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- 1I. INLEIDING
Dit congresvond inaugustus 1959plaats indegrootste stad vanCanada,
Montreal.Dehuisvestingwasmogelijk,omdatmedewerkingwerd verleend door
de tweeuniversiteiten,welke deze stad herbergt,namelijk deMcölllUniversity
endeUniversité deMontreal.Inhet bestaanvan deze tweeuniversiteitenweerspiegelt zichde splitsingvan CanadaineenEngels sprekende en eenFrans
sprekende bevolkingsgroep.
Behalve de auditoriumsen collegezalenwarenookde "residences"(internaten)van grootbelangvoordehuisvesting der congressisten,terwijl voor
deopening zelfs een stadionnodigwas.
Het aantal deelnemers aandit congreswerd geschat op j5000;eenvolledige
lijst isniet gepubliceerd.Van dezedeelnemers hebben+ 1700hetwoord gevoerd.
Omditbinnenhetbestekvan7 dagenmogelijk temaken,washet congresgesplitst in Ik secties,terwijlper sectiebijna steeds eenaantal bijeenkomsten
gelijktijdigmoest .wordengehouden.Cm eenvoorbeeld tenoemen:in de sectie
plantenfysiologie vonden indeochtend van25augustus devolgende zittingen
gelijktijdig,plaats.;.
biochemie der fotosynthese
groelstoffen
4
waterspanning inplanten
r
fysiologievan rijpend fruit
bladanalyse enbemesting
fotoperiodicitelt
translocatie
Onder dezeomstandighedenwashet slechtsmogelijk om eérifractievande
zittingenbijtewonen.Voorspecialisten Isditbezwaarminder gróót danvoor
personenmetmeer algemene interesse,maarmenwashet erwelover eens,dat
de leidingvanvolgende congressenorganisatorischemaatregelenmoetoverwegen,
om althans verdere splitsingen tegentegaan.Hiertoe ishet noodzakelijk,het
aantal sprekers tebeperkenendithoeftgeenverlies tezijn.
Hethuidige systeem geeft lederedeelnemer dekansoneen voordracht te
houden.Ditheeft alhet aantrekkelijkevan devolledige vrijheid, tenminste
inde sectorvandesprekers;devrijheid van'de toehoorderswordteraanzienlijkdoorbeperkt.Hetprobleem klemt temeer, omdathetgehaltevande 1700
voordrachtenniet altijd indrukwekkend was. Eenvoordeelvanhet tothu toe
gevolgde systeemIswel,datmeneengoede steekproefkrijgtvan debotanische
onderwerpendiemomenteel debelangstelling hebben.
•••<•••••

De aantallen voordrachtenwarenprocentueelalsvolgt overdesecties .
verdeeld:(behoudensdesectie"Nomenclatuur"):
Algemene systematiekenafstamming
5$
.Fycologie (algen)
5%
Mycologie (schimmelsenpaddestoelen)
. 1%
Fytopathologie
9$
Bryologie (mossen)
2%
Microbiologie
Jfo
" Morfologie en anatomie
10$
Taxonomieengeografievanhogere planten
7%
Paleobotanie (fossielen)
5$
Fysiologie
Zb%
Ecologie (waarvanongeveerdehelft vegetatiekunde) 10$
. Cytologieengenetica
6$
.Bosplantkunde
6$.
Bijdebeoordelingvandeze cijfersmoeterrekeningmeewordengehouden,
datdegenetica eigen congressen heeft,wathetaandeelopeenalgemeenbotanisch congres drukt.Verder moetwordenbedacht,datookindesectiesvoor
bepaalde plantengroepen,veel fysiologische,ecologischeofanatomische onderwerpenwerdenbehandeld.Voorverdere detailsziemenhetlaatste hoofdstuk
vanditverslag.
Duidelijkishetindrukwekkende overwichtvandefysiologieopdesystematiek,morfologieenplantengeografie.
Watdeecologie betreft,dewetenschapdieverband legt tussenlevensverrichtingen, levenswijze^enmilieu,valthetaantalonderzoekingen tegen.
Onderecologiewerdentrouwens zeerongelijkwaardige onderwerpengerangschikt.
Indeeerste plaats rekentmenhierbijinhetEngelse taalgebieddezuiver
descriptievevegetatiekunde,metalsaanhangseldekartering. Indetweede
plaatswordenhierbijookonderwerpen gerangschikt als:invloedvanioniserende
stralingenherbicidenopvegetaties.Voordeecologie sensu stricto blijft
erdannietveel over;indesectie ecologienoggeen 1%vandeophethele
congresgehouden voordrachten.
