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Eleuterokok kolczysĘ - alternaĘwa dla żen-szenia?
Eleuthero - an alternative to ginseng?
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Cenne owoce maliny właściwej (Fructus Rubi idaei)
Valuable raspberry fruits (Fructus Rubi idaei)
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Wartość odżywczai prozdrowotna wybranych watzyw z rodzajakapusta (BrassicaL.)
Nutritional and health benefits of selected vegetable species of the genus (Brassical.)
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Galega oficinalis L. rutwica lekarska (Fabaceae Lindl.) w Kotlinie |asielsko-Krośnieńskiej
Galega fficinalis L. goat's rue (FabaceaeLindl.) in )aslo-Krosno Basin
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Właściwo ści p rozdrowotne lnlu (Linum u s sit ąt i s simum L)
P rop erties p ro -he alth Flax (Linum u s sit ati s simum L.)
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Całkowita zawartość polifenoli i aktywność anĘoksydacyjna nasion, kasry i kiełków gryki
Total poĘhenol content and antioxidant activĘ of seeds, groats and bucla,vheat sprouts
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Zmiany właściwości anĘoksydacyjnych ekstraktów z liści werbeny cytrynowej (Lippia
citr i o dor a ( Palau) Kunth) w trakcie prze chowywania
Changes in antioxidant properties of lemon verbena leaf extracts(Lippia citriodora
(Palau) Kunth) during storage
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Czynniki bioĘczne kształtujące plon i jakość bulw ziemniaka
Biotic components influencing the yield and qualiĘ of potato tubers
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Fitoterapia zespołu poboreliozowego
Phytotherapy of posttreatment Lyme disease syndrome
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Wybrane aspeĘ dziejówbadari leąntcxychroślin pasożytniczychw ujęciu filozoficznym
Selected aspects of the history of medicinal parasitic plants in philosophical perspective
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