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1. ЗНАЧЕЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ МАКРО И МИКРО ЕЛЕМЕНТИ ВО ИСХРАНАТА НА 
РАСТЕНИЈАТА 

 
До денес, во растителното ткиво утвредно е присуство на околу 70 елементи 

апсорбирани преку коренот од почвата или преку листот. Нивната застапеност во 
растенијата зависи од многу фактори и истата значително се менува во зависност од: 
растителниот вид, делот кој се анализира, неговата старост, обезбеденоста на почвата 
со хранливи материи, водниот режим и др.  

Најчесто, количината на биогените елементи  се изразува во однос на сувата 
материја бидејќи содржината на вода во растителното ткиво е многу променлива. 
Концентрацијата на макро елементите (N, P, K Ca, Mg) се изразува во проценти, а на 
микроелементите (Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, B и др.) заради нискиот удел, во ppm или mg/kg. 

За изградба на трајните и привремените органи, растенијатаимаат големи потреби, 
особено од неопходните макроелементи, додека потребите за микроелементите се 
зачително помали, што не значи дека се и помалку значајни во нивната исхрана. За 
разлика од јаглеродот, кислородот и водородот кои многу ретко ја ограничуваат висина 
на приносот бидејки ги има во доволни количини во природата, останатите неопходни 
елементи, во прв ред азотот, фосфорот и калиумот, човекот најчесто е принуден да ги 
обезбеди преку мерката ѓубрење. Неопходните микроелементи ретко го ограничуваат 
приносот, и затоа истите се применуваат само привремено и во мали количини. Овие 
елементи најчесто ги има во доволни количиниво почвата, а нивен недостаток се јавува 
при недоволна достапност за растенијата, заради несоодветни почвени услови. 

Генетскиот потенцијал на секоја култура може да дојде до полн израз само во услови 
на оптимална и урамнотежена исхрана со потребните макро и микро елементи. 
Недостатокот на некој од претходно споменатите елементи предизвикува одредени 

мерфолошки и физиолошки промени кај растенијата, 
кои се забележуваат на неговите органи, особено на 
листовите кои најинтензивно реагираат на нивниот 
недостаток.Различната количина на секој хранлив 
елемент во различните органи е т.н сведок дека секој 
од нив има специфично значење во физиолошките 
процеси, од каде е и селективното апсорбирање од 
нивна страна.Првите недостатоци на хранливите 
елементи се јавуваат на младите или на најстарите 
листови во зависност од елементот кој недостига. 

Кога симптомите се јавуваат прво на 
младите листови, тогаш тие покажуваат 
недостаток од Fe, Zn, Mn, Cu, B, Cl, Ca или S.Кога 
симптомите се јавуваат на постарите листови, 
иститеукажуваат на недостаток одN, P, K или 
Mg. 

 
 

АЗОТ- елемент кој влегува во составот на голем број органски соединенија, учествува во 
градбата на растителните органи, влијаее врз вегетативниот пораст и плодоносењето. 
Растенијата имаат најголема потреба од азот во почетокот на вегетацијата и во периодот 
на формирање на плодот.  



Доматот, позитивно реагира (зголемен број на цветови и плодови) на 
висока концентрација од азот, за разлика од вообичаените норми кај другите 
култури, заради што се препорачува 50-90% од вкупниот аплициран азот да биде 
во нитратна (NO3- ) форма, на кој начин би бил веднаш достапен за растенијата. 
 

Симптоми од недостаток  

*формирање на помала вегетативна 
(лисна) маса; 
*појава на светло зелена до жолта бојакај 
постарите листовите, која на почетокот се 
јавува на врвот на листот и се шири кон 
главниот нерв на листот; 
*лисната дршка е свената и паралелно 
поставено со стеблото; 
*листовите често некротираат и опаѓаат; 
*редуциран број на цветови; 
*ситен плод кој рано зрее.  
Често се случува да не биде формиран 
ниту еден цвет, а во случај на 
формирање на плод истиот да е 
деформиран. 

 

Симптоми од вишок  

*бујна вегетативна (лисна) маса со интензивно зелена боја; 
*слабо развиен коренов систем; 
*продолжена вегетација; 
*намалена отпорност кон болести, ниски температури и суша; 
*намалено формирање на цветни пупки и семе; 
*ситен плод со слаба обоеност; 
*задоцнето зреење; 
*намален период на чување. 

