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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Jamur Phytopthora infestans (Mont.) de Bary 

2.1.1 Deksripsi dan Morfologi Jamur Phytopthora infestans (Mont.) de Bary 

Phytopthora infestans (Mont.) de Bary adalah salah satu jamur yang dapat 

merusak tanaman dan sebagai organisme dari oomycetes karena memiliki garis 

keturunan yang berbeda dari eukariota mirip jamur atau seperti ganggang coklat 

dan diatom (Haas et al., 2009). Phytopthora infestans (Mont.) de Bary merupakan 

patogen yang menyebabkan penyakit pada buah dan daun khususnya pada spesies 

famili Solanaceae, terutama pada kentang dan tomat (Van Der Vossen et al., 2003). 

Phytopthora infestans (Mont.) de Bary memiliki patogenesitas  yang beragam, 

umunya patogen ini berkembang biak secara akseksual dengan zoosopara. 

Phytopthora infestans  (Mont.) de Bary dapat pula berkembang biak secara seksual 

dengan oospora. Phytopthora infestans (Mont.) de Bary bersifat heterotalik, yakni 

pembentukan oospora dari hasil perkawinan silang dari dua jenis Phytopthora 

infestans (Mont.) de Bary yang memiliki tipe perkawinan yang berbeda (Purwanti, 

2002).  

Secara mikroskopis Phytopthora infestans (Mont.) de Bary memiliki miselium 

tidak bersekat dengan konidiofor berkumpul dalam 1-5 buah dan memiliki 

percabangan simpodial serta bengkakan-bengkakan yang khas. Sporangia 

berbentuk buah (Yuta, Pinem, & Lubis, 2013). Phytopthora infestans (Mont.) de 

Bary mempunyai misselium interseluler, jumlah haustoria yang banyak serta tidak 

memiliki sekat. Konidiofornya berasal dari percabangan simpodial yang terlihat 
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keluar dari stomata. Konidiumnya menyerupai jambu biji dan memiliki inti 

mencapai 7-32 inti (Ramdhani, 2014). Dalam media PDA koloni Phytopthora 

infestans (Mont.) de Bary berwarna putih dan memiliki misellium yang halus 

seperti kapas (Purwantisari & Hastuti, 2009). 

2.1.2 Klasifikasi Jamur Phytopthora infestans (Mont.) de Bary 

Jamur Phytopthora infestans (Mont.) de Bary merupakan jamur yang biasa 

hidup sebagai parasit atau bersifat patogen pada tanaman. Jamur Phytopthora 

infestans (Mont.) de Bary ini termasuk kedalam famili Pythiaceae yang memiliki 

ciri umum berupa sebagian besar jamur yang termasuk dalam famili Pythiaceae 

memiliki hifanya tidak bersekat, namun adapula yang bersekat.  Menurut  (Sunarmi, 

2010) klasifikasi Jamur Phytopthora infestans (Mont.) de Bary sebagai berikut: 

Kingdom : Stramenopiles  

Divisio  : Eumycota  

Kelas  : Oomycetes 

Ordo   : Peronosporales 

Famili   : Pythiaceae 

Genus   : Phytophthora 

Species  : Phytophthora infestans (Mont.) de Bary 
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Gambar bentuk spora Phytophthora infestans dapat dilihat pada gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Bentuk a) sporangium, b) misselium, c) konidiofor Phytophthora 

infestans (Mont.) de Bary 

(sumber :Yuta et al., 2013) 

 

2.1.3 Gejala Penyakit Tanaman Jamur Phytopthora infestans (Mont.) de Bary 

 Phytopthora infestans (Mont.) de Bary adalah jamur patogen yang menyerang 

tanaman kentang dan tomat. Manajemen untuk menghancurkan inang dikendalikan 

oleh kecepatannya dalam membentuk kultivar yang resisten secara genetik. Gen 

tersebut dinduksi dan diinfeksikan yang diperkirakan dapat mengubah fisiologi 

inang (Haas et al., 2009). Phytopthora infestans (Mont.) de Bary mengeluarkan 

protein efektor yang menganggu imunitas inang dan memungkinkan adanya gejala 

infeksi parasit. Efektor ini berfungsi sebagai virulensi yang dapat dikenali oleh gen 

dari inang. Respon yang ditimbulkan akibat efektor virulensi ini adalah berupa 

respon hipersenstitif atau suatu bentuk kematian sel (Vleeshouwers et al., 2008). 

Patogen ini bertahan dalam umbi yang sakit. Jika benih tersebut di tanam, maka 

patogen ini akan meluas dengan naik ke tunas muda membentuk konidium. 
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Konidium ini kemudian di perluas oleh angin ke tanaman lainnya (Ramdhani, 

2014).  

