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Een lapje grond, een paar dieren – de mogelijkhe-
den om iets te doen aan biodiversiteit zijn talrijk. 

Twaalf inspirerende voorbeelden zijn uitgewerkt in 
het digitaal ideeënboek “Biodiversiteit op de hobby-
boerderij”, een nieuwe uitgave van Levende Have.

Achter het ideeënboek gaat een dossier schuil, met 
veel informatie over bijbehorende onderwerpen: 
knotwilgen, gras + gras = lekker gras, maaien, 
ijsvogelwand, puinheuvels, bijen, mest, kippentuin, 
mollen, natuurlijke afscheidingen, brandnetels, soort 
zoekt soort. 
Het ideeënboek is samengesteld door Nicole Schalkx, 
Jan Smit, Jinke Hesterman en vormgegeven 
door Hanneke van Horen (Rozzrood). Het boek is 
voortgekomen uit het project “Van regenworm tot 
Lakenvelder, biodiversiteit op de hobbyboerderij”, 
waarmee Levende Have eind 2010 in de prijzen viel. 
De stichting Levende Have kreeg van Agentschap.nl 
een bedrag van €15.000 voor de uitvoering van het 
project.
Ideeënboek en dossier zijn te vinden op de nieuwe 
website www.levendehave.nl

Stamboek voor Aberdeen 
Angus

Fokkers van de Aberdeen Angus hebben een stam-
boek opgericht. Het doel is om het ras te promoten 

in Nederland. Op dit moment zijn er tussen de dertig en 
veertig Aberdeen Angus fokkers in ons land.

Naast het promoten van het ras wil het Nederlands Aberdeen Angus Stam-
boek (NAAS) de leden informeren over management, registratie, de keuze 
van stieren, de afzet dieren en het vermarkten van het vlees. De Aberdeen 
Angus wordt wereldwijd geroemd om haar goede moedereigenschappen, 
makkelijke geboortes, goede karakter, hoornloosheid, robuustheid en de 
smaakeigenschappen van het vlees. 
De variatie onder de huidige Aberdeen Angus fokkers is groot: het aantal 
dieren dat ze houden, loopt uiteen van twee tot driehonderd. De koeien 
worden op totaal verschillende manieren gehuisvest en gemanaged. Zo 
zijn er Angus koeien die het hele jaar buiten lopen en er zijn er die worden 
gehuisvest in een ligboxen stal of potstal. Om het ras en de vereniging te 
promoten organiseert het NAAS op 29 juni zijn eerste Aberdeen Angus fair 
op de boerderij van de familie Woolderink in Wierden. 

Lezersactie Farm & Countryfair
Voor de snelle beslissers: op 21, 22 en 23 juni is er weer een Farm &  
Country Fair in Aalten. Voor dit altijd gezellige evenement, waar ook de 
nodige boerderijdieren te zien zijn, heeft Levende Have gratis toegangs-
kaarten beschikbaar. Mail vóór 19 juni je antwoord op de vraag “Welke 
drie varkensrassen presenteert ‘s Heerenloo Druten op de fair?” naar 
info@levendehave.nl en maak kans op twee vrijkaartjes. Meer info over 
de fair op www.countryfair.nl.

Inspiratie voor 
meer biodiversiteit

Nieuwe website voor Levende Have

De website van Levende Have heeft een nieuwe structuur en een nieuw 
uiterlijk gekregen. De inhoud is grotendeels hetzelfde gebleven, maar wel 

in een eigentijds jasje gestoken.

Na vijf jaar was de website toe aan een nieuwe versie van Drupal, het content 
management systeem waarmee www.levendehave.nl is opgebouwd. Dit systeem 
maakt het beheer mogelijk van achthonderd wiki’s, zo’n twaalfhonderd vragen 
en antwoorden, honderd video’s, en zeven dossiers. Sinds 2007 hebben ruim 
zesduizend bezoekers een account aangemaakt. Op de website komen tegen-
woordig dagelijks ruim tweeduizend bezoekers langs. Zij zoeken de meest 
uiteenlopende informatie over het houden van boerderijdieren. Het ministerie 
van Economische Zaken leverde een eenmalige financiële bijdrage aan de recon-
structie van de website.
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Q-koortsbacterie in kwart  
placenta’s van schapen
De Q-koortsbacterie blijkt 

in Nederland ook voor 
te komen in de placenta’s van 
honden, paarden, schapen 
en runderen. Dat is door 
onderzoek van het Centraal 
Veterinair Instituut (CVI) 
aangetoond.

