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S t r e s z c z e n i e 
 
W badaniach porównano zawartość włókna pokarmowego i jego frakcji w czterech odmianach dyni 

olbrzymiej (Cucurbita maxima) i dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo). W owocach dyni oznaczono zawar-
tość: suchej masy, związków mineralnych w postaci popiołu, kwaśnej (ADF) i neutralnej (NDF) frakcji 
włókna pokarmowego, celulozy, lignin i hemicelulozy. Oznaczono także składniki włókna pokarmowego 
rozpuszczalnego – skrobię i pektyny.  

Wykazano, że analizowane odmiany dyni istotnie różniły się między sobą pod względem zawartości 
włókna pokarmowego i jego frakcji. Największą zawartością neutralnej i kwaśnej frakcji włókna pokar-
mowego w świeżej masie charakteryzowała się dynia odmiany Ambar (odpowiednio 7,48 i 1,46 g/100 g). 
Najmniejszą zawartością obu frakcji charakteryzowała się dynia odmiany Pyza (odpowiednio 0,23 i 0,22 
g/100 g). W 5, z 8 badanych, odmianach dyni największy udział we frakcji włókna pokarmowego stanowi-
ła hemiceluloza. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że owoce większości odmian należących do gatunku C. maxima 
zawierały znacząco większe ilości skrobi, pektyn, NDF i hemiceluloz niż owoce odmian należących do 
gatunku C. pepo. Pozostałe składniki włókna pokarmowego w owocach obu gatunków były na podobnym 
poziomie. 

 
Słowa kluczowe: dynia, NDF, ADF, celuloza. hemiceluloza, ligniny, pektyny 
 

Wprowadzenie 

W Polsce uprawia się dwa gatunki dyni na owoce, zbierane w fazie dojrzałości fi-
zjologicznej: dynię olbrzymią (Cucurbita maxima) i dynię zwyczajną (Cucurbita pe-
po). 
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Miąższ dyni jest znakomitym i w pełni docenianym komponentem dodawanym 
do różnych produktów dla dorosłych i dzieci. Owoce dyni działają łagodząco i regene-
rująco na przewód pokarmowy i wątrobę. Najbardziej cenione przez przemysł prze-
twórczy są odmiany dyni o pomarańczowym miąższu, zawierające dużo karotenu 
(głównie α i β). Wartość odżywcza owoców dyni jest wysoka, zależy jednak od gatun-
ku i odmiany. Zawartość karotenu w świeżej masie owoców dyni waha się od 2 do 10 
mg/100 g, lecz w niektórych odmianach może przekraczać 22 mg/100 g [3]. Owoce 
dyni zawierają również niewielkie ilości witamin [mg/100 g]: C od 9 do 10; E od 1,03 
do1,06; B6 od 0,06 do 0,11; tiaminy 0,05, ryboflawiny 0,11, niacyny 0,6; ponadto wi-
tamin [µg/100 g]: K 1,1; folianów od 0,16 do 0,20 [10, 11, 20]. Są również cennym 
źródłem składników mineralnych takich, jak: potas, fosfor, magnez, żelazo i selen [21].  

Rozbieżne są doniesienia na temat zawartości włókna pokarmowego w owocach 
dyni. Ma na to wpływ zmienność gatunkowa, a w obrębie gatunku również występuje 
znaczna rozpiętość zawartości tego składnika w zależności od odmiany i sposobu 
użytkowania związanego z dojrzałością owoców. Cukinię, kabaczek i patison zbiera 
się kiedy ich owoce są niewyrośnięte, zaś pozostałe odmiany zbierane są w fazie doj-
rzałości fizjologicznej. Amerykańska National Nutrient Database [21] podaje, że dynie 
większości odmian zawierają włókno pokarmowe w granicach od 0,5 do 2%, natomiast 
wg Kunachowicz i wsp. [10] w dojrzałych owocach dyni zawartość tego składnika jest 
znacznie większa i wynosi 4,1%. 

