ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม จึงพบมีหลายสี เชน สีเหลือง สีเทา สีดํา และสีเขียวปนเหลือง
เปนมัน ตัวเต็มวัยท่ีพบบนตนพืชมักพบเปนคูๆ หรือรวมกันเปนกลุมอยูบนลําตน เม่ือตนพืชถูกกระทบ กระเทือน จะท้ิง
ตัวลงสูพ้ืนดิน 

การปองกันกําจัด 
 1. ตัวเต็มวัยมีอุปนิสัยชอบท้ิงตัวเม่ือถูกกระทบ กระเทือน ใชผาพลาสติกรองใตตนแลวเขยาให ตัวเต็มวัยหลน 
รวบรวมนําไปทําลาย 

2. บริเวณท่ีพบระบาดควรพนดวย สารฆาแมลง คารบาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 60 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ 
คารโบซัลแฟน 20% อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พนใหท่ัวในระยะท่ีเงาะแตกใบออน 2-3 ครั้ง แตละครั้งหางกัน 
10-14 วัน 

 

ภาคใตตอนลาง 
1.กลวยหิน ทุกระยะการเจริญเติบโต (ศวส.ยะลา) 

• โรคเห่ียวของกลวย ใบออนแสดงอาการเหี่ยว กานใบหักพับ ปลีกลวยแคระแกร็นและเหี่ยวแหง หนอกลวย
ยอดเปลี่ยนเปนสีดํา เม่ือตัดดูลักษณะภายในลําตนเทียมจะเปลี่ยนสีเปนสีน้ําตาลแดง อาการเหี่ยวจะเกิดข้ึนอยาง
รวดเร็ว สงผลใหพืชแสดงอาการใบเหลือง และยืนตนตาย เชื้อสามารถเขาทําลายลําตนเทียม กานใบ เครือกลวย ผล 
และหนอกลวย 

การกําจัดโรค 
1. ทําลายกอกลวยหินโดยใชสารกําจัดวัชพืช ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ 
   1.1 ใชไมเสียบลูกชิ้นความยาว 8 นิ้ว แชในกระปองท่ีใสสารกําจัดวัชพืช ไตรโคลเพอร บิวทอกซีเอทิลเอ

สเตอร 66.8% อีซี แชท้ิงไวขามคืน 
   1.2 นําไมเสียบลูกชิ้นท่ีแชสารกําจัดวัชพืชแลว เสียบท่ีบริเวณโคนตนกลวยท่ีเปนโรคเหี่ยว ลึกประมาณ 5 นิ้ว 

โดยเลือกเสียบท่ีตนกลวยขนาดใหญในกอ ประมาณ 2-3 ตน ตนกลวยจะตายภายในเวลาประมาณ 20-30 วัน 
2. โรยปูนขาว 5 กิโลกรัมตอกอ ตรงบริเวณโคนและรอบรากตนกลวยท่ีเปนโรค เพ่ือฆาเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคท่ี

อยูในดิน 
3. ตนกลวยท่ีเปนโรค หากมีปลี หรือเครือกลวย ใหใชถุงพลาสติกคลุม เพ่ือปองกันแมลงท่ีจะมาสัมผัสเชื้อ

สาเหตุโรค และยับยั้งการแพรกระจายโรคไปสูตนอ่ืน 
4. หลังจากตนกลวยตาย ใหสับตนกลวยเปนทอน แลวราดดวย พ.ด.1 ท่ีผสมน้ําตามคําแนะนําขางซอง ใช  

1 ซองตอกอ เพ่ือใหยอยสลายไดเร็วข้ึน ประมาณ 3-4 สัปดาห หามนําตนกลวยท่ียอยสลายแลวไปเปนปุย 
5. ฆาเชื้อแบคทีเรียในดินอีกครั้ง โดยสับกอกลวยท่ียอยสลายแลวกับดินบริเวณรอบกอกลวย แลวใชยูเรีย  

0.5 กิโลกรัม ผสมกับ ปูนขาว 5 กิโลกรัมตอกอ โรยใหท่ัวกอ กลบดินบริเวณกอกลวยใหแนน รดน้ําใหชุม ท้ิงไว  
3 สัปดาห เม่ือยูเรียและปูนขาวไดรับความชื้นจะแตกตัวเปนแกสพิษฆาเชื้อแบคทีเรีย เม่ือครบกําหนดใชจอบสับดินให
แกสพิษท่ีอยูในดินออกมา แลวปลูกพืชไดตามปกติ 