Het CVI heeft de placenta’s 
van katten, honden, paarden, 
schapen, geiten, varkens 
en runderen uit Nederland 
onderzocht op de aanwezig-
heid van de zogeheten C. 
burnetii. Ook is gekeken naar 
de overeenkomsten met het genotype dat de uitbraak van 2007-2010 heeft 
veroorzaakt.
Schapen moeten, evenals honden en paarden, als reservoir worden beschouwd 
van de bacterie die bij mensen Q-koorts veroorzaakt. In het geval van het rund 
is dit minder zeker. Tot nu toe is het genotype van de uitbraak slechts inciden-
teel bij runderen aangetoond. Ook blijkt uit dit onderzoek dat bij runderen een 
specifiek rundergenotype voorkomt, dat slechts incidenteel bij mensen wordt 
gevonden. Waarom dat zo is, zal verder onderzocht moeten worden.

Kwart bruine ratten 
resistent tegen gif
Een kwart van de bruine ratten in Neder-

land blijkt niet of slecht te reageren op 
rattengif. Deze resistentie wordt gemeld door 

onderzoekers van Wageningen UR na een rattenkeutel-
onderzoek.

In het totaal ontvingen de onderzoekers 361 rat-
tenkeutels uit heel Nederland. Daarvan bleken 169 
monsters geschikt voor analyse. Hiervan was een 
kwart afkomstig van resistente ratten. Dit percen-
tage komt overeen met schattingen van Nederlandse 
rattenbestrijders en met cijfers uit Frankrijk, aldus de 
onderzoekers. 

Het ‘rattenkeutelonderzoek’  laat zien dat resistente ratten inmid-
dels over een groot deel van Nederland zijn verspreid. In sommige 
regio’s, bijvoorbeeld delen van Twente en de Achterhoek, werden 
alleen maar keutels gevonden van resistente ratten. De onderzoe-
kers willen in vervolgonderzoek een link leggen tussen werkzame 
gifstoffen en genmutaties die resistentie veroorzaken. 

Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders heeft 
samen met de GD een protocol voor de import van fokschapen 

en -geiten opgesteld. Met behulp van het protocol kunnen houders 
van schapen en geiten de risico’s bij import zo veel mogelijk beperken.

“Iedere aanvoer van dieren brengt een risico met zich mee op insleep 
van ziekten en in- en uitwendige parasieten en bacteriën, die resi-
stent zijn voor geneesmiddelen”, aldus het Platform. “Bij de import 
van dieren hebben we bovendien te maken met ziekten en aandoe-
ningen die in ons land (nog) niet voorkomen. Uiterste voorzichtig-
heid is dus geboden.”
Het protocol voorziet onder meer in een gezondheidsinspectie voor-
afgaand aan het transport, waaronder een CL-test in het land van 
herkomst, het bekappen en ontwormen na aankomst, een quarantai-
neperiode van minimaal twee weken en een observatieperiode van 
een half jaar.

Dierenarts verstrekt op grote 
schaal illegaal recepten
Een dierenarts heeft op grote schaal recepten verstrekt voor dierge-
neesmiddelen, zonder de dieren te hebben gezien. Zij is daarvoor 
door het veterinair tuchtcollege veroordeeld tot een boete van €1500.

In ordners van het bedrijf waarvoor de dierenarts werkt, heeft de AID 
1677 recepten voor paarden, 836 voor rundvee, 102 voor varkens, 827 
voor schapen en geiten en twee recepten voor konijnen en eenden 
aangetroffen. Het ging om aanzienlijke hoeveelheden diergenees-
middelen die alleen op recept mogen worden afgegeven. Er wordt 
melding gemaakt van 21.125 injectoren voor ontwormingsmiddelen 
voor paarden en 10.925 bolussen en 469 liter ontwormingsmiddelen 
voor runderen.
Het veterinair tuchtcollege gaat ervan uit dat de recepten op onjuiste 
wijze zijn voorgeschreven. De dierenarts heeft verzuimd de dierhou-
ders te bezoeken. Zij was niet bekend met de dieren waarvoor de 
middelen bestemd waren en met de omstandigheden waaronder de 
dieren werden gehouden. Omdat de dierenarts voor de eerste keer in 
de fout is gegaan, blijft de straf beperkt tot een boete van €1500.