Inanderesecties zijn echterookwelecologische onderwerpen aangesneden,
bijvoorbeeld bijdelagere planten,zoalsdealgen.Ookkwamenbijonderfysiologie
gerangschikte voordrachtenwelecologische gezichtspunten naar
voren.Zodeelde bijvoorbeeld eenmedewerkstervanErófChcuard(Mej. LêKiem Ngo)
c
mede,datGeum (nagelkruid,eenvasteplant)voordebloeimetkoudemoet
wordengevernaliseerd.Eenbloeiende stengel sterft af.Hetvoortlevenvan
deplant wordt echter aldus gegarandeerd:de(dikke)hoofdknopenenkele sterk
ontwikkelde zijknoppen zijnzeermoeilijk vernaliseerbaar, blijvend.:.ar<?oor
vegetatief,..'Zodatdeplantnadebloeikanvoortleven..Hierwordtdusde
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gebrachtmetdelevenswijze vandesoort.
Onderzoekingen overdeeisen,dieplantenaanhetmilieustellenvoorhét"
bereikenvaneenbepaaldeopbrengstofkwaliteit (eenvraagdie'delandbouw sterk
moet interesseren)hebbenblijkbaarweinigplaats.Hierover isalthansnietsmedegedeeld.Ditgeldtbijvoorbeeld ookvoor onderzoek alsdatvan Prof.D.M. deVries
over deeisen,diegraslandplantenaanbodemfactoren stellenenvoorhetklimaatonderzoekvan Prof.F.W.Went inPasadena,waar bijvoorbeeld deeisenvanplanten
t.a.v.detemperatuurwordennagegaan.
--.-"• •;.
Devele institutendieoverklimaatkamers beschikkengebruikendezemeestal
nietvoorklimaatonderzoek,maaromonder constanteomstandigheden proevente
kunnennemenvanvelerleiaard,ofomgeneraties tewinnenbijkwekerswerk.
Blijkens dediscussies leeftbijvelevegetatiekundlgenechterhetbesef,dat
menmetdeplantenecologie inhethuidige stadiumalleenverderkont,alsnenexperimenteelnagaat,welkeeiseneenplant aanhaarailieu stelt..Metingenover.de
omstandigheden indebiotopenvormenhieropnatuurlijkeennoodzakelijkeaanvulling.
. #,
Indevolgendehoofdstukkenzijnkorteoverzichtengegevenvaneenaantalop
het congresbehandeldeonderwerpen,dievoorhet landbouwkundig onderzoekvan
belangzijn.
:iSYMPOSIA
II.i Ppoduktiviteitvanvegetaties
Binnenhetkadervanditsymposion isweiniggepresenteerd datovereenkomtmetdeverwachtingen diede titelwekt.J.D. Ovington (Engeland)en:
H.T.Odum (U.S.A.)toonden aan,datrespectievelijk eenvolgroeid^bosin
Engeland enindetropeneenbenuttingvande lichtenergievertonen,die
tidezelfdeordevangrootte ligtalsdiebijlandbouwgewassen.
InteressantwarendebeschouwingenvanE.Erikson (Zweden)waaruit
bleek,datmendelaatste tijd veelonderzoekverricht overdekoolzuurbalansopaarde.Ondanksweinignauwkeurigemetingen indevorigeeeuw
ishetwaarschijnlijk,dathetgehalteaan C0 2 indeatmosfeer sindsdien
isgestegenenditkanwordentoegeschreven aandeverbrandingvanfossielekoolstof.Ditkanbelangrijke consequenties hebbenvoordetemperatuur
opaarde dieinderdaad stijgendeis'(koolzuurabsorbeertwarmtestraling).
• Eengeringestijging isalvanTaëtekenis;indeijstijdwasdegemiddelde
temperatuur opaarde'maar3°Clager"dannu.
Devrije C0 2 opaardezitvoormeer dan98$inzeeenmenzouverwachtendatookdedoorverbranding geproduceerde koolzuurvoorditaandeelin
zeezouverdwijnen.Ditisechterniethetgeval.Volgens schattingenwordt
maar l/3 hiervaninzeeopgenomen.Alsoorzakenwordenopgegevendelang-

-4zamediffusievanCO inzeeendegeringemengingvanwat.erlagen.Deconsequentie vaneenenander is,,dat.dedoordeverbranding geproduceerdeCO goede
kansheeftomin,.-debiosfeer tewordenopgenomen,dus ineerste instantie
doorplanten te.wordengeassimileerd,
.
