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W momencie przygotowywania niniejszej recenzji liczba ta jest
2017-2020, liczba
odpowiada na aktualne wyzwania analityki substancji przeciwbakteryjnych w paszach.
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przeciwbakteryjnych w paszach niedocelowych i innych rodzajach pasz.
2. Opracowanie i ocena metod oznaczania
przeciwbakteryjnych w paszach leczniczych.
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