 Phytopthora infestans (Mont.) de Bary menyebar dan mengalami 

pertumbuhan yang cepat dalam kondisi yang lembab serta penggunaan fungisida 

sintetik yang terlalu sering. Penggunaan fungisida sintetik mengakibatkan 

munculnya strain patogen yang tahan akan fungisida tersebut (Soylu, Soylu, & 

Kurt, 2006).  Dampak serangan dapat menyebar sampai ke umbi. Pada umbi, 

terdapat bercak yang agak mengendap, berwarna coklat atau ungu hitam, dengan 

cekungan sedalam 3-6 mm (Ramdhani, 2014).  

Tanaman yang terserang Phytopthora infestans (Mont.) de Bary memiliki 

gejala yakni bercak-bercak nekrotis pada tepi (Tirtana, Sulistyowati, & Cholil, 

2013). Gejala bercak berwarna hijau kelabu basah, ketika terdapat tetesan air maka 

bercak tersebut akan meluas dan berubah warna menjadi hijau pucat sampai coklat 

(Wiguna, Sutarya, & Muliani, 2015). Kondisi yang lembab dengan suhu tidak 

terlalu rendah (18-21˚C) menyebabkan kematian seluruh daun. Bercak yang aktif 

ini diliputi oleh massa sporangium seperti tepung putih yang memiliki latar 

belakang berwarna hijau kelabu. Terutama pada sisi bawah daun yang sakit, akan 

muncul lapisan kelabu tipis, yang terdiri atas konidiofor dan konidium jamur 

(Ramdhani, 2014). Patogen ini dapat dikendalikan dengan menggunakan agen 

hayati yakni dengan sesama jamur yang bersifat antagonis, dengan cara persaingan 

ketahanan hidup yang lebih tinggi. Salah satu agen hayati tersebut adalah 

Trichoderma viride Pers. 
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2.2 Jamur Trichoderma viride Pers 

2.2.1 Deskripsi dan Morfologi Jamur Trichoderma viride Pers 

Trichoderma viride Pers. adalah jamur yang bersifat saprofit atau jamur yang 

mencari makan dengan menguraikan makanan sisa dari sekeliling kehidupannya. 

Trichoderma viride Pers. merupakan jamur saprofit yang secara alami mampu 

menyerang jamur penyebab penyakit tanaman (Purwantisari & Hastuti, 2009). 

Pertumbuhan Trichoderma viride Pers. sangat cepat dan mampu menghasilkan 

hormon yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan tanaman (Irma Agustina, 

Pinem, & Zahara, 2013) karena tidak menjadi penyakit bagi tumbuhan tingkat 

tinggi (Purwantisari & Hastuti, 2009). Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan jamur ini antara lain: nutrisi yang meliputi asam-asam organik, lipid, 

protein, asam-asam amino, polipeptida, amonia, nitrat, gula dan polisakarida. 

Fungsi nutrisi untuk membantu sumber energi, bahan pembentuk sel dan aseptor 

elektron untuk menghasilkan energi (Nasution, Periadnadi, & Nurmiati, 2017). 

Bentuk morfologi kapang jamur Trichoderma viride Pers. dapat dilihat dari 

warna koloni yang berwarna putih sampai hijau tua. Secara mikroskopis terlihat 

dari konidiofor, fialid dan konidia. Konidiofor berbentuk tegak, becabang, berseptat 

(Waluyo, 2012) dan tersusun vertikal. Fialidnya pendek dan tebal sedangkan 

konidianya berwana hijau muda, berdinding halus dan berbentuk bulat (Waluyo, 

2012) atau oval (Gusnawaty et al., 2014) dan berbentuk bola-bola berlendir serta 

miseliumnya berseptat (Waluyo, 2012). Trichoderma viride Pers. merupakan jamur 

berfilamen yang bersifat mesofilik, tidak patogen, mempunyai kemampuan untuk 

menghidrolisis selulosa dan hemiselulosa menjadi senyawa glukosa  dan xylosa 
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(Yudha, Soesanto, & Mugiastuti, 2016). Trichoderma viride Pers. mempunyai 

kemapuan menghasilkan enzim selulase yang merusak dinding sel kapang patogen 

pada kelompok jamur famili Pythiaceae seperti Phytopthora infestans (Mont.) de 

Bary. Selain itu kapang tanah Trichoderma viride Pers. memiliki kemampuan untuk 

melilit dan memasuki hifa patogen lawan serta menghasilkan antibiotik bersifat 

toksin bagi patogen lawan (Purwantisari & Hastuti, 2009). Aktivitas lain oleh 

Trichoderma viride Pers. adalah aktivitas selulolitik adalah aktivitas menguraikan 

selulosa, sementara selulosa merupakan komponen utama dinding sel yang spesifik 

pada jamur patogen (Sitepu, Suryanti, & Purwantisari, 2011). 

