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Raluca Vasilica MICLEA: ”Cercetări privind biologia și combaterea cu extracte din
plante a putregaiului cenușiu provocat de Botrytis cinerea Pers.”
- În curs de finalizare
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omologată, conform PV Omologare nr.3/28.07.2004
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