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Je prokázáno, že zrno většiny obilnin, jako je kukuřice, rýže nebo pšenice, disponuje nižším obsahem zinku než 
semena luskovin. Příjem zinku rostlinou je omezen také některými ostatními živinami, vedle již zmíněného 
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