Włókno pokarmowe jest najczęściej definiowane jako roślinne wielocukry i ligni-
ny, odporne na działanie enzymów trawiennych przewodu pokarmowego człowieka 
[1]. W skład błonnika wchodzą substancje budulcowe roślin, takie jak: celuloza, hemi-
celuloza, ligniny i pektyny, a także żywice i woski [16]. Dodatkowo definicja ta obej-
muje także skrobię oporną, mimo że nie należy ona do składników budulcowych ko-
mórek roślinnych, ale podobnie, jak pozostałe składniki włókna, nie jest trawiona przez 
organizm człowieka [5].  

Właściwości włókna pokarmowego oraz jego wartość użyteczna zależą od źródła 
pochodzenia i wzajemnych proporcji poszczególnych frakcji. Nie są one jedynie sumą 
właściwości związków wchodzących w skład włókna pokarmowego. Bardzo istotny 
jest również synergizm interakcji zachodzących między poszczególnymi składnikami 
włókna pokarmowego oraz między włóknem pokarmowym a innymi substancjami – 
białkami, oligosacharydami, lipidami, substancjami mineralnymi. Podstawowe wła-
ściwości fizykochemiczne i chemiczne włókna, jako czynnika przyspieszającego pery-
staltykę jelit, powodującego uczucie sytości, ograniczającego dyfuzję i wchłanianie 
niektórych substancji przez organizm oraz usuwanie innych są z jednej strony zaletą – 
w dietetyce i żywieniu człowieka, lecz z drugiej strony mogą być wadą zwłaszcza 
w chowie zwierząt użytecznych [12]. 
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Celem badań było porównanie zawartości włókna pokarmowego i jego frakcji 
w dojrzałych owocach różnych odmian dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima) i dyni 
zwyczajnej (Cucurbita pepo). 

Materiał i metody badań 

W badaniach, przeprowadzonych w roku 2005, oceniano zawartość neutralnej 
i kwaśnej frakcji włókna roślinnego oraz skrobi, pektyn, celulozy, hemicelulozy i li-
gnin w owocach dyni zwyczajnej odmian: Junona i Miranda (odmiany bezłupinowe 
dyni oleistej), Pyza (dynia makaronowa) i Danka oraz dyni olbrzymiej odmian: Ama-
zonka, Ambar, Bambino i Melonowa Żółta. Po zbiorze owoce dyni myto, obierano 
i pozbawiano nasion, następnie homogenizowano i przechowywano w postaci zamro-
żonej. Homogenizowano razem trzy wytypowane po zbiorze owoce dyni. Homogeni-
zację przeprowadzano w temp. pokojowej w urządzeniu Termomixe w ciągu 10 min. 
W próbach przed zamrożeniem oznaczano pektyny. Próby przechowywano przez ok. 2 
tygodnie w temp. -18ºC.  

Przed przystąpieniem do analiz homogenizaty rozmrażano w temp. pokojowej, 
a następnie oznaczano w nich zawartość: 
− kwaśnej i neutralnej frakcji włókna pokarmowego metodą van Soesta [22],  
− celulozy metodą Scharera-Küeschnera (trawienie mieszaniną kwasów: octowego, 

azotowego, trójchlorooctowego) [19],  
− skrobi metodą polarymetryczną Ewersa-Grossfelda w modyfikacji Hadorna i Bife-

ra [19], 
− pektyn metodą Morrisa [13],  
− suchej masy zgodnie z PN [14],  
− związków mineralnych, jako popiół zgodnie z PN [15]. 

Oba gatunki dyni uprawiano w Zakładzie Doświadczalnym w Piastowie, należą-
cym do Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na czarnej 
ziemi zdegradowanej zawierającej 1,8% próchnicy, o pH = 6,8, nawożonej azotem 
w dawce 200 kg N·ha-1. Dojrzałe owoce dyni zebrano 20 września. Oznaczenia che-
miczne wykonywano w Zakładzie Technologii Owoców i Warzyw, Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu. 

Otrzymane wyniki zinterpretowano statystycznie przy użyciu programu Statistica 
7.1. W celu ustalenia grup jednorodnych wykonano test Duncana analizy wariancji 
przy jednokierunkowej klasyfikacji. 

Wyniki badań i analiza 

Największą zawartością suchej masy charakteryzowały się owoce dyni olbrzy-
miej odmian Ambar i Amazonka, a w dalszej kolejności Bambino. Najmniej suchej 
masy zawierała odmiana Melonowa Żółta. Wśród odmian dyni zwyczajnej największą 
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zawartością suchej masy charakteryzowała się ‘Danka’, natomiast ‘Junona’ była pod 
względem tego parametru zbliżona do owoców odmiany Melonowa Żółta. Małą za-
wartością suchej masy odznaczały się dynie odmian Miranda i Pyza (tab. 1).  
 

