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WSTĘP
Chmiel jest rośliną azoto-, potaso- i wapniolubną, mniej natomiast potrzebuje 

fosforu. Z plonem szyszek -  2 t/ha rośliny chmielu pobierają 150 kg N, 45 kg P20 5, 
160kgK 20 ,4 0 k g M g O , 190kgC aO  [Rossbauer, Zwack 1978]. Dawki nawozów 
fosforowych, potasowych i magnezowych ustala się na podstawie zasobności 
gleby, przyjmując za optymalną, wysoką zasobność gleb w te składniki. Wynosi 
ona odpowiednio: 15-25 mg/100 g gleby P20 5, 25-40 mg K20  i 9 -12  mg Mg. 
Dawki azotu określa się przede wszystkim na podstawie przewidywanych plonów 
przyjmując 1 kg N na 10 kg suchych szyszek [Srp 1983; Jastrzębski, Migdal, 
Solarska 1995; Migdal 1984; Migdal, Dwornikiewicz 1994]. W sąsiednich krajach 
-N iem czech  [Rossbauer, Zwack 1978] i Czechach [Pichl,Rybaćek 1972;M atatko 
1989] przy ustalaniu dawek azotu brana jest również pod uwagę zawartość Nmin 
w 60 cm, a nawet 90 cm warstwie gleby. W łaściwie nawożony chmiel jest 
podstawą długowieczności plantacji. W  miarę upływu lat nawet niewielkie błędy 
w nawożeniu pogarszają właściwości agrochemiczne gleby oraz zdrowotność 
roślin, a tym samym wpływają niekorzystnie na efekty ekonomiczne przy uprawie 
tej rośliny [Berbeć, Szewczuk, Bartuzi 1981; Borowiec, Bartuzi, Dudziak 1980; 
Bureś 1974; Bureś 1975; Hautke 1963; Pichl, Rybaćek 1972]. Zagadnieniom tym 
poświęcona jest niniejsza praca.

METODYKA
Założony cel badań realizowano w latach 1993-1995, na 24 w pełni plonują

cych (8-15-letnich) plantacjach chmielu odmiany Lubelski, rozmieszczonych w 
woj. lubelskim na trzech jednostkach systematycznych gleb (po 8 plantacji z 
każdej): madach średnich, glebach płowych wytworzonych z piasków gliniastych 
i glebach brunatnych wytworzonych z lessów. Przed założeniem doświadczenia
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przeprowadzono wywiad środowiskowy, co umożliwiło wybór plantacji najlepiej 
prowadzonych, reprezentatywnych dla poszczególnych jednostek glebowych. W 
okresie badań zebrano dane dotyczące nawożenia organicznego i mineralnego 
oraz plonów szyszek z ocenianych plantacji.

Jesienią 1992 r. z każdej plantacji pobrano też próbki glebowe (z głębokości: 
0-20 i 21 -40 cm) w których oznaczono pH (w 1 M KC1), przyswajalne formy P20 5 
i K20  według Egnera-Riehma, Mg metodą Schachtschabela oraz niektóre mikro
elementy: Zn, Cu i Mn (po ekstrakcji 1 n HC1) oraz В według Bergera -  Truoga.

W yniki dotyczące oceny wpływu badanych czynników na plony szyszek 
poddano analizie statystycznej.

WYNIKI BADAŃ
Gleby płowe i brunatne wytworzone z piasków gliniastych i lessów charaktery

zowały się przeciętnie kwaśnym odczynem, natomiast mady miały odczyn obo
jętny. W próbkach pobieranych z obydwu głębokości odczyn był zbliżony. 
Notowano przy tym znaczne wahania pH pomiędzy plantacjami -  od 3,7 do 7,4 
(tab. 1).

Zawartość fosforu była zdecydowanie najwyższa w glebach chmielników 
zlokalizowanych na madach. W profilu glebowym zaznacza się wyraźnie wyższa 
zawartość fosforu w warstwie 0 -20  cm niż głębszej. Niemniej przeciętną zawar
tość fosforu w glebach ocenianych plantacji należy uznać za bardzo wysoką, a w 
niektórych przypadkach za nadmierną.

Średnia zawartość potasu w glebach chmielników była nieco niższa niż fosforu 
(tab. 1). Należy jednak wskazać, że przeciętnie w wierzchniej warstwie gleby 
(0-20 cm) była to zawartość wysoka, a więc optymalna. Natomiast na głębokości 
21-40 cm zawartość potasu była ponad dwukrotnie niższa.

