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Petr Kaman od třetího ročníku, kdy navštěvoval Produkci léčivých rostlin, projevoval enormní 
zájem o experimentální práci spojenou s léčivými rostlinami a jejich pěstováním. Na praktických 
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Zároveň byl velmi precizní a vždy se snažil vše dotáhnout do úspěšného konce. Ve 
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