T a b e l a  1 
Zawartość suchej masy, popiołu, skrobi i pektyn w owocach Cucurbita maxima i Cucurbita pepo [%]. 
The contents of dry matter, ash, starch, and pectins in the fruit of Cucurbita maxima and Cucurbita pepo 
[%]. 
 

Gatunek dyni 
Pumpkin species 

Odmiana dyni 
Pumpkin variety 

Sucha masa 
Dry matter 

Popiół 
Ash 

Skrobia 
Starch 

Pektyny 
Pectins 

Cucurbita 
maxima 

Amazonka 15,89 ± 0,83b 0,95 ± 0,03b 4,95 ± 0,07b 1,61 ± 0,19c 

Ambar 22,20 ± 0,98a 1,16 ± 0,03a 12,20±0,14a 9,39 ± 0,13a 

Bambino 9,35 ± 0,19c 0,70 ± 0,01c 1,60 ± 0,00d 2,43 ± 0,04b 

Melonowa żółta 7,41 ± 0,29e,f 0,56 ± 0,03f 2,15 ± 0,07c 1,20 ± 0,11d 

Cucurbita pepo Danka 8,08 ± 0,05d 0,79 ± 0,01d 0,26 ± 0,03e 0,81 ± 0,06e 

Junona 6,89 ± 0,05e 0,78 ± 0,01d 0,07±0,03f,g 1,36 ± 0,07d 

Miranda 4,88 ± 0,14g 0,62 ± 0,01e 0,17±0,04e,f 0,40 ± 0,04f 

Pyza 4,15 ± 0,05g 0,44 ± 0,01e,f 0 0,10 ± 0,01g 

Objaśnienia: / Explanatory notes: 
Wyniki podane jako średnia ± odchylenie standardowe / Results are expressed as the means ± standard 
deviations; 
a, b, c, d, e, f, g – grupy jednorodne w obrębie kolumn / homogenous groups within the columns. 

 
Podobnie, jak w przypadku suchej masy, największą zawartość związków mine-

ralnych, oznaczonych jako popiół, stwierdzono w owocach dyni olbrzymiej w odmia-
nach Ambar i Amazonka, a istotnie najmniejszą w owocach odmiany Melonowa Żółta. 
Zawartość popiołu w dyniach zwyczajnych odmian Danka i Junona była zbliżona, 
podczas gdy prawie dwukrotnie niższy poziom tego składnika stwierdzono w dyni 
makaronowej odmiany Pyza. 

Skrobia jest najpowszechniej występującą w roślinach substancją zapasową. 
Irving [8] podkreśla, że zawartość skrobi w owocach dyni olbrzymiej jest ściśle zwią-
zana z fazą ich dojrzałości. Dynie w pełni dojrzałe zawierają mniej skrobi niż niedoj-
rzałe. Irving [8] podzielił gromadzenie skrobi w dyni na trzy fazy, w zależności od 
stopnia rozwoju i dojrzewania owoców: I faza to akumulacja skrobi powiązana ze 
wzrostem suchej masy, w II fazie zostaje zahamowany proces gromadzenia skrobi, 
a wzrasta zawartość sacharozy, III faza to stopniowa hydroliza skrobi do mono- i disa-
charydów.  

Według niektórych źródeł zawartość skrobi w zależności od odmiany waha się 
w owocach dyni od 0,41 do 3,7% świeżej masy [9], według innych może dochodzić 
nawet do 24% świeżej masy [6]. W badaniach Corrigan i wsp. [4] zawartość skrobi 
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w owocach odmian dyni olbrzymiej, wysokoskrobiowej, wahała się od 7,75 do 16,27% 
świeżej masy, a w owocach odmian niskoskrobiowych od 0,49 do 9,22% świeżej ma-
sy. W doświadczeniu istotnie największa zawartość skrobi była w owocach odmiany 
Ambar (12,2%) i Amazonka (4,95%). W pozostałych odmianach należących do C. 
maxima zawartość skrobi wahała się od 2,15% w owocach odmiany Melonowa Żółta 
do 1,60% w ‘Bambino’. Zawartość skrobi w owocach C. pepo była istotnie mniejsza 
niż w C. maxima i wahała się od 0,26% (‘Danka’) do 0,07% (‘Junona’), zaś w owo-
cach odmiany makaronowej Pyza nie stwierdzono skrobi wcale.  