W glebach poszczególnych chmielników dość zróżnicowana była zawartość 
magnezu -  najniższa w glebach płowych wytworzonych z piasków gliniastych, 
zaś najwyższa w madach (tab. 1). Przeciętnie była to jednak zawartość wysoka. 
Charakterystyczna przy tym jest zbliżona zawartość magnezu w obydwu pozio
mach profilu glebowego.

Gdy rozpatruje się zawartość mikroelementów w glebach analizowanych 
chmielników, uwagę zwraca bardzo wysoka zawartość boru w madach -  ponad 
3-, a nawet 4-krotnie wyższa w porównaniu z glebami płowymi i brunatnymi 
wytworzonymi z piasków gliniastych i lessów (tab. 1). Na ogół w warstwie 21—40 
cm zawartość mikroelementów była niższa niż w warstwie powierzchniowej. 
M ożna to tłumaczyć faktem, iż poziomy próchniczne na ogół zawierają więcej 
mikroelementów, ze względu na bioakumulację, a w przypadku miedzi również 
dodatkowe wnoszenie tego mikroelementu podczas stosowania fungicydów.

Nawożenie plantacji. Obornik na ocenianych plantacjach stosowany był 
najczęściej co 3 lata (50% plantacji) lub co 2 lata (29,2%).

W trakcie prowadzonych badań przeciętna dawka NPK wynosiła 256 kg/ha 
(tab. 2), przy czym 33% plantatorów stosowało ponad 300 kg/ha NPK (tab. 3). 
Biorąc pod uwagę wymagania pokarmowe chmielu oraz osiągane plony, łączna 
ilość wnoszonych składników wydaje się wystarczająca. Zaznaczyły się jednak 
dysproporcje pomiędzy wnoszonymi składnikami. Stosunkowo dużo stosowano 
fosforu (przeciętnie 66 kg/ha P20 5), zaś zbyt mało potasu (78 kg/ha K20 )  w 
stosunku do wymagań pokarmowych chmielu. Dotyczy to zwłaszcza gleb pło-
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TABELA 1. Odczyn i zasobność gleb ocenianych plantacji w makro- [m g/l 00 g gleby] i mikroele
menty [mg/kg gleby]
TABLE 1. Soil reaction and content o f in macro- [mg/100 g of soil] and microelements [mg/kg o f  
soil] in soil o f evaluated hop gardens

Czynnik
Specification

Jednostki systematyczne gleb 
Soil systematic units

Średnie
Mean

Wartości
skrajne
Range

Odchylenie
standardowe
Standard
deviation

Gleby płowe 
Luvisols

Gleby
brunatne
Cambisols

Mady
Fluvisols

pH (1) 5,0 5,4 6,7 3,8 -7 ,4 0,89
pH (2) 5,0 5,1 7,0 3,7-7 ,3 1,13

P2O5 O) 29,1 30,9 40,4 33,5 17,6-61,0 6,07
P2O5 (2) 17,6 20,4 15,4 17,8 3 ,6-49,2 2,51
K20 ( 1 ) 29,7 29,4 35,3 31,5 8,9-56,2 3,32
K2O (2) 18,1 15,0 12,2 15,1 1,6-39,1 2,95
Mg (1) 6,1 10,1 14,1 10,1 1,7-19,5 4,00
Mg (2) 5,8 9,7 13,9 9,8 1,6-20,9 4,05
В (1) 0,45 0,67 2,25 1,12 0,22-3,65 0,98
В (2) 0,35 0,45 3,10 1,30 0,14-3,91 1,59
Zn (1) 21,3 17,4 20,7 19,8 10,9-36,7 2,10
Zn (2) 12,4 13,6 13,2 13,1 5,2-25,1 0,61
Mn (1) 159 181 172 171 101-249 11,06
Mn (2) 133 171 135 15 84-284 21,39
Cu (1) 40,3 29,3 38,6 36,1 19,6-69,4 5,92
Cu (2) 10,9 17,3 13,2 13,8 0,0-27,1 3,24

1)głębokość od 0 do 20 cm -  soil layer 0 -20  cm
2) głębokość od 21 do 40 cm -  soil layer 21 -40  cm