2.2.2 Klasifikasi Trichoderma viride Pers. 

Jamur Trichoderma viride Pers. merupakan jamur parasit yang bersifat saprofit 

yang secara tidak langsung bersifat antagonis untuk jamur jenis lain. Jamur yang 

termasuk dalam famili Moniliaceae ini dapat memproduksi enzim selulase yang 

dapat merusak dinding sel jamur lain (Purwantisari & Hastuti, 2009). Menurut 

(Simbolon, 2016) klasifikasi   jamur Trichoderma viride Pers. sebagai berikut: 

Divisio  : Amastigomycota 

Kelas  : Deuteromycetes 

Ordo  : Monilialles 

Family  : Moniliaceae 

Genus   : Trichoderma 

Spesies  : Trichoderma viride Pers. 

 

 



18 

 

 

Gambar bentuk spora dari Trichoderma sp dapat dilihat pada gambar 2.2  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Bentuk 1) konidiofor, 2) cabang konidiofor, 3) fialid, 4) konidia 

Trichoderma sp  

(sumber :Suanda, 2016) 

 

2.2.3 Manfaat Jamur Trichoderma viride Pers. 

Trichoderma viride Pers. merupakan organisme pengurai yang dapat berfungsi 

sebagai agensia hayati. Trichoderma viride Pers. bekerja sesuai dengan mekanisme 

antagonis yang dimilikinya. Trichoderma viride Pers. merupakan jamur parasit 

yang menyerang dan mengambil nutrisi dari jamur lain. Bersifat parasit karena 

dapat mematikan jamur lain yang tumbuh (Yudha et al., 2016). Keberadaan 

Trichoderma viride Pers. dengan aktivitas selulolitik di tanah membantu proses 

dekomposisi bahan organik komplek seperti lignin, lignoselulosa dan bahan berpati. 

Selain itu keberadaan  Trichoderma viride Pers. dapat melindungi akar tanaman 

dari infeksi jamur karena memiliki kemampuan untuk menghasilkan antibiotik dan 

enzim yang merombak dinding sel patogen (Sitepu et al., 2011). 

 Jamur Trichoderma viride Pers. tidak sepenuhnya bergantung pada 

tanaman, melainkan jamur ini dapat mendegradasi berbagai macam substrat 

(Suryanti, Ramona, & Proborini, 2013). Trichoderma viride Pers. dapat 
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memanfaatkan substrat sebagai sumber makan dan penghasil enzim. Enzim yang 

dihasilkan dapat menguraikan substrat dalam sistem metabolismenya. Hasil 

metabolismenya berupa gula sederhana berbentuk glukosa sebagai monomer 

selulosa (Nasution et al., 2017). Jamur Trichoderma viride Pers. mampu 

menghasilkan hormon pertumbuhan berupa IAA atau biasa disebut auksin untuk 

membantu pertumbuhan/perpanjangan akar tanaman, memperbanyak tunas serta 

meningkatkan biomasa tanaman melalui produksi enzim selulose (Yudha et al., 

2016). Agen hayati Trichoderma telah diaplikasikan pada penyebaran penyakit 

pada tanaman coklat dan pengendalian penyakit akar putih (Amaria, Khaerati, & 

Harni, 2019). 

 

2.3 Mekanisme Kerja Antagonisme 

Mekanisme antagonis yang dilakukan adalah berupa persaingan hidup. 

parasitisme, antibiosis dan lisis (Sitepu et al., 2011). Trichoderma viride Pers. 

memiliki kemampuan antagonis tinggi dalam menghambat pertumbuhan jamur 

patogen tanah. Mekanisme antagonisme berkaitan dengan tiga cara yang bekerja 

secara sinergis yaitu kompetisi ruang tumbuh dan nutrisi, mekanisme antibiosis. 