 
 

ФОСФОР - значаен макроелемент кој има позитивно влијание врз развојот на 
цветовите и го подобрува зреењето на плодовите.Тој дејствува поволно врз отпорноста 
на растенијата кон ниски температури, болести и полегнување.  

Доматот, најголема потреба од овој елемент има во периодот на нејзино 
вкоренување, по правилно изведената мерка расадување. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Симптоми од недостаток  

*појава на темнозелена боја со црвеникава 
нијанса кај постарите листови, кои подоцна се 
сушат и опаѓаат; 
*намален пораст; 
*слабо развиен коренов систем; 
*неправилно развиени цветни делови; 
*недоволно развиен плод, со тенка плодова  
обвивка и само неколку формирани семки. 
На едно стебло се формираат само неколку 
цветови, од кои најчесто само еден од четири 
или пет цвета формира плод.  

 

Симптоми од вишок  

Не се утврдени специфични симптоми.  

 
         

КАЛИУМ – има голема улога во фотосинтетските процеси, во контролата на 
стомите (транспирација), во метаболизмот на азотот, синтезата на јаглехидратите и 
зголемување на отпорноста на растенијата на суша. Овој елемент има позитивно 
влијание врз аромата и вкусот на плодот.  

Потребата за калиум кај доматот е најголема во фаза на интензивен 
пораст на вегетативните органи и плодовите. 
 

Симптоми од недостаток  

*појава на хлороза и темни дамки  на 
врвот и по краевите кај постарите 
листови, додека делот околу главниот 
нерв си ја задржува зелената боја; 
*листовите често добиваат брановидна 
површина;  
*мал плод, неразвиен, често 
предвремено созреан; 
*пореметувања во обојувањето и 
формата на плодот; 
*растенијата венат заради интензивна 
транспирација. 
Намалена е отпорноста на високи 
температури, како и транспортот на 
шеќери, што резултира со акумулирање 
на скробот во подолните листови. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Симптоми од вишок  

Нема познати симптоми. 

 
 

КАЛЦИУМ – –има улога во зголемувањето на цврстината на клеточните ѕидови, 
заради што од овој елемент во голема мера зависи цврстината на плодот, а истовремено 
ја намалува и осетливоста кон разни болести. 
 

Симптоми од недостаток  

*знаци на хлороза и некроза кај 
најмладите листови; 
*редуциран број на репродуктивни 
органи; 
*гниење на врвот на плодот 
 
 

 

 

 

Симптоми од вишок  

Не се забележани 

 
 

СУЛФУР– учествува во синтезата на некои од есенцијалните амино киселини. 
Нема потреба од негова дополнителна апликација, бидејќи го има во доволни количини 
во почвата и во некои заштитни средства. 
 

Симптоми од недостаток  

*појава на црвенкасто до розева боја на 
опачината од листот и лисните дршки;  
При голем недостаток од елементот, 
некротичните дамки се шират по 
должината на лисната дршка, а 
листовите стануваат крути и 
свиткани нагоре. 

 

Симптоми од вишок  

Намален развој на лисна маса, со можна појава на знаци од хлороза и некроза. 

 



 
МАГНЕЗИУМ – составен дел на хлорофилот, активатор на многу ензими. 

 

Симптоми од недостаток  

*појава на хлороза кај постарите 
листови, која се шири од централниот 
нерв кон периферијата; 
*листовите опаѓаат; 
*ситен плод, со слаб квалитет и често 
предвремено опаѓа; 
Често овие симптоми се јавуваат при 
интензивна примена на калиумови 
ѓубрива и при услови на многу висока 
температура и недотаток од вода.   

Симптоми од вишок  

Не се забележани конкретни симптоми. 

 
 
БОР –има поволно дејство врз ртењето на поленот, растот и стабилноста на 

прашниците и врз целиот процес на оплодување. Овој микроелемент има големо 
влијание и врз квалитетот на плодовите, заради неговото учество во метаболизмот и 
транспортот на шеќерите.  
 

Симптоми од недостаток  

*појава на жолта боја од основата кон 
врвот кај младите листови; 
*намален пораст; 
*дебело и кратко стебло, чиј врв се суши; 
*намалeн број на цветови и плодови. 