De indrukblijftechter,dat.ophetgebied vandekoolzuurhuishoudingop
aardehet speculatieve elementnogoverheerst.
II.2Bladanalyse-enbemesting
. . . .
Aanditonderwerp zijn7 zittingengewijd,waarop 3^voordrachtenwerden.•
gehouden.Ditgebeurde inaansluitingop colloquiatijdensvroegere-eongressen,
georganiseerd-doorDr. P^ Prevot.;Verslagenhiervanzijnteverkrijgenbij
laatstg-enoêTnde*-»(adres:13-PlacePétrarque,Parisl6).
Verschillende'-sprekersvoerdengegevens aanbetreffende deafhankelijkheid vandeminerale samenstellingvaneenbiadvanzijnouderdomenhetontwikkelingsstadium-vandeplant,alsmedevanklimatologische factoren.Vankil-?
matologischeinvloedenwerdendoorZürbicki (Moskou)voortomatenvoorbeelden
aangevoerd.
Levy (Montpellier)vond opvruchtbare grond verhogingvanhetkaligehalte
vandruivenblad doorteruimebemesting,samengaandemeteenverlagingvanhet
stikstofgehalte.Voor PenNgeldtditniet;menkanvoor dezeelementende
bladanalysenietgebruikenomovermatige bemesting aantetonen.
Dehoge eisendiemenaandebladbemonsteringmoet stellen,werden toeèë*^
lichtdoorSteyn (Z.-Afrika).
Indecitruscultuur Ishetbemestingsadvies,gebaseerd op"bladanalysè,
ingeburgerd.Willson (Florida)kwam echter totde conclusie dathet,behalve
voorkalium,praktischerwasommaar scherpopzichtbare deficiëntieste
letten.
Vele sprekerswezenopinteracties,waardoor eenbepaalde deficiëntieof
overmaat ookhetgehalte aananderemineralenbeïnvloedt,hetgeendeinterpretatievanbladanalyses bemoeilijkt.Hiervanwerdenzeer sprekende voorbeelden
gegevendooronze landgenoot Ferwerda (Belgische Congo)voor deoliepalm.
Behalve voor fruitwordt debladanalysevoor bemestingsadvies ookbij
groentenenmaïstoegepast,Ulrich (Californie)waszeeroptimistischoverde
waardevangeregeld bladonderzoek bijsuikerbieten,waardreigende tekorten
tijdigontdektengecorrigeerd kunnenworden.Dit,optimismewerd gedeeld door
Magnitski (Moskou)dieookbijaardappelen enmaïsgoederesultatenvermeldde.
Hijanalyseertonderdelenvanbladeren,debladsteel,bladschijfofdemiddennerf (maïsb.v,)apart.
Samenvattend blijft deIndrukoverdatnahetverzamelenvanveelervaringbijdeopzet endeinterpretatievanbladonderzoek deze techniekeengoedeaanvullingkangeven,naastanderemethoden,omtekortenofovermaatin
devoeding ophet spoor tekomen.

/

II.3-Koudebehoefte
Hierover zijnInteressantemededelingen gedaandoor Prof.Chouard
(Frankrijk)enmedewerkers.Zewerkenmetwildeplanten.InDuitsland wordt
veelonderzoekgedaanaancultuurgewassen,bijvoorbeeld cruciferen enbieten.
Mej. Purvis (Engeland)diezeerveeloverwinterrogge heeft gepubliceerd,had
nietveelnieuws.
Het isjammer,dat Prof.Rasoeitof(U.S.S.R.)nietwasgekomen,want zijn
preadvieswasInteressantenzijnaandrangomvooraldekoudebehoefte tezien
insamenhangmetverspreiding enlevenswijze vandedesbetreffende soorten
verdient deaandacht.
Prof.Chouard gafeenuitstekend overzichtvandestand vanzakenten
aanzienvanhet fundamentele onderzoekoverkoudebehoefte.Hijlegdeerde
nadrukop,datbijdekoude-vernalisatiemeerdan één proces isbetrokken.
Uithet feitdat devernalisatie (doorwarmte)alleenmogelijk isnaeenonvolledige koudebehandelingmagwordengeconcludeerd datslechts eendeelvan
debetrokkenprocessenomkeerbaaris.