Mekanisme antibiosis yakni dapat bertahan dari pelepasan antibiotika atau senyawa 

kimia yang lain oleh mikroorganisme lain, dimana Trichoderma viride Pers. dapat 

mematikan organisme tersebut (Simbolon, 2016) dan interkasi sistem hifa (Yudha 

et al., 2016) yakni memperebutkan tempat hidup dan sumber makanan didalam 

tanah atau sekitarnya perkarannya (Simbolon, 2016).  
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Selain itu jamur Trichoderma viride Pers. dapat memproduksi enzim litik dan 

anbiotik antifungal, serta dapat berkompetisi dengan patogen dan dapat mampu 

membantu pertumbuhan. Trichoderma viride Pers. menghasilkan enzim kitinase 

yang lebih efektif dari organisme lain untuk menghambat berbagai jamur patogen 

tanaman. Trichoderma viride Pers. memiliki pertumbuhan yang lebih cepat 

sehingga unggul dalam penguasaan ruang tumbuh dan nutrisi yang mampu 

menekan pertumbuhan jamur patogen (Cikita et al., 2016). Selain itu enzim 

glukanase yang dihasilkan oleh Trichoderma viride Pers. mampu menghidrolisis 

glukan dari dinding Phythoptora (Sitepu et al., 2011). Enzim yang dihasilkan 

Trichoderma viride Pers. dapat melarutkan dinding sel patogen dan juga 

menghasilkan dua jenis antibiotik seperti gliotoksin dan viridin dimana kedua 

antibiotik ini dapat berinteraksi dengan jamur Trichoderma viride Pers. sehingga 

mampu menekan penyakit (Yulia, Istifadah, Widiantini, & Utami, 2017). Enzim 

selulase dihasilkan oleh Trichoderma viride Pers. mampu merusak Phythopthora 

infestans (Mont.) de Bary (Purwantisari & Hastuti, 2009). 

2.4 Tinjauan Tentang Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah suatu penyelidikan tentang sesuatu yang kemudian 

dirangkum menjadi teori belajar yang membuahkan akumulasi prinsip-prinsip 

belajar (Gasong, 2018). Sumber belajar ini berfungsi untuk membantu peserta didik 

dalam memperoleh dan memahami informasi yang berkaitan dengan pembelajaran 

yang berlangsung di kelas (Lilawati, 2017).  

2.4.1 Kriteria Memilih Sumber Belajar 
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 Kriteria dalam memilih sumber belajar menurut (Abdullah, 2012) adalah 

sebagai berikut: 

1. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.  

2. Ketersediaan sumber setempat, bila kajian belajar tidak tersedia dalam 

jangkauan daerah lebih baik membuat kajian belajar sendiri. 

3. Ketersediaan tenaga, dana dan fasilitas dalam menunjang kajian belajar. 

4. Faktor yang mempengaruhi kepraktisan dalam memanfaatkan kajian belajar. 

5. Efektivitas biaya dalam pemanfaatan kajian belajar jangka panjang. 

2.4.2 Macam-macam Sumber Belajar  

Menurut (Lilawati, 2017), jenis kajian belajar adalah sebagai berikut: 

1. Pesan (messege) adalah informasi yang disampaikan dalam ide, makna, dan 

fakta, seperti contoh cerita rakyat, kajian belajar dan lain sebagainya. 

2. Manusia (people) adalah pelaku yang bertindak dalam menerima, penyimpan 

mengolah dan menyampaikan informasi seperti guru, orang tua, dosen, tutor, 

instruktur dan pembicara. 

3. Bahan (materials) adalah bahan yang berisi pesan/informasi melalui alat seperti 

koran, majalah, buku pelajaran, handout materi.   

4. Peralatan (device) adalah alat yang digunakan dalam penyampaian informasi, 

seperti televisi, radio, recoder dan lain sebagainya. 

5. Teknik (technique) adalah langkah-langkah atau prosedur dalam menyampaikan 

informasi agar lebih sistematis seperti pembelajaran berbasis inquiry, ceramah, 

diskusi dan lain sebagainya.  
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6. Lingkungan adalah kondisi dimana pesan itu disampaikan seperti di kelas, di 

lapang, studio, aula dan lain lain sebagainya.  

2.4.3 Fungsi Sumber Belajar  

 Sumber belajar memiliki fungsi agar dapat dimanfaatkan dalam pemahaman 

proses pembelajaran. Menurut (Supriadi, 2015), kajian/sumber belajar dapat 

difungsikan sebagai:  

1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran, melalui mempercepat laju 

pembelajaran dalam waktu yang efisien, serta dapat membantu guru dalam 

menyiapkan informasi sehingga dapat membina dan membentuk gairah belajar. 

2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat individual, dengan 

memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan kemampuan belajar. 

3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran, dengan perencanaan 

pembelajaran yang lebih sistematis serta pengembangan pembelajaran berbasis 

penelitian. 

4. Lebih memantapkan pembelajaran, dengan penyajian informasi yang lebih 

konkrit dan membantu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

penggunaan media komunikasi. 