 

Симптоми од вишок  

Појава на хлороза и некроза на врвот на листот, која постепено се шири околу лисната 
нерватура. 

 
 

ЖЕЛЕЗО – неопходен елемент за синтеза на хлорофилот, фотосинтезата, 
дишењето и сл. 



 

Симптоми од недостаток  

*венење на младите листови, кои 
подоцна пожолтуваат во делот помеѓу 
лисната нерватура; 
Симптомите се појавуваат во 
подоцните фази од развојот на 
доматот. 

 

Симптоми од вишок  

Појава на хлороза. 

 
 

МАНГАН – елемент кој го забрзува транспортот на материите во растението, 
помага при апсорбирањето на азотот од почвата и позитивно влијае врз процесот на 
фотосинтезата. 
 

Симптоми на недостаток  

*појава на хлороза кај младите 
листови(лисната нерватурата ја задржува 
зелената боја); 
*можна е и појава на слабо розева боја 
на лицевата страна на листот. 
Доколку потрае перидот на недостаток 
од манган, листовите добиваат метално-
сив сјај, со некротични дамки по должина 
на нерватурата.  

 

Симптоми од вишок  

Можна е појава на хлороза. 

 
 
БАКАР – влијае врз метаболизмот на азотните соединенија и јаглехидратите 

(шеќерите), ја зголемува способноста на ткивата да усвојуваат вода, го успорува 
стареењето на листовите, учествува во процесите на фотосинтеза и др. 

 



Симптоми од недостаток  

*појава на бледо зелена боја кај младите 
листови, чии рабови постепено се  сушат 
и се свиваат кон внатрешноста; 
*тесни и со правоаголна форма листови 
и плодови, 
Симптимите најчесто се појавуваат 
во подоцните фази од развојот на 
доматот. 

 
Симптоми од вишок  

Намален раст, проследен со појава на хлороза на листовите и поцрнување на 
кореновата маса. 

 
 
ЦИНК -  елемент кој има големо значење за развојот на репродуктивите органи 

и оплодувањето, заради неговото присуство во прашниците. 
 

Симптоми од недостаток  

*ситни и кратки листови (ситна лисна 
розета); 
*појава на хлоротични дамки и некроза 
кај младите листови; 
*намалена должина на интернодиите. 

 

Симптоми од вишок  

Појава на хлороза. 

 
 
 
 
 
 
 
 



МОЛИБДЕН – учествува во регулирањето на нитратите, фиксирањето на азотот и 
во синтезата на витаминот C. 
 

Симптоми од недостаток  

*појава на хлороза и некроза кај младите 
листови; 
*формирање на листови со нетипична 
форма за растителниот вид заради 
изумирање на клетките. 

 

Симптоми од вишок  

Ретко се јавуваат, а манифестирани се преку појава на интензивно жолта боја. 

 
 

ЃУБРЕЊЕ 
Ѓубрењето е агртехничка мерка која значително ја зголемува продуктивноста на 

почвата, приносот на културата и вложениот труд во земјоделското производство. 
Внесувањето на точни дози на одредени хранливи материи треба да биде во  

согласност со потребите на доматот која ќе се одгледува или веќе се одгледува на 
површината. За да се постигне оваа цел, потребно е:  

а) да се вршат периодичнианализи на почвата, со цел да се утврди нивото на 
хранливи материи во почвата достапни за доматот, 
б) да се вршат повремени анализи на растителен материјал за да се утврди 
исхранетоста на доматот 
,  
в) да се изработиплан за ѓубрење, со цел да се утврдат потребните количини на 
хранливи материи, како и времето на нивно внесување во почвата. 

Анализата на почвата и растителниот материјал  се најточните достапни методи за 
одредување на  потребата од хранливи материи. 
 
Анализа на почва 

Здрава и плодна почва е клуч на успехот на секој фармер кој се занимава со 
растително производство, а наједноставен начин да се добие преглед за состојбата на 
истата е по пат на нејзина анализа. Почвената анализа се користи за да се одреди 
количеството на хранливи елементи во почвата, pH вредноста и други параметри за 
плодност на почвата и на основа на правилна обработкана добиените резултати да се 
направи план за потребна корекција на квалитетот на почвата, во корелација со 
потребите на видот на културата која се одгледува.  