 
 



การดูแลปองกันตนกลวยท่ียังไมเปนโรคแตอยูในแปลงท่ีมีตนกลวยเปนโรค 
ใชชีวภัณฑบาซิลัส ซับทีลิส สายพันธุ BS-DOA 24 ของกรมวิชาการเกษตร อัตรา 25 กรัม ผสมน้ํา 10 ลิตรตอ

กอ รดใหท่ัวรอบตน ทุก 30 วัน เปนระยะเวลา 12 เดือน 
การปองกันโรค 
1. การฆาเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคในดินกอนปลูก 
    1.1 ในกรณีท่ีปลูกกลวยหินพืชเดียว ฆาเชื้อโดยใชยูเรีย อัตรา 80 กิโลกรัมผสมกับ ปูนขาว 800 กิโลกรัมตอ

ไร หวานใหท่ัวแปลง ไถกลบใหลึกพอสมควร ปาดหนาดินใหเรียบ รดน้ําใหชุมจนท่ัว ท้ิงไว 3 สัปดาห เม่ือครบกําหนดเปด
หนาดินใหแกสพิษออกมา จากนั้นทําปลูกกลวยไดตามปกติ 

    1.2 ในกรณีท่ีปลูกกลวยหินแซมพืชอ่ืน ฆาเชื้อบริเวณหลุมปลูก โดยใชยูเรีย 0.5 กิโลกรัม ผสมกับปูนขาว 5 
กิโลกรัมตอหลุม โรยใหท่ัวหลุม กลบดินใหแนน รดน้ําใหชุมจนท่ัว ท้ิงไว 3 สัปดาห เม่ือครบกําหนดใชจอบสับดินใหแกส
พิษออกมา แลวปลูกกลวยไดตามปกติ 

2. ใชหนอกลวยปลอดเชื้อ หรือไมใชหนอกลวยจากแปลงท่ีเปนโรคมาเปนหนอพันธุ 
3. หลังปลูกหนอกลวย รดดวยชีวภัณฑบาซิลัส ซับทีลิส สายพันธุ BS-DOA 24 อัตรา 50 กรัมผสมน้ํา 20 ลิตร 

รดใหท่ัวรอบตนและรดซํ้าทุก 30 วัน นาน 12 เดือน 
4. ทําความสะอาดเครื่องมือ และอุปกรณทางการเกษตร เชน มีดตัดผลกลวย จอบ เสียม ทุกครั้งกอนนําไปใช

กับตนตอไป โดยใชน้ํายาฟอกขาว เชน ไฮเตอร อัตรา 250 มิลลิลิตรผสมน้ํา 3 ลิตร  
5. ไมเดินจากตนท่ีเปนโรคไปยังตนท่ีไมเปนโรค หากจําเปนตองเดินใหฆาเชื้อท่ีรองเทากอน ดวยน้ํายาฟอกขาว 

เชน ไฮเตอร อัตรา 250 มิลลิลิตร ผสมน้ํา 3 ลิตร  
6. ไมนํากลวยหินท่ีเปนโรคไปทําเปนอาหารสัตว 
 

2. ทุเรียน ทุกระยะการเจริญเติบโต (ศวส.ยะลา) 

•  โรคใบติด ใบท่ีพบจะมีรอยคลายๆ ถูกน้ํารอนลวก ขอบแผลไมแนนอน อาจเริ่มท่ีปลายใบ กลางใบ หรือโคน
ใบแลวลุกลามจนเปนท้ังใบ และจะสังเกตเห็นเสนใยสีขาวนวลแผปกคลุมคลายใยแมงมุมแผไปตามผิวใบ ใบท่ีถูกทําลาย
จะรวงหลนไปในท่ีสุด ถาใบท่ีเปนโรคไปสัมผัสกับใบท่ีปกติไมวาจะเปนใบท่ีอยูลางๆ หรือใบท่ีอยูเหนือกวา ใบปกตินั้นก็
จะเปนโรคใบติดเชนกัน 

การปองกันกําจัด 
1. ตัดแตงทรงพุมใหโปรง และกําจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพ่ือลดความชื้นสะสม 
2. ควรใสปุยท่ีมีคาไนโตรเจนใหเหมาะสม  
3. หม่ันสํารวจแปลงปลูกอยางสมํ่าเสมอ หากพบวา เริ่มมีการระบาดของโรค ตัดสวนท่ีเปนโรค และเก็บเศษพืช