2.4.5 Pemanfaatan Sumber Belajar  

 Sumber belajar yang dimaksud berupa kajian tertulis yang berisi informasi 

terkait hasil penelitian, serta terdapat gambar tentang ciri-ciri jamur yang digunakan 

dalam penelitian yang memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi 

atau kompetensi dasar secara runtut dan sistematis secara akumulatif mampu 
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menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu.. Menurut (Situmorang, 

2016) pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar sebagai berikut:  

1. Kejelasan potensi hasil penelitian sebagai sumber belajar ditinjau dari 

kurikulum. Potensi hasil penelitian berupa kajian teori dan terdapat tata cara 

melakukan praktikum tentang uji antagonisme jamur. Potensi ini berupa arahan 

pembelajaran konstektual melalui aktivitas dan eksperimen untuk mengajak 

peserta didik dalam mengungkap banyak fakta yang terdapat dalam potensi 

tersebut. 

2. Kesesuaian dengan tujuan belajar, melalui kesetaraan dengan kurikulum, 

kompetensi dasar dan kompetensi inti yang berlaku. Adapun kesesuaian materi 

yang dimaksud adalah pada materi Jamur, Ciri-ciri dan Peranannya dalam 

Kehidupan kelas X SMA semester 1. 

3. Kejelasan sasaran yakni peserta didik yang menempuh pelajaran sesuai dengan 

kajian belajar. Sasaran potensi adalah peserta didik yang duduk di kelas X SMA 

sebagai subyek sasaran dan materi Jamur, Ciri-ciri dan Peranannya dalam 

Kehidupan. Sumber belajar dianalisis sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

4. Kejelasan informasi yang dapat diungkap diperoleh berdasarkan tinjauan 

lapangan yang dideskripsikan dalam dokumen. Kejelasan informasi ini 

disesuaikan dengan kurikulum pada aspek proses dan produk sebagai dasar 

pengembangan sumber belajar melalui hasil penelitian. 

5. Kejelasan pedoman eksplorasi yakni pertimbangan dalam melihat kemampuan 

dan keterbatasan dalam penyajian sumber belajar. Kejelasanan pedoman 

eksplorasi melalui pengemasan sumber belajar dapat memperhatikan beberapa 
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aspek tata cara dalam muatan isi. Tata cara ini dapat dikembangkan melalui 

lembar kerja peserta didik. 

6. Kejelasan perolehan yang diharapkan melalui pengemasan sumber belajar yakni 

dapat memberikan motivasi, keterampilan belajar dan hasil belajar yang baik 

untuk peserta didik. 

Tabel pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar dapat dilihat pada tabel 

2.1 

Tabel 2.1 Pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar 

No Aspek Pemanfaatan Hasil 

Penelitian sebagai Sumber 

Belajar 

Indikator Aspek 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

Kejelasan potensi  

 

 

Kejelasan tujuan belajar 

 

Kejelasan sasaran 

 

Kejelasan informasi yang diungkap 

Kejelasan pedoman eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

Kejelasan perolehan yang 

diharapkan 

a. Potensi proses  

b. Potensi Produk (memiliki keterkaitan antara 

fakta, konsep dan prinsip) 

a. Acuan KD (Kompetensi Dasar) yang 

digunakan 

a. Sasaran      pengamatan 

b. Sasaran peruntukan 

a. Informasi yang diperoleh oleh peserta didik 

 

a. Peserta didik dapat bereksplorasi pada objek 

yang dipelajarinya dengan menemukan 

permasalahan-permasalahan  yang dapat 

dipecahkan oleh peserta didik dengan metode 

ilmiah sehingga dapat pengembangkan 

kemampuan proses dan berpikir peserta didik.  

a. Ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 

psikomotorik 
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2.5 Kerangka Konsep  

Berdasarkan kajian pustaka diatas, kerangka konsep pada penelitian ini 

disajikan pada gambar 2.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Konsep 

Trichoderma viride Pers. 

Mekanisme 

antibiosis 

Enzim 

Selulase 

Enzim 

Glukanase 

Mengurai 

selulase pada 

dinding sel 

jamur patogen 

 

Menghidrolisis 

glukan pada 

dinding jamur 

patogen  

 

Kerusakan dinding sel patogen Phytopthora 

infestans (Mont.) de Bary 

 

Memperlambat pertumbuhan jamur patogen 

Phytopthora infestans (Mont.) de Bary 

 

Sumber  belajar Biologi 
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2.6 Hipotesis Penelitian  

1. Ada pengaruh berbagai kepadatan konidia jamur antagonis Trichoderma viride 

Pers. terhadap luas pertumbuhan jamur Pyhtopthora infestans (Mont.) de Bary 

secara in vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