Без анализа најчесто се греши при изборот на ѓубривата, со што се нанесуваат штети 
и на растенијата и на почвата, се намалува приносот, а се зголемуваат трошоците. Само 



на основа на темелна и потполна анализа може да се подготви програма за 
подобрување на својствата на почвата и успешно одгледување на растенијата.  

Во праксата, не е секогаш проблем само недостатокот на хранливи елементи во 
почвата, туку и нивниот вишок како и односот меѓу елементите и pH вредноста на 
почвата. Па, така се случува недостатокот на еден хранлив елемент, да го блокира или 
намали хранливото дејство на други елементи, и на тој начин да го направи некорисно 
дополнителното ѓубрење.  

Во пракса често се случува и неправилна употреба на ѓубривата, при што доаѓа до 
натрупување на одредени елементи, кои потоа влијаат на недоволното усвојување на 
другите елементи, без разлика што истите ги има во оптимално количество. 

 
Земање на примероци од почва за анализа 
На резултатите од анализите најголемо влијание има начинот на земање на 

почвените примероци (почвените проби). Сите грешки настанати при земањето на 
почвените проби понатаму се одразуваат врз точноста на лабораториските анализи и 
планот за ѓубрење. 

Пробата треба да претставува просек од површината која се анализира, а доколку 
истата претходно е различно искористувана и ѓубрена  треба да се подели на повеќе 
делови (парцели). 

Анализата на почвата на една парцела се врши еднаш на секои 4-5 години, а пробите 
за анализа се земаат во текот на летото (по жетвата на есенските култури) или на есен 
(по бербата на пролетните култури), пред длабокото есенско орање, со користење на 
ашов или сондa изработенa за таа намена.  

Доколку е почвата униформна по својот состав, начинот на обработка, ѓубрењето и 
културата, една просечна проба се прави на максимална површина од 5 ha. Во секој друг 
случај (неизедначени почвени својства, начин на искористување и сл.), од секоја 
специфична парцела се прави по една просечна проба од секоја длабочина, односно 2 
просечни проби. Почвата се зема од 20-25 места (поединечни проби) во цик-цак облик 
(за површина од 5 ha) и се прибира во две големи пластични кеси.  

 

   
Слика 5. Опрема за земање почвени проби        Слика 6. Земање на почвени проби во цик-цак облик 

 
За одгледување на доматот, почвените проби се земаат од една длабочини и тоа 0-

30 cm. Во секоја од кесите се става етикета која ги содржи следните податоци: име на 
локалитетот, бр. на катастарска парцела, датум на земање на пробите и длабочина. 
Пробите се земаат од страна на овластено стручно лице или од фармер кој има 
завршено кратоk курс за земање на почвени проби. 

 



 
Слика 7. Постапка на земање почвена проба со ашов 

 

Со почвената анализа се определува содржината на хранливи материи во слојот 
почва каде што се наоѓа најголемиот дел од кореновиот систем.  
 

Табела 7.  Содржината на некои макро и микроелементи во почвата 

Елемент 
Нивонаобезбеденост 

ниско Средно високо многувисоко 

 mg/100g почва 
Фосфор 4-8 8-16 16-20 20-30 
Калиум 7-15 15-30 30-35 35-45 

 ppm 

Калциум <1000 1000-2000 >2000 / 
Магнезиум <60 60-120 >120 / 
Бор <0.5 0.5-2.0 >2 / 
Железо <150 150-200 >200 / 
Манган <40 40-120 >120 / 
Цинк <6 6-20 >20 / 
Бакар <2 2-15 >15 / 

 
Анализа на растителен материјал (фолијарна анализа) 
Со фолијарната анализа се определува содржината на одделни макро и микро 
елементи во листот на доматот во текот на вегетацијата. Основна цел на оваа анализа е 
да се утврди недостатокот на некој хранлив елемент, со цел да се интервенира брзо со 
помош на фолијарно третирање на растенијата со течни ѓубрива.  
Растенијата од кои ќе се земат листовите потребно е да ја претставуваат општата слика 
за посевот, во смисла на бујност, големина на плод и сл. Кај доматот, се препорачува 
постапката да се повтори неколку пати, започнувајќи од периодот на формирање на т.н 
трета китка се до последната берба (плодоносење). За анализа се зема листот  кој е под 
последната расцветана китка. 
Од најголемо значење е водењето на евиденција за време на собирањето на 
примероците, како што е порастот на растенијата, релативната големина и изглед на 
листот, обемот на оштетеност од болести и инсекти, визуелни симптоми од недостаток 
на хранливи елементи, големина на принос и ефикасност од сузбивање на плевели. Ова 
се фактори кои се многу значајни при толкувањето на резултатите од анализата на 
листовите. 