Zawartość pektyn w owocach dyni wahała się w bardzo szerokim zakresie od 
0,10 do 9,39%, w zależności od gatunku i odmiany. Większe ilości pektyn stwierdzono 
w owocach dyni olbrzymiej oraz w odmianie Junona, należącej do gatunku dynia zwy-
czajna. Zawartość pektyn w odmianie Ambar (9,39%) znacząco odbiegała od ilości 
tego składnika w pozostałych odmianach i była czterokrotnie większa niż w kolejnej 
pod względem zawartości tego składnika odmiany Bambino (2,43%).  

 
T a b e l a  2 

Zawartość frakcji włókna pokarmowego w owocach Cucurbita maxima i Cucurbita pepo. 
The contents of neutral dietary fibre (NDF) fractions in the fruit of Cucurbita maxima and Cucurbita pepo. 
 

Gatunek 
dyni 

Pumpkin 
species 

Odmiana dyni 
Pumpkin variety 

NDF ADF Celuloza  
Cellulose 

Hemiceluloza 
Hemicellulose 

Ligniny 
Lignins 

[g×100 g-1ś.m.] / [g×100 g-1f.m.] 

Cucurbita 
maxima 

Amazonka 4,37 ± 
0,36b 

0,46 ± 
0,05c 0,25 ±0,08b,d 3,91 ± 0,32b 0,21 

±0,03b,c,d 

Ambar 7,48 ± 
0,71a 

1,46 ± 
0,06a 0,75 ± 0,18a 6,02 ± 0,77a 0,71 ± 0,24a 

Bambino 1,20 ± 
0,27c,d 

0,79 ± 
0,01b 0,67 ± 0,01a 0,41±0,28 c,d 0,12 ± 

0,01c,d 

Melonowa Żółta 1,51 ± 
0,47c 

0,43 ± 
0,4c 0,20 ±0,07 c,d 1,07 ± 0,44c 0,24 ± 

0,03b,c 

Cucurbita 
pepo 

Danka 1,00±0,
14c,d,e 

0,33 ± 
0,01d 0,26 ±0,08 b,d 0,66±0,12 c,d 0,08 ± 0,01 

c,d 

Junona 0,71±0,
02c,d,e 

0,47 ± 
0,04c 0,20 ±0,04 c,d 0,25 ± 0,04d 0,27 ±0,01 b, 

c 

Miranda 0,46 ±0 
,05d,e 

0,44 ± 
0,05c 0,43 ±0,05b 0,02 ± 0,01d 0,01 ± 0,00d 

Pyza 0,23 ± 
0,06e 

0,22 ± 
0,06e 0,20 ± ,05 c,d 0,01 ± 0,00d 0,02 ± 0,01d 

Objaśnienie jak pod tab. 1. / Explanatory notes as in Tab. 1. 
 
Zawartość neutralnej (NDF) frakcji włókna pokarmowego była wyraźnie większa 

w owocach odmian Ambar i Amazonka należących do C. maxima. Poziom kwaśnej 
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frakcji włókna (ADF) był bardziej wyrównany w obu gatunkach (C. maxima i C. pepo) 
z wyjątkiem odmiany Ambar, zawierającej dwu-, trzykrotnie więcej ADF w stosunku 
do pozostałych odmian. Najmniej obu frakcji włókna stwierdzono w owocach odmiany 
Pyza należącej do C. pepo.  

Schmidt i wsp. [18] oznaczyli zawartość neutralnej i kwaśnej frakcji włókna po-
karmowego w różnych surowcach roślinnych, m.in. w arbuzie i kabaczkach należących 
do rodziny Cucurbitaceae. W arbuzie, w przeliczeniu na suchą masę stwierdzono 
11,65 g/100 g NDF i 9,86 g/100 g ADF, a w kabaczku odpowiednio: 15,13 g/100 g 
i 10,20 g/100 g. Badania własne wskazują na dużą rozpiętość zawartości obu frakcji 
włókna pomiędzy odmianami należącymi do C. pepo i C. maxima.  