ท่ีเปนโรคและใบท่ีรวงหลน ไปเผาทําลายนอกแปลงปลูก และพนสารปองกันกําจัดโรคพืชวาลิดามัยซิน 3% เอสแอล 
อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ เฮกซะโคนาโซล 5% เอสซี อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือคอปเปอรออกซี 
คลอไรด 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ทุก 10 วัน โดยพนท่ีใบใหท่ัวท้ังตน 

 

3. ลองกอง ใหผลผลิตแลว (ศวส.ยะลา) 

•  หนอนชอนเปลือกลองกอง หนอนกินใตผิวเปลือกท้ัง 2 ชนิด จะกัดกินทําลายอยูใตผิวเปลือกตามก่ิงและลํา
ตนลึกระหวาง 2 – 8 มิลลิเมตร ซ่ึงอยูระหวางทอน้ําและทออาหาร ทําใหก่ิงและลําตนมีลักษณะตะปุมตะปาซ่ึงในชวง
หนาฝนก่ิงจะมีความชื้นสูงและมักมีโรคราสีชมพูเขาทําลายรวมดวย ถาหนอนกัดกินบริเวณตาดอกจะทําใหตาดอกถูก
ทําลายและผลผลิตลดลง ถาทําลายรุนแรงจะทําใหก่ิงแหง ตนแคระแกรน โตชา และตายในท่ีสุด 

การปองกันกําจัด 



1.ใชไสเดือนฝอย (Steinernema carpocapsae)  อัตรา 50 ลานตัว (1 กระปอง) ตอน้ํา 20 ลิตร 1 ตนใชน้ํา 5 
ลิตร พน 2 ครั้ง หางกัน 15 วัน (ในกรณีมีอากาศแหงแลง ควรพนน้ําเปลาใหความชุมชื้นกอนพนไสเดือนฝอย)  

2. ใชสาร คารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ คลอรไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 40 
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พนใหโชกบนลําตน และก่ิงกานท่ีมีรอยทําลายของหนอนกินใตผิวเปลือก 

 
4. กาแฟ ใหผลผลิต (ศวส.ยะลา) 

•  มอดเจาะผลกาแฟ มอดเจาะผลกาแฟเปนแมลงปกแข็งขนาดเล็กประมาณ 1.5-2 มิลลิเมตร  พบวามอดตัว
เต็มวัยเขาทําลายผลกาแฟไดตั้งแตขนาดผลกาแฟมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 2.3 มิลลิเมตร ข้ึนไป โดยเพศเมียจะ
เจาะผลกาแฟบริเวณปลายผลหรือสะดือของผล ในผลกาแฟสามารถพบแมลงไดทุกระยะการเจริญเติบโต (ระยะไข 
หนอน ดักแด และตัวเต็มวัย) แมลงอาศัยกัดกิน ขยายพันธุในผลจนกระท่ังผลกาแฟสุก และยังสามารถอยูในผลกาแฟท่ี
แหงคาอยูในตน ผลกาแฟท่ีหลนลงพ้ืนดิน และแมลงอยูในกาแฟกะลาไดในระยะหนึ่งถาเมล็ดกาแฟมีความชื้นเหมาะสม 
ซ่ึงแมลงยังคงทําลายเมล็ดกาแฟกะลาระหวางการตากเมล็ด รองรอยการเขาทําลายของมอดเจาะผลกาแฟจะเห็นเปนรู
ขนาดเล็กท่ีปลายผลกาแฟบริเวณสะดือผล มักสังเกตไดยาก โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเกษตรกรไมทราบ อาจไมทันท่ีจะ
ปองกันหรือจัดการกับมอดเจาะผลกาแฟ 

 การปองกันกําจัด 
1 ตัดก่ิงแหงคาตน และผลกาแฟท่ีสุกแหงคาตน และท่ีรวงอยูใตโคนตนออกไปเผาทําลาย และทําความสะอาด

โคนตน อยาท้ิงผลท่ีรวงหลนไวในแปลงเพราะจะเปนแหลงวางไขและขยายพันธุของมอดกาแฟในฤดูถัดไป 
  2. การเก็บเก่ียวกาแฟ ควรเก็บผลผลิตใหหมดตนไมใหติดคางอยูบนตนหรือรวงหลนตามพ้ืนดินใตตน 
 3. ถาการระบาดรุนแรงใหเลือกใชสารชนิดใดชนิดหนึ่งดังนี้ ไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 
20 ลิตร หรือ คารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 80 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 

 
 
 
 
 
 
 