Protocol voor import 
schapen en geiten
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Steeds meer mensen blijken allergisch: voor pol-
len, huismijt, katten, honden, en ook voor paar-
den. Hoe groot de liefde voor de edele viervoeter 
ook is, een forse allergie zal je enthousiasme 
indammen.  Maar er lijkt een oplossing: de Curly 
horse. 

Een paard met een krullende vacht is niet alleen 
een bijzondere verschijning in de Nederlandse 

weilanden, het kan ook nog wel eens een zeer 
gewild dier worden omdat ze zich laten aaien 
zonder dat je er een snotneus of een brandend 
gevoel in de ogen aan over houdt. Mireille Wösten, 
die onlangs de eerste Nederlandse kleine stoeterij 
startte, beschikt vooralsnog als een van de weini-
gen over de zeldzame Curly horses.  

De Curly heeft een hypoallergene vacht, dat houdt in dat er 
een minimaal risico op een allergische reactie is. Een Duitse 
studie uit 2004 toont aan dat een bepaald type eiwit in de 
huidschilfers waar allergisch op gereageerd kan worden, bij 
Curly paarden in een veel lagere hoeveelheid aanwezig is dan 
bij andere paarden. Daardoor wordt er geen allergie opge-
bouwd maar juist een resistentie, gelijk aan de werking van 
een vaccin. Het is niet gezegd dat je helemaal niet allergisch 
kunt reageren op een Curly paard, dat verschilt van mens 
tot mens. Je kunt zelfs wel allergisch reageren op het ene 
paard en niet op het andere. Wel is de kans op een allergische 
reactie op een Curly veel kleiner dan bij een paard met een 
‘gewone’ huid en vacht structuur. *) 

Bashkir curly
De huidige Curly, veelal nog Bashkir curly genoemd,  is een 
paardje met een stokmaat rond de 150 cm. Het zijn sobere en 
sterke dieren, met dito hoeven en een stevige achterhand en 
schouderpartij. Hun opvallende vacht verschilt van dier tot 
dier. Zo heb je Curly’s met ‘rasta dreadlock’ manen, of Curly’s 
met glad haar dat in de wintervacht sterk krult, zoals bij een 
schaap. Hangende pijpenkrullen of juist  een zachte donzige 
en pluizige beharing bestaan ook. Sommige Curly paarden 
verliezen  ’s zomers hun staart en manen, ’s winters groeit 
het vanzelf weer aan. Vaak hebben de veulens krullen in hun 
oren en zelfs gekrulde wimpers. Als je een Bashkir Curly  
kruist met een ander paard van een ander ras, heeft de helft 
bij geboorte een krullende vacht. 

Curly’s zijn geen schrikachtige heethoofden. Doorgaans zijn 
ze rustig van aard en veelzijdig in gebruik. Ze hebben een 
bijzonder groot uithoudingsvermogen. Daarom zijn ze geliefd 
als gezinspaard en bijzonder geschikt voor de endurance. De 
hengst Spartacus is de dressuurvererver bij dit ras. In Neder-
land loopt één van zijn dochters, Indy, in de basissport, haar 
zoon, de bonte Indian Fire, is momenteel de enige dekhengst 
in Nederland met een stokmaat van een kleine 1.60. 

Herkomst 
Er zijn waarschijnlijk zo’n 22 Curly paarden in Nederland 
en zo’n 4000 wereldwijd. Zoals gezegd, een zeldzaamheid 
dus. De oorsprong van de paarden blijft giswerk.  Zij zouden 
afstammen van  de Russische Basjkiers van Bashkortostan, 
vandaar de naam. Rond 1800 hielden Sioux Indianen al Curly 

paarden terwijl een eeuw eerder waarnemingen van paar-
den met krullend haar zijn gemeld in Zuid-Amerika. 
Rond 1900 zagen een boer en zijn zoon in Nevada vol verba-
zing een paard met een bijzondere vacht. Uiteindelijk vingen 
zij hen en deze dieren zijn één van de stamouders van het 
huidige stamboek, het ABCR, geworden. Momenteel zijn er 
twee stamboeken, beide in Amerika. Het ABCR (American 
Bashkir Curly Registraty) en de ICHO (International Curly 