W czasie dojrzewania i starzenia się roślin wzrasta zawartość celulozy w tkan-
kach. Ligniny odkładają się w ścianach komórkowych pod koniec wzrostu komórki po 
pełnym wykształceniu szkieletu wielocukrowego ścian. Bartnikowska [2] podaje, że 
ściany komórkowe roślin niedojrzałych zawierają ok. 25% celulozy, 60% polisachary-
dów niecelulozowych w przeliczeniu na suchą masę oraz śladowe ilości lignin. Nato-
miast dojrzałe komórki zawierają ok. 38% celulozy, 43% polisacharydów niecelulo-
zowych i 17% lignin. Na podstawie zawartości tych składników można określić sto-
pień dojrzałości badanych owoców.  

Analizując wyniki dotyczące zawartości celulozy (tab. 2) stwierdzono, że najwięk-
sza jej ilość została oznaczona w owocach odmiany Ambar (0,75 g×100 g-1 ś.m.), Bam-
bino (0,67 g×100g-1 ś.m.) oraz w dalszej kolejności Miranda (0,43 g×100 g-1 ś.m.), nato-
miast w pozostałych odmianach jej zawartość wahała się od 0,20 do 0,26 g×100 g-1 ś.m.  

Najwięcej pozostałych dwóch frakcji włókna pokarmowego (hemicelulozy i li-
gnin) oznaczono w owocach odmiany Ambar. W przypadku hemicelulozy kolejne 
dwie odmiany bogate w ten składnik to Amazonka i Melonowa Żółta, podczas gdy 
w owocach odmiany Bambino poziom tego składnika był najniższy. Spośród odmian 
dyni zwyczajnej najwięcej hemicelulozy stwierdzono w dyni odmiany Danka, w dal-
szej kolejności w ‘Junonie’, a w owocach Mirandy i Pyzy odnotowano śladowe jej 
ilości. W przypadku lignin, poza omówioną odmianą Ambar, większą ich zawartość 
stwierdzono w odmianie Junona i Melonowa Żółta, a najmniejsze śladowe ilości 
w ‘Mirandzie’ i ‘Pyzie’. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że 
w przypadku hemicelulozy większą jej zawartość oznaczono w owocach odmian nale-
żących do gatunku C. maxima niż C. pepo. W obrębie gatunku dynia olbrzymia, różni-
ce jej zawartości w poszczególnych odmianach były bardzo duże, nawet piętnastokrot-
ne, jak w przypadku odmian Ambar i Bambino. Podobnie duże zróżnicowanie ilości 
tego składnika można zauważyć w owocach odmian dyni oleistej, należących do ga-
tunku dynia zwyczajna Junona i Miranda, podczas gdy pod względem zawartości li-
gnin różnica ta nie była już tak znacząca. 
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W doniesieniach literaturowych brakuje danych dotyczących oceny frakcji włók-
na pokarmowego w owocach dyni. W badaniach przeprowadzonych przez Grela [7] 
nad zawartością frakcji włókna pokarmowego w różnych surowcach roślinnych i zio-
łach, największą zawartość NDF, w przeliczeniu na suchą masę, stwierdzono w rdeście 
ptasim (560,3 g×kg-1), a najmniej w owsie (21,6 g×kg-1). W przypadku zawartości 
ADF rozkład ilościowy był analogicznny. Największą zawartość hemicelulozy ozna-
czono w otrębach pszennych (265,0 g×kg-1), a najmniejszą w ziarnach owsa nagiego 
(6,4 g×kg-1). Natomiast najwięcej celulozy było w rdeście ptasim (248,7 g×kg-1), 
a najmniej w czosnku (7,6 g×kg-1). Z kolei Rehman i wsp. [17] przebadali zawartość 
tych frakcji w niektórych warzywach. W ich badaniach największą zawartość NDF 
i ADF oznaczono w fasoli (3,41 g×100 g-1s.m. i 2,82 g×100 g-1s.m.), a najmniej 
w cebuli (1,13 g×100g-1s.m. i 0,96 g×100g-1s.m.). Analogicznie największą zawartość 
pozostałych frakcji (celulozy, hemicelulozy i lignin) oznaczono w fasoli (1,82 g×100 g-1 

s.m., 0,59 g×100 g-1s.m. i 1,0 g×100 g-1s.m.). Najmniej celulozy i hemicelulozy ozna-
czono w rzepie (0,7 g×100 g-1s.m. i 0,11 g×100 g-1s.m.), a lignin w cebuli (0,09 g× 
100 g-1s.m.). Zawartość poszczególnych frakcji w fasoli jest porównywalna z zawarto-
ścią tych samych frakcji w badanych odmianach dyni, w pozostałych badanych wa-
rzywach ilości te są znacznie mniejsze od uzyskanych w badaniach własnych.  

Wnioski 

1. Odmiany w obrębie gatunku dynia olbrzymia i dynia zwyczajna znacząco różniły 
się pod względem zawartości suchej masy, związków mineralnych oznaczonych 
jako popiół oraz skrobi i pektyn. Najwięcej tych składników oznaczono w owo-
cach dyni olbrzymiej odmiany Ambar oraz Amazonka (z wyjątkiem zawartości 
pektyn w odmianie Amazonka), najmniejszą zawartością tych składników odzna-
czały się owoce dyni zwyczajnej Miranda i Pyza. 

2. Rozpiętość, pomiędzy poszczególnymi odmianami, zawartości poszczególnych 
frakcji włókna pokarmowego była bardzo duża, pomiędzy niektórymi odmianami 
dyni olbrzymiej nawet 5-krotna, a dyni zwyczajnej ponad 4-krotna. 

3. Odmiany Ambar i Amazonka zawierały najwięcej neutralnej frakcji włókna po-
karmowego i hemicelulozy, podczas gdy w owocach odmian Bambino i Melonowa 
Żółta ich zawartość była znacząco mniejsza. W dyni zwyczajnej najwięcej tych 
składników zawierały ‘Danka’ i ‘Junona’, a najmniej ‘Pyza’. 

4. Odmiany Ambar i Bambino zawierały najwięcej kwaśnej frakcji włókna, a odmia-
na Pyza najmniej. W owocach pozostałych odmian obu gatunków dyni zawartość 
tej frakcji włókna kształtowała się na dość zbliżonym poziomie. 

5. Największą zawartość celulozy stwierdzono w owocach odmian Ambar, Bambino 
i Miranda, zaś w pozostałych jej ilość była mniejsza. Najwięcej lignin zawierały 
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owoce odmiany Ambar, podczas gdy w owocach odmian Miranda i Pyza ilość tych 
składników była nieznaczna. 
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COMPARING THE CONTENTS OF DIETARY FIBRE FRACTIONS IN SOME VARIETIES 
OF CUCURBITA MAXIMA AND CUCURBITA PEPO 

 
S u m m a r y 

 
In the study performed, the contents of dietary fibre (DF) and its fractions were compared in four va-

rieties of Cucurbita maxima and Cucurbita pepo pumpkin. As for the pumpkin fruit, the contents of the 
following parameters were determined: dry matter, ash, acidic dietary fibre (ADF) fraction, neutral dietary 
fibre (NDF) fraction, cellulose, lignin and hemicellulose. Furthermore, the components of soluble DF were 
determined, i.e. starch and pectins.  

It was proved that the pumpkin varieties examined significantly differed from each other in the content 
of DF and its fractions. The Ambar pumpkin variety showed the highest content of NDF and ADF in fresh 
mass (7.481 g/100 g and 1.463 g/100 g, respectively). The Pyza pumpkin variety was characterized by the 
lowest content of the two fractions (0.232 g/100 g and 0.223 g/100 g, respectively). In the 5, out of 8, 
pumpkin varieties investigated, hemicellulose showed the highest content in the DF fraction.  

The investigations performed show that the fruit of the majority of pumpkin varieties of C. maxima 
species contained significantly higher amounts of starch, pectins, NDF, and hemicelluloses compared to 
the fruit of the pumpkin varieties of C. Pepo pumpkin species. All other components of DF in the fruit of 
the two species were at a comparable level. 

 
Key words: pumpkin, NDF, ADF, cellulose, hemicellulose, lignins, pectins  



<<
  /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 false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /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>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /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.)
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
  >>
  /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