 
Табела 8. Оптимални количини на макро и микро елементи во лист од домат 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на извршените почвени анализи и потребите на растенијата се 
изготвува план за ѓубрење, кој фармерот правилно ќе го применува во наредниот 
период.  

Планот ги содржи: 

 потребните количини на одделни хранливи елементи,  

 време на нивна апликација во текот на вегетацијата  

 начин на нивна апликација. 
 Во текот на вегетацијата може да се извршат фолијарни анализи, и врз база на 
добиените податоци да се изврши дополнителна корекција на планот за ѓубрење. 

 
НАЧИН НА ЃУБРЕЊЕ ДОМАТОТ ОДГЛЕДУВАН НА ОТВОРЕНО 

 
Постигнувањeто на високи приноси кај доматот, условено е во голем дел од режимот 

на нејзината исхрана. При одредување на времето на примена на ѓубривата, неопходно 
е да се води сметка не само за својствата на ѓубривата и почвата, туку и за специфичните 
потреби на културата од минералните материи во одредени фази од нејзиниот развој. 

 
Кај доматот, постојат два значајни периоди, кога тој има најголема потреба од хранливи 
материи, и тоа : 

 Во периодот од 8та до 14та недела од развојот 

 И периодот по првата берба 
 

Должината на траење на секој од овие периоди најмногу зависи од начинот на 
одгледување, сортните карактеристики и климатските услови. 
 

Ѓубрењето треба да одговара на хранливите потреби на доматот и да ја одржува 
оптимална плодност на почвата со минимално загадување на околината. 

Најчесто, при одгледување на доматот, ѓубрењето се изведува преку почвата,  но 
постои можност и за ѓубрење преку листот т.н фолијарно ѓубрење, кое често се користи 

 
Елемент 

Концентрација (%) 

Пред формирање 
на плод 

За време на 
плодоносење (берба) 

Азот 4-5 3,5-4 
Фосфор 0,5-0,8 0,4-0,6 
Kалиум 3,5-4,5 2,8-4 
Калциум 0,9-1,8 1-2 
Mагнезиум 0,5-0,8 0,4-1 
Сулфур 0,4-0,8 0,4-0,8 
 Концентрација (ppm) 

Манган 50-125 50-125 
Железо 50-200 50-200 
Бакар 8-20 8-20 
Бор 35-60 35-60 
Цинк 25-60 25-60 
Молибден 1-5 1-5 



при појава на некој од претходно наведените симптоми заради недостиг од некој 
микроелемент.  

Високи приноси можат да бидат постигнати со добра комбинација од органски и 
минерални ѓубрива. 

Доматот е култура која многу добро реагира на ѓубрење со шталско ѓубриво, 
заради што истото треба да биде една од основните мерки при негово производство. 
При одгледување на отворено, се препорачува на есен со основната длабока обработка 
да се изврши ѓубрење со 25-40 t/ha прегорено шталско ѓубриво, со цел подобрување на 
физичко - хемиските и биолошките својства на почвата. Шталското ѓубриво, треба да 
биде добро прегорено, бидејќи доматот е осетлив на продуктите кои се ослободуваат 
при разложувањето на на органската материја. 

Апсорбирањето на азотот и фосфорот е рамномерно во текот на целата 
вегетација, додека потребата за калиум е изразена за време на плодоносењето. 