Paarden aaien, zonder snotneuzen 
of brandende ogen

Stoeterij van hypoallergene paarden van start in Nederland

Het niezen 
voorbij met een 
Curly horse
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In ‘t hof van...
- - - - - - - - - - 
Monique 
Musch

Kruidenkunde

Als onze dieren iets mankeren, kunnen we een aantal 
zaken goed zelf behandelen.
Denk aan ontwormen, behandelen tegen luis, een ont-
stoken oog. En als we er zelf niet uitkomen of het niet 
vertrouwen, roepen we de hulp van de dierenarts in.
Zo af en toe heb je een dier dat niet echt ziek is, maar 
waarmee toch iets aan de hand is.
Op de boerderij in Aalsmeer kwamen veertien jaar terug 
Babs en Sien, twee Dexterkalfjes. Zo uit een begrazings-
project geplukt, nogal wild en angstig.
Een vrijwilligster had een remedie: Bach’s Bloementhera-
pie.
Aan de hand van een lijst en de geconstateerde gedragin-
gen stelde zij druppels samen waarvan we er een tien tal 
dagelijks in een emmer water moesten doen gedurende een 
aantal weken. De druppels zouden voor rust zorgen.
Onze cliënten die de dieren verzorgen, waren consequent 
en als het flesje bijna leeg was, moest er een nieuwe 
voorraad besteld worden. De kalfjes kregen ook dagelijks 
knuffeltherapie, en inderdaad werden ze na verloop van 
tijd rustiger.
Zo hadden we ook een keer een dwergkonijntje dat bijna 
de hele dag door aan het niezen was. De vrijwilligster 
bracht haar kistje met flesjes weer mee en stelde een 
remedie voor het dier samen; hij was namelijk allergisch 
voor hooi bleek uit haar lijstje. Altijd lastig als konijn 
zijnde.
Ook nu werden er dagelijks druppels aan het water toege-
voegd. Het beestje werd verkocht en verhuisde naar een 
hok in de buitenlucht, met druppels en al.
En zie: het niezen werd minder. De nieuwe baasjes zijn 
later nog een keer bij de vrijwilligster langs geweest voor 
een nieuwe voorraad, want het ging zo goed met hem.
Zou het nou echt? Waren het de druppels die het hem 
deden - hoe weet je trouwens dat een konijn allergisch 
is - of kwam de verbetering door de frisse lucht? Baat het 
niet, dan schaadt het niet, veel meer waarde durf ik er 
niet aan te hechten. Aandacht en een goede verzorging 
zijn het belangrijkst; daar is geen kruid tegen gewassen.

Monique Musch, werkzaam als begeleider/beheerder 
op de kinderboerderijen in Aalsmeer en Uithoorn

Horse Organisation). Bij het ene stamboek mag het paard 
alleen worden ingeschreven als beide ouders geregistreerd zijn 
als Curly, bij de ICHO worden alle paarden met deze vachtken-
merk geregistreerd. 

Waarschijnlijk is een bepaald gen verantwoordelijk voor de 
Curly vacht. Er kwamen door de eeuwen heen bij verschillende 
rassen op diverse plaatsen wereldwijd dit soort paarden voor. 
Het is daarom aannemelijk dat meerdere rassen van invloed 
zijn geweest bij de totstandkoming van het huidige ras. De 
invloed van Quarters en de Morgan horses is wel vastgesteld 
en bij sommige Curly’s duidelijk zichtbaar. Verwantschap met 
wilde paarden is ook aangetoond. Uit onderzoek kwamen zoge-
naamde ‘zeldzame varianten’ tevoorschijn die alleen terug te 
vinden zijn in de wilde paarden. Wie trouwens denkt dat ieder 
paard met krulletjes een Curly is, heeft het mis. De ziekte van 
Cushing, een nare ziekte die uiteindelijk fataal is voor paarden, 
leidt vaak ook tot een krullende vacht. 

Alternatief
Terug naar Nederland waar Mireille haar verhaal vertelt: 
“Paarden zijn echt een ‘way of life’ voor mij, maar wat doe je 
als je dochter allergisch blijkt en zij het steeds moet bekopen 
zodra je de paardenharen aan je kleding mee naar binnen 
brengt? Zeg je dan dat leven vaarwel, of ga je op zoek naar een 
alternatief? Toen ik over het Curly paard hoorde, kon ik mijn 
oren niet geloven.” De verwondering klinkt nog steeds door 
in haar stem. “Jammer genoeg kon ik er niet ‘hup’ zo eentje in 

pag 23 Levende Have  magazine voor hobbydierhouders



Zandbak voor paarden
Van het gras bij de ingang van een paardenwei blijft al snel weinig over. Paarden vertrap-
pen het immers elke keer dat ze de wei en of uit gaan. Bij regen is het rond het hek al snel 
een modderpoel, waar vervolgens niets meer wil groeien. De oplossing: een zandbak. In een 
flinke cirkel of rechthoek om het hek wordt een stukje wei afgezet met bijvoorbeeld bielzen 
of lage borderpaaltjes. Daarbinnen wordt een klein laagje grasgrond afgegraven. Zand erover 
storten, klaar. Een zandbak als entree houdt het weiland netter, maar er zijn meer voor-
delen. Zo rollen paarden graag in het zand; het zand heeft een poetsende werking op hun 
vacht. Paarden houden ook van zand als mestplaats. En het is een favoriete ondergrond om 
te urineren, want ze plassen liever niet op een plek waar hun urine kan opspetteren. Door 
te mesten en urineren in de zandbak ontstaan er op het grasland minder mestbossen, waar 
paarden niet meer willen eten. Voordeel voor de verzorger: de mestballen liggen lekker dicht 
bij het hek, dus je hoeft niet de hele wei door met de kruiwagen. En als laatste kan een ruim 
uitgevoerde zandbak met een paar afrasteringpaaltjes en wat stroomlint eenvoudig worden 
omgebouwd tot een paddock, voor die momenten dat de paarden niet de wei in mogen.

Alpaca goes berserk
Het Berserk Male Syndrome (BMS) is een veelvoor-

komend probleem bij lama- en alpacahengsten 
die in hun jeugd te vertrouwd zijn geraakt met 
mensen. Dat kunnen cria’s (veulens) zijn waar-
mee al te veel geknuffeld is, of cria’s die met de 
fles zijn grootgebracht. Zij raken gefixeerd op 
mensen en lopen het risico mensen als soortge-
noten of in ieder geval als kuddeleden te gaan 
zien. Als ze volwassen zijn, kunnen ze helemaal 
doordraaien van woede of verdwazing (het 
Engelse ‘to go berserk’). Vrouwelijke verzor-
gers willen ze dan gaan dekken, mannelijke 
overmeesteren. Het is daarom van groot belang 
cria’s in de eerste drie levensmaanden niet te 
veel te vertroetelen, hoe moeilijk dat misschien 
ook is met hun knuffeldierenuiterlijk. Bij fles-
senhengsten is castratie bij één à anderhalf jaar 
oud noodzaak om de kans op BMS te minima-
liseren. De hengstjes kunnen zich dan lichame-
lijk voldoende ontwikkelen, maar hebben nog 
geen puberstreken.

Slijmvliezentaal
Bij een zoogdier zeggen de slijmvliezen veel over de gezond-
heid van het dier. De slijmvliezen bestaan uit een laag cellen 
die de binnenwanden van de uitwendige lichaamsholten 
bedekken. Ze horen normaalgesproken lichtroze te zijn. Kijk 
rond de ogen, in de bek en in de vulva. Zijn de slijmvliezen 
te rood, dan heeft het dier mogelijk ergens een ontsteking 
(roodheid van de vulva kan ook wijzen op vruchtbaarheid). 
Zijn ze te geel, dan wijst dat op problemen met de lever, vaak 
met de afvoer van afvalstoffen. Zijn de slijmvliezen te wit, dan 
heeft het dier waarschijnlijk bloedarmoede.