Eenanderbijdevernallsatlebetrokkenproces,is.ookteverkrijgendoor
behandeling vandeplantmetgibberellinezuur.Ditconcludeertmenuithet
feit,dateenaantalrozetvormende,koudebehoeftigeplantenookmetgibberellinezuur totstengelstrekkingenbloeikomen.Bijdezeplantenontbreekt
blijkbaar slechtsdedoorgibberellinezuurvervangbare schakeldiebloemvormingmogelijkmaakt.Bijkoudebehoeftige planten,diereeds invegetatieve
toestand stengelshebben,luktditnooit.Bij Geum (nagelkruid)kanmen
met eenkortekoudeperiodeéngibberellinezuurhetzelfdeeffectbereikenals
meteenlangekoudeperiode,terwijlgibberellinezuur alleentot tijdelijke
stengelstrekking leidt,maarniet totbloei.
Metgroeistoffen zijnslechtsbescheiden effectentebereiken.Terwijl
gibberellinezuur opdegroeipuntenwerkt,regelt auxinemeer degroeivan
secundairemeristemen.
Ookveeloverjarige gewassenhebbenkoudebehoefte.Hierkomenop één
plantgevernaliseerde enongevernaliseerde groeipuntennaast elkaarvoor.
Mej. LêKiemNgoc (leerlingevan Prof.Chouard)deeldemede,datbijGeum
urbanumnakoudevernallsatieeengedeeltevandeplantvegetatiefblijft
(deeindknopenverontwikkelde zijknoppen)omdat alleenkleinezijknoppen
vernaliseerbaar zijn.Slechtszeer langdurige lagetemperaturenkunnende
eindknop totbloeibrengen. Prof.Chouardmerktehierbijop,datditgedrag
vanGeumovereenkomt metdeervaring,datbijsommigeplantendevernalisatietoestand nietdoor entenkan.wordenovergedragen.BijHyoscyamusgaatdat
wèl.
Eenaantalsprekersdeelderesultatenmedevanproevenmetvernallsatle
opverschillende leeftijd.Hetisbekend,datveleplanten,ookonzesluit-

kool,pasvernaliseerbaar zijnalsplant.Bijproevenblijkt,datertijdens,
degroeiperiodenvankleinere engroteregevoeligheid kunnenwordenonderscheiden.K.Napp-Zinn (Keulen)deeldemede,datArabidopsisthaliana,dieals
zaad kanwordengevernaliseerd, alskleinplantjemindergevoelig isen
laterweer gevoeliger wordt.Degrootsteongevoeligheid indeze ongevoelige
periode treedt inzwaklichtveellateropdaninsterklicht.
W.R.Müller-Stollen.W.Hartmanndeelden.meedatOenotherabiennisniet
opzaad kanwordengejarowiseerd enlateralsplant.meerofminder:gevoelig
isopverschillende leeftijd, (VanRoonheeftaangetoond,datbijsluitkoolhetmeer eenkwestievanplantgewicht isdanvanleeftijd enditwijst
eropdatreserves eenrolkunnenspelen.Het isookbekend dateabrycneri
zonderreserves.nietjarowiseerbaar zijn.Hetisdusdevraagofderesultatenvanbovenvermeld'onderzoekwelgegeneraliseerd mogenworden.Het
bleekookdatdereproduceerbaarheid, althansbijNapp-Zinn,nietvast
stond)
Watbetreft debiochemischekantvandevernalisatie isernogweinig
vooruitganggeboekt.J.J.C.ChinoyenK.K.Nandadeeldenmede dattarweembryonenwaaraansucroseenauxinewarentoegevoegd,bijlage temperatuur
veelmeer ascorblnezuur vormdendanbijhogetemperatuur. Zijmenen,dat
eeninteractie tussenauxineenascorblnezuur belangrijk isvoordebloei
vanveleplanten.
II.^Formatieve invloedenvanzwak lichten fotoperiodiciteit
Sindsenige jarenisdooronderzoekvanHendricks enBorthwickbekend,
dattenaanzienvandereactievanplantenoplichtereenantagonisme
bestaat tussenrood lichteninfrarood ("far-red"=70OO-80OO A). Rood
licht is fotoperiodisch actief,remtdestrekkingvanstengels,bevordert
dekiemingvanbepaalde zadenendeanthocyaanvorming bijveleplanten.
Geeftmenechternahetrode lichteenportieinfrarood,danwordtde
werkingvanhetrode licht geannuleerd.
Hierover issindsdienveelonderzoekgedaanenophet congresis
een20-talvoordrachtengehoudendiebetrekkinghaddenophet "red-farred mechanism".
Volgens eenhypothese vanHendricksgaathetomeen foto-reversibel