TABELA 2. Dawki nawozów mineralnych na ocenianych plantacjach (średnie z 3 lat) 
TABLE 2. D oses o f applied fertilizers on evaluated hop garden (mean for 3 years)

Jedn. syst. gleb 
Soil systematic 
units

Dawki [kg/ha] -  Doses [kg/ha]
N P 2O 5 K 2O razem -  total

Gleby płowe -  Luvisols 133 67 61 261
Gleby brunatne -  Cambisols 103 74 68 245
Mady -  Fluvisols 101 58 105 264
Średnie -  Mean 112 66 78 256
Stosunek N : P 2O 5 : K 2O -  ratio N : P 2O 5 : K 2O

Gleby płowe -  Luvisols 1 0,50 0,46
Gleby brunatne -  Cambisols 1 0,72 0,66
Mady -  Fluvisols 1 0,57 1,04
Średnie -  Mean 1 0,50 0,72
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TABELA 3. Charakterystyka nawożenia mineralnego i organicznego ocenianych plantacji oraz jego  
wpływ na plony szyszek (L -  gleby płowe, С -  gleby brunatne, F -  mady, x  -  średnie)
TABLE 3. Characteristics o f mineral and organic fertilization o f evaluated hop gardens and their 
effect on hop cones yields (L -  Luvisols, С -  Cambisols, F -  Fluvisols, x  -  Mean)

W yszczegól
nienie
Specification

% udział plantacji 
Share of hop gardens in %

Plony szyszek [dt/ha] 
Yields of hop cones [dt/hal

L С F X L С F X

Dawki N [kg/ha] -  N doses [kg/ha]
do -  to 100 25,0 37,5 58,3 40,3 7,8 9,6 14,3 11,5
101-150 41,7 54,2 29,2 41,7 10,4 11,6 13,7 11,7
151-200 25,0 8,3 12,5 15,3 8,7 12,0 15,7 11,2
>200 8,3 0,0 0,0 2,8 9,4 - - 9,4
Wsp. determinacji (R2) -  Coeff. of determination (R2) 78% 84% 75%
Dawki P2O5 [kg/ha] -  P2O5 doses [kg/ha]
do 50 45,8 41,7 41,7 43,1 9,2 10,1 14,0 11,0
51-100 33,3 29,2 50,0 37,5 10,0 12,6 14,4 12,6
>100 20,8 29,2 8,3 19,4 8,0 10,2 15,1 10,1
Wsp. determinacji (R2) -  Coeff. of determination (R2) 72% 85% 74%
Dawki K2O [kg/ha] - K2O doses [kg/hal
do 50 50,0 41,7 20,8 37,5 7,8 9,9 13,8 9,7
51-100 33,3 33,3 33,3 33,3 10,3 11,1 14,1 11,8
>100 16,7 25,0 45,8 29,2 11,5 12,3 14,7 13,4
Wsp. determinacji (R2) -  Coeff. o f determination(R2) 94% 89% 68%
Dawki NPK [kg/hal -- NPK doses [kg/ha]
do 100 8,3 12,5 4,2 8,3 7,0 7,2 14,0 8,3
101-200 20,8 12,5 12,5 15,3 8,1 10,3 12,5 9,9
201-300 37,5 37,5 54,2 43,1 9,3 11,4 14,4 12,1
>300 33,3 37,5 29,2 33,3 10,3 11,8 14,9 12,2

2 2. Wsp. determinacji (R ) -  Coeff. of determ ination^ ) 98% 92% 76%
Okres stosowania nawozów P, К -  Time o f P, К fertilizers application
Jesienią -  autumn 12,5 8,3 70,8 30,5 9,7 10,4 14,4 13,4
Wiosną -  spring 75,0 83,3 16,7 58,3 9,1 10,9 13,6 10,4
Jesienią i w iosną- 12,5 8,3 12,5 11,1 9,0 11,4 14,3 11,6
autumn and spring
Liczba dawek N -  Number of N doses
1 16,7 16,7 12,5 15,3 8,6 10,9 12,7 10,6
2 20,8 20,8 62,5 34,7 9,5 9,7 14,3 12,4
3 62,5 62,5 25,0 50,0 9,2 11,3 15,1 11,1
Dokarmianie dolistne (ilość zabiegów) - Number of foliars application
0 16,7 8,3 0,0 8,3 8,8 8,1 _ 8,6
1-2 75,0 29,2 66,7 57,0 9,3 10,9 14,4 11,6
3 -4 8,3 41,7 33,3 27,8 9,5 11,4 14,1 12,3
> 4 0,0 20,8 0,0 6,9 - 11,0 - 11,0
Stosowanie obornika -  Manuring
co 2 1 -  every 2 years 50,0 25,0 12,5 29,2 9,6 11,2 12,7 10,5
со 3 1 - every 3 years 12,5 62,5 75,0 50,0 9,7 10,7 14,7 12,6
rzadziej -  rarely 37,5 12,5 12,5 20,8 8,6 11,3 13,5 10,1