Grootvee-eenheid
Bij begrazingsprojecten hanteert men 
de term GrootVeeEenheid (GVE). Dit is 
een norm die aangeeft hoeveel dieren er 
op een bepaalde ruimte voor begrazing 
nodig zijn. Eén grootvee-eenheid staat 
gelijk aan één volwassen rund van een 
groot ras. Vertaald naar andere grazers 
staat één GVE gelijk aan anderhalve 
pony of anderhalf klein rund, of aan 
tien tot vijftien schapen of geiten. Voor 
bijvoorbeeld extensieve begrazing 
op grasland hanteert men meestal 
als norm: één GVE per twee hectare 
voedselrijk grasland tot één GVE per 
vier hectare arm grasland. Voor andere 
ondergronden, zoals bos- of duingebied, 
gelden weer andere GVE-waarden. Bij 
begrazingsprojecten ligt de GVE-norm 
veel lager dan de normen die boeren-
bedrijven voor hun weilandbezetting 
hanteren.
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Aan deze rubriek werkten mee: Jinke Hesterman, Marion 
van ’t Land, Jan Smit. Eindredactie: Marion van ’t Land. 
Foto’s: Jan Smit/Dierenbeeldbank.

Varken op transport
Een big mag niet gevoerd worden kort voor het transport. Biggen worden erg snel 
wagenziek, vooral als ze een volle buik hebben. Volwassen varkens hebben daar veel 
minder last van. Gelukkig maar, want lokken met voer is vaak de beste manier om ze 
de veewagen in te krijgen. Toch lukt ook dat soms niet. Een varken een tikje tegen het 
achterste geven, wat bij andere diersoorten nog wel eens helpt, heeft bij varkens een 
averechts effect: ze lopen dan direct achteruit. Laat altijd een vertrouwd persoon voor 
het varken uit de wagen in lopen. Pas als het varken de voorpoten op de trailerklep 
heeft staan, kan een tweede persoon eventueel een aanmoedigend klapje op de romp 
(dus niet de kont) geven. Een handige truc voor als het varken net voor of al op de laad-
klep staat: begraaf de vingers tussen het haar net boven de staart van het varken, met 
de handpalm naar boven. Klem dan de hand om het haar en trek hem met een snelle 
beweging naar voren, dus in de richting van waar je varken wilt hebben. Trek niet hard, 
dat is helemaal niet nodig. Als het goed is, trekt het varken nu een kort sprintje de 
trailer in. Blijf vooral rustig als het niet meteen lukt, of neem even koffiepauze en laat 
het varken een halfuurtje bij de open trailer rondlopen. Probeer het varken nooit met 
spierballen te bewegen; die strijd wint het varken.

Vastende geiten
Geiten hebben het liefst meerdere kleine 
eet- of graasperiodes per dag. Als ze 
de mogelijkheid hebben, eten ze ook ’s 
nachts. Na het eten gaan ze liggen her-
kauwen, gevolgd door een powernap van 
ongeveer een half uur. Hoe vaak per dag 
buitenlevende geiten deze afwisseling van 
grazen-herkauwen-slapen hebben, is vooral 
afhankelijk van het weer. Bij droog, zonnig, 
windstil weer – niet te warm en niet 
te koud – grazen, 
herkauwen en sla-
pen ze veelvuldig. 
Bij minder mooi weer 
trekken ze zich vaker 
en langer terug in hun 
schuilhok. Bij regen blijven 
ze gerust de hele dag binnen 
staan, ook al krijgen ze dan 
geen hap binnen. Een lege 
maag bevalt ze blijkbaar beter 
dan een nat pak.

Kreupele ezel
Bij paarden is het meteen te zien als ze kreupel zijn. Bij 
ezels niet. Deels heeft dat te maken met de veel hogere 
pijndrempel van ezels. Pas als de pijn heel hevig is, zul-
len ze kreupel gaan lopen. Ezels kunnen bovendien heel 
goed hun gewicht van het zere been naar de gezonde 
benen overbrengen, waardoor de kreupelheid ook niet 
opvalt. Bijkomend probleem is dat veel ezels niet netjes 
aan een lijn een stukje willen stappen of draven. Dat 
maakt het lastig om het probleem goed te beoordelen. 
Al is het dus in hun gang vaak niet goed zichtbaar dat 
ze kreupel zijn, de kreupelheid kan zich wel uitbreiden 
of verplaatsen naar de andere benen. Let daarom vooral 
op de eerste signalen dat er iets mis is: (schijnbare) 
suffigheid en vaker gaan liggen. Is de kreupelheid wél 
duidelijk zichtbaar, dan is het probleem waarschijnlijk al 
vergevorderd. Raadpleeg de dierenarts. 
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