 
Табела 9. Индикативни потреби од азот, фосфор и калиум кај домат одгледуван на отворено 

kg/ha 

 
N 

P2O5 К2О 

ниво на обезбеденост на почвата 

слаба средна оптимална слаба средна оптимална 

80-100 200 150 100 300 200 100 

 
На есен,исто така се препорачува и аплицирање на планираната количина 

минерални ѓубрива, односно 1/2 од вкупната количина на фосфор, калиум и магнезиум, 
додека пред расадување да се аплицира нивниот остаток заедно со половината од 
остатокот на азот. Во текот на вегетацијата да се аплицира преостанатиот дел од азот, а 
по потреба да се изврши и фолијарна прихрана со микроелементи. 

Прихраната на доматот треба да се изврши во 1-2 наврати со 40-50 kg чист N/ha. 
Првата прихрана се препорачува да биде во периодот по доброто вкоренување на 
растенијата, а втората да се изврши по формирањето на првите плодови со големина на 
орев. 

Планираната количина на фосфорни ѓубрива потребно е да се аплицира за време 
на основната обработка на почвата, а во случај на негов недостаток истиот може да биде 
аплициран преку листот (фолијарно) во периодот по фазата цветање до пред периодот 
на прва берба, во неколку наврати, на временски интервал од 10-15 дена. 

Доматот има потреба од големи количини на калиум, бидејќи тој е култура која 
остварува високи приноси на плод, но и висока содржина на сува материја. Бидејќи 
калиумот е неопходен елемент во процесот на создавање на сува материја, неопходно 
е да се посвети големо внимание на ѓубрењето на доматот со калиум. Потребната 
количина на калиум (според планираниот принос) се препорачува да се подели во два 
дела. Првиот дел се аплицира за време на основната обработка на почвата, додека 
остатокот се препорачува да се аплицира во повеќе наврати започнувајќи од 
формирањето на првите плодови, па се до последната берба. Бидејќи доматот е култура 
која е осетлива на хлор, се препорачува употреба на калиумови ѓубрива во форма на 
калиум сулфат. 

Магнезиумот е елемент кој има значајна улога во процесот на синтеза на 
обоените материи (пигменти). Аплицирањето на магнезиумот се препорачува да биде 



изведено за време на фазата цветање, зреење на плодот и во периодот по прва до 
последна берба, во количина од 2-2,5 l/1000 L вода за една апликација. 

Посебно внимание треба да се посвети на ѓубрењето со калциум, заради заштита 
од можна појава на негов недостаток, што резултира со гниење на врвот на плодот. Овој 
симптом може да се јави при: 

 Недостаток на калциум во почвата (многу ретко), 

 Вишок на калиум во почвата, како резултат на неконтролираното ѓубрење со 
NPK минерални ѓубрива со висок процент на калиум, 

 Слаба атсорпција на калциумот од страна на коренот 

 Нерамномерна распределба на калциумот во растителните органи, како 
резултат на интензивната фотосинтеза во листовите, заради што е намален 
транспортот на калциумот во плодовите 
Заради сето претходно наведено, се препорачува фолијарна прихрана со 

калциумови ѓубрива (пр. Калциум нитрат 40 %, бидејќи доматот е култура која е 
осетлива на хлор), во неколку наврати, во количина од 3-3,5 l/1000 L вода за една 
апликација. Првата апликација се препорачува да биде по појавата на првите цветови, 
додека останатите 2-3 апликации, да се извршат во периодот по прва до последна 
берба. 

 Заради подобро оплодување на цветовите, формирање и зреење на плодовите 
(подобар квалитет), се препорачува фолијарна апликација на азотно ѓубриво со додаток 
на бор и цинк или NPK ѓубриво со нагласена содржина на азот (пр. 10-6-8, 9-5-5 и др.) со 
додаток на бор и цинк, во концентрација од 0,2-0,3 % раствор (200-300 ml/100 L вода), 
за време на фазата цветање и почетно плодоносење (2-3 апликации). 

Кога доматот се одгледува на почва, кај која е утврдена висока реакција (pH), 
висока содржина на карбонати и органска материја (хумус), слаба аерација (висока 
содржина на глина), постои можност за појава на хлороза кај младите листови, како 
резултат на недостиг од железо. Во тој случај, најчесто се препорачуваат 3-4 апликации 
на железото во форма на хелат, започнувајќи од почетокот на плодоносењето и за 
време на масовното плодоносење (на временски интервал од 10-15 дена) во 
концентрација од 0,2-0,3 % (200-300 ml/100 L вода/1000 m2). 
 

 