wsp. -  współczynniki, 1. -  lata



wych wytworzonych z piasków gliniastych i gleb brunatnych wytworzonych z 
lessów. Najbardziej prawidłowe proporcje w nawożeniu fosforem i potasem 
zachowali plantatorzy uprawiający chmiel na madach. Nawozy fosforowe i pota
sowe na glebach wytworzonych z piasków gliniastych i lessów wnoszone były 
najczęściej wiosną, w odróżnieniu od mad, gdzie stosowano je  głównie jesienią.

Nawozy azotowe stosowane były najczęściej w trzech dawkach, rzadziej w 
dwóch, niekiedy jednorazowo. W  przypadku pojedynczych dawek N plony były 
najniższe (tab. 3).

Plony szyszek chmielu. Na plony szyszek z ocenianych plantacji istotny 
wpływ wywarły zarówno zróżnicowane warunki glebowe, nawożenie jak  też 
przebieg pogody w okresie badań. Spośród trzech lat (1993-1995) najkorzystniej
szy dla wegetacji chmielu a tym samym plonów szyszek był rok 1993, najmniej 
sprzyjający -  rok 1994, charakteryzujący się długotrwałą suszą. Przeciętne plony 
szyszek w tym roku były o około 29% niższe niż w 1993 r. (tab. 4). Na plony 
szyszek istotny wpływ wywarły też warunki glebowe (tab. 4). Najniższe plony 
uzyskano z plantacji zlokalizowanych na glebach płowych wytworzonych z 
piasków gliniastych (średnio z trzylecia -  9,2 dt/ha). Zdecydowanie najwyższe 
plony (14,2 dt/ha) uzyskano na madach.

Analiza statystyczna dotycząca wpływu dawek poszczególnych składników 
na plony szyszek (tab. 3) wskazuje, że największy efekt plonotwórczy wywarło 
zwiększone nawożenie potasowe, zwłaszcza na glebach płowych wytworzonych 
z piasków gliniastych (R2=94%) i glebach brunatnych wytworzonych z lessów 
(R-=89%). Mniej wyraźnie na plony szyszek wpłynęło zróżnicowane nawożenie 
azotem -  na glebach wytworzonych z piasków gliniastych dla uzyskania względ
nie wysokiego plonu -1 0 ,4  dt/ha, wystarczyły dawki N w zakresie 101-150 kg/ha. 
Na glebach wytworzonych z lessów przy tych dawkach uzyskano średnie plony 
-  11,6 dt/ha, zaś na madach -  13,7 dt/ha (tab. 3). Dalsze zwiększanie dawek N 
spowodowało jedynie wyraźny wzrost plonów (o 2,0 dt/ha) szyszek na madach. 
W ydaje się więc, że dawki N do 150 kg/ha są wystarczające dla uzyskania dość 
wysokiego plonu szyszek (ok. 1,2 t/ha) odmiany Lubelskiej. Należy jednak 
zaznaczyć, że dodatkowe dawki azotu i pozostałych składników wnoszone były

TABELA 4. Plony szyszek [dt/ha] z ocenianych plantacji 
TABLE 4. Yields o f cones [dt/ha] from evaluated hop gardens

Wpływ nawożenia, odczynu i zasobności gleb 125
______________________ na plomy szyszek chmielu______________________

Jedn. syst. gleb 
Soil systematic unit

Lata -  Years Średnie
Mean

W liczbach 
względnych 
In relative 
numbers

1993 1994 1995

Gleby płowe -  Luvisols 12,2 6,1 9,3 9,2 100,0
Gleby brunatne -  Cambisols 12,4 8,8 10,9 10,7 116,3
Mady -  Fluvisols 14,9 13,4 14,3 14,2 154,3
Średnie -  Mean 13,2 9,4 11,5 11,4
W liczbach względnych 100,0 71,2 87,1
In relative numbers

