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Transgeniczna gorczyca chłonie selen
Ziemie uprawne w pewnych częściach Kalifornii wymagają bardzo mocnego nawadniania, jednak
w jego trakcie woda wypłukuje selen z łupków i "zabiera" go ze sobą na powierzchnię gleby. Tam
selen koncentruje się w stężeniach toksycznych dla roślin.

Gorczyca modra (Brassica juncea) jest naturalnie odporna na ten pierwiastek i absorbuje selen, gdy
ten razem z wodą przenika przez jej korzenie.
Okazało się, że transgeniczna gorczyca może gromadzić do 4,3 raza więcej selenu niż zwykła.
Naukowcy starają się zwiększyć jej możliwości. Chcą, aby chłonęła od 10 do 100 razy więcej selenu
niż dzikie odmiany.
Możliwe, że w przyszłości gorczycę modrą można będzie wykorzystać jako paszę dla bydła
cierpiącego na niedobór selenu w diecie.
PAP
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Powstała inteligentna „sztuczna trzustka”
Zespół ulepszył automatyczny system podający insulinę, stosując w nim sztuczną inteligencję.
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Potrzebne lepsze miary zdrowia psychicznego
dzieci
Sugerują wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Derby w Wielkiej Brytanii.
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Podczas snu utrwalamy skojarzenia
Różne emocje wciąż działają i zapisują w mózgu wspomnienia i emocje, jakie one wywołały.
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Szef WHO wzywa do sprawiedliwej dystrybucji
szczepionek na Covid-19
Nie możemy pokonać COVID-u bez równego dostępu do szczepionek.
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Resort nauki jest po to, aby wspierać naukę
polską
Ministerstwo edukacji i nauki jest po to, aby wspierać naukę polską i funkcjonowanie szkół wyższych.
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Polscy i amerykańscy specjaliści zaczynają
współpracę w walce z rakiem
Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie rozpoczął współpracę z amerykańskim National Cancer
Institute/
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Stały rozpuszczalnik sposobem na unikatowe
materiały
Można je wyprodukować z użyciem stałego, nanostrukturalnego rozpuszczalnika krzemionkowego.
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Zajęcia na uczelniach w formie zdalnej do 30
września
Tak wynika z rozporządzenia ministra edukacji i nauki, które opublikowano w piątek w Dzienniku
Ustaw.
Informacje dnia: Powstała inteligentna „sztuczna trzustka” Potrzebne lepsze miary zdrowia
psychicznego dzieci Podczas snu utrwalamy skojarzenia Szef WHO wzywa do sprawiedliwej

dystrybucji szczepionek na Covid-19 Resort nauki jest po to, aby wspierać naukę polską Polscy i
amerykańscy specjaliści zaczynają współpracę w walce z rakiem Powstała inteligentna „sztuczna
trzustka” Potrzebne lepsze miary zdrowia psychicznego dzieci Podczas snu utrwalamy skojarzenia
Szef WHO wzywa do sprawiedliwej dystrybucji szczepionek na Covid-19 Resort nauki jest po to, aby
wspierać naukę polską Polscy i amerykańscy specjaliści zaczynają współpracę w walce z rakiem
Powstała inteligentna „sztuczna trzustka” Potrzebne lepsze miary zdrowia psychicznego dzieci
Podczas snu utrwalamy skojarzenia Szef WHO wzywa do sprawiedliwej dystrybucji szczepionek na
Covid-19 Resort nauki jest po to, aby wspierać naukę polską Polscy i amerykańscy specjaliści
zaczynają współpracę w walce z rakiem

Partnerzy

