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Od covida do materialov za shranjevanje C0 2
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Plaveč
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ki so široko uporabni
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(Central European
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pripravo materialov, ki
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bolezni, kot sta alzheimerjeva in
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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na nas obrnejo

turo teh molekul in lastnostmi
učinkovin in materialov, ki jih
sestavljajo.
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samezni mehanizmi, ko virusni
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številnih

Na

NMR-spektroskopijo imajo 800-,

je

s Čebelarsko

NMR-

zvezo Slovenije

NMR-center vrhunske

pa

tudi

glede

kakovosti.

Italija v CERIC ponuja sinhrotron
v Trstu, Madžarska spektrometer
nevtronskega

s

Kmetijskim inštitutom vzpostavljamo geografski zemljevid vin,

se države

sodobne
različne

tako

sipanja,

Romunija

mikroskope, Avstrija
spektrometre

sipanja

in

naprej.«

naštel dr. Plaveč.

najnovejših dognanjih so poro-

čali na mednarodni konferenci
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