NIR 0,05 -  gleby -  soils 
LSD o,05: lata-years

interakcja (gleby x lata)- interaction (soils x years)

0,4
0,4
1,1
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w postaci obornika (tab. 3). Przy nawożeniu fosforem, wystarczające dla uzyska
nia stosunkowo wysokiego w danych warunkach plonu szyszek okazały się dawki 
od 50 do 100 kg/ha P20 5 (tab. 3), choć w przypadku mad obserwowano dalszą 
tendencję wzrostową plonów wraz ze zwiększaniem dawek tych nawozów. Roz
patrując wpływ wzrastających łącznych dawek NPK na plony szyszek obserwuje 
się dość wyraźną tendencję wzrostową, zwłaszcza do wysokości 300 kg/ha NPK. 
Nasuwa się więc wniosek, że dawki NPK w przedziale 200-300 kg/ha są wystar
czające dla uzyskania względnie wysokiego plonu szyszek, zwłaszcza na madach. 
Na glebach płowych wytworzonych z piasków gliniastych obserwuje się nato
miast dalszy wzrost plonów przy dawkach NPK przekraczających 300 kg/ha (R2= 
98% -  tab. 3).

DYSKUSJA
Duży wpływ na pobieranie składników pokarmowych wywiera odczyn gleby. 

Na ocenianych plantacjach odczyn gleb był wyraźnie zróżnicowany i wahał się w 
granicach od bardzo kwaśnego (pH 3,7) do zasadowego (pH 7,4 -  tab. 1). 
Rossbauer i Zwack [1978], Kohlmann, Zwack [1975] oraz Zwack [1976] za 
optymalny odczyn gleb chmielników uważają pH w przedziale 6,0-6,8, zapew
niający optymalne zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe. Skrajny pogląd 
wyraża Bureś [1974], który uważa że wprawdzie przy pH 6,5-6,9 jest lepsza 
przyswajalność składników pokarmowych, to jednak rośliny chmielu mogą żyć i 
normalnie rozwijać się już od pH 3,5.

Obecnie w Polsce do oceny stanu zasobności gleby korzysta się z liczb 
granicznych opracowanych w Niemczech [Rossbauer, Zwack 1978] nieco zm o
dyfikowanych dla krajowych warunków [Midgal, Zaorski 1996]. Za optymalną 
przyjmuje się wysoką zawartość poszczególnych składników i wówczas zalecane 
jest nawożenie na poziomie wymagań pokarmowych chmielu. Biorąc pod uwagę 
powyższe kryteria zasobność gleb w fosfor na ocenianych plantacjach była na ogół 
wysoka, a nawet nadmierna (tab. 1). W idoczne są jednak znaczne dysproporcje w 
zawartości fosforu przy porównywaniu różnych głębokości, na korzyść warstwy 
0 -20  cm, na ogół słabiej penetrowanej przez system korzeniowy chmielu [Wiro- 
wski, Migdal 1974]. Wysoka, a nawet nadmierna zasobność gleb w fosfor wyni
kała prawdopodobnie z faktu, że w Polsce do 1996 roku, na potrzeby nawożenia 
chmielu wykorzystywano liczby graniczne [Migdal 1984] opracowane w Nie
mczech [Rossbauer, Zwack 1978], gdzie kryteria oceny zasobności (zwłaszcza w 
fosfor) i zalecane na tej podstawie dawki nawozów mineralnych były bardzo 
wysokie.

W plonie szyszek 2 t/ha chmiel pobiera 3,5 razy więcej potasu niż fosforu. 
Podstawowym błędem na większości ocenianych plantacji jest stosowanie jedna
kowych lub zbliżonych dawek fosforu i potasu (z wyjątkiem plantacji na madach). 
Jest to więc dodatkowy czynnik powodujący większą kumulację fosforu niż potasu 
w glebach chmielników. Na ocenianych plantacjach stosowano średnio 256 kg/ha 
NPK (w proporcji 1:0,5:0,7). Biorąc pod uwagę zasobność gleb i uzyskiwane 
plony wydaje się, że ten poziom nawożenia po kilku latach możne doprowadzić 
do znacznych niedoborów potasu w glebie, gdyż proporcje wnoszonych składni
ków stosownie do zaleceń powinny wynosić jak  1:0,3:1,1 [Migdal, Zaorski 1996, 
Szewczuk 1994]. Niemniej przy ustalaniu dawek poszczególnych składników 
należy uwzględnić ich stopień przyswajalności. Należy mieć na uwadze także fakt,
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że nadmierna kumulacja składników pokarmowych w powierzchniowej warstwie 
gleby ogranicza ich przyswajalność [Migdal 1984; Migdal, Zaorski 1996, Szew- 
czuk 1994]. Uzasadnione zatem jest wnoszenie tych składników w większych 
ilościach (zwłaszcza fosforu) przed zakładaniem plantacji, kiedy wykonuje się 
głębokie orki melioracyjne. Ten sposób nawożenia fosforem zalecany jest w 
Czechach [Matatko 1990]. Również w sadownictwie praktykowany jest wysiew 
większych dawek fosforu przed sadzeniem drzewek [Sadowski 1983].

Nawozy fosforowe i potasowe na glebach płowych i brunatnych wytworzonych 
z piasków gliniastych i lessów wnoszone były najczęściej wiosną, w odróżnieniu 
od mad, gdzie stosowano je  głównie jesienią, a więc zgodnie z zaleceniami 
[Migdal 1984; Migdal, Zaorski 1996; Wirowski, Migdal 1974]. Uzyskanie wy
ższych plonów szyszek na madach (tab. 3) można tłumaczyć między innymi 
wyższymi dawkami nawozów potasowych, jak  też ich stosowaniem łącznie z 
fosforowymi w okresie jesiennym.

WNIOSKI
1. Badane gleby wykazywały przeciętnie wysoką zawartość fosforu i potasu 

przyswajalnego w warstwie powierzchniowej (0-20 cm), oraz wyraźnie niższą 
w warstwie 21 —40 cm, gdzie rozmieszczona jest główna masa systemu korze
niowego chmielu. Konieczne jest zatem wnoszenie tych nawozów głębiej, niż 
ma to miejsce w praktyce.

2. Uzyskane wyniki wskazują na celowość zwiększania na ocenianych plantacjach 
dawek nawozów potasowych, zaś zmniejszanie fosforowych. Dotyczy to zwła
szcza chmielników zlokalizowanych na glebach brunatnych wytworzonych z 
lessów.

3. Najwyższe plony szyszek uzyskano na madach, charakteryzujących się odczy
nem obojętnym, wysoką zawartością fosforu i potasu oraz bardzo wysoką 
zawartością magnezu. Natomiast najniższe plony odnotowano na glebach pło
wych wytworzonych z piasków gliniastych, z reguły kwaśnych i mniej zasob
nych w magnez.

4. Dawki NPK w przedziale 200-300 kg/ha wydają się być wystarczające dla 
uzyskania względnie wysokiego plonu szyszek. Konieczna byłaby jednak zmia
na proporcji pomiędzy wnoszonymi dawkami fosforu i potasu, na korzyść 
potasu, a więc zgodnie z wymaganiami pokarmowymi chmielu i zasobnością 
gleby.
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DANUTA SUGIER, CZESŁAW SZEWCZUK

THE EFFECT OF FERTILIZATION, SOIL REACTION 
AND SOIL NUTRIENT AVAILABILITY ON THE CONES 

YIELDS OF SELECTED HOP GARDENS
Department of Industrial and Medicinal Plants, University of Agriculture, Lublin,

Poland

SU M M A RY

The effects of soil acidity, soil nutrient availability and fertilization on the cone 
yields from 24 hop gardens were investigated. Hop gardens in the Lublin region 
were located on three different soil units: medium-heavy alluvial soil, gray-brown 
podsolic (sandy-loam), and brown (loess origin). The results show the necessity 
of higher fertilization with potassium especially on gray-brown podsolic and 
brown soils and decrease of phosphorus on the experimental hop gardens. Besides, 
fertilizers should be applied deeper in soil than is commonly practiced.

Praca wpłynęła do redakcji w grudniu 1999 r. 

Prof. d r  hab. C zesław  Szewczuk, d r  D anuta Sugier
K atedra  R oślin P rzem ysłow ych  i Leczniczych A kadem ii R oln iczej w  Lublinie 
ul. A kadem icka 15, 20-934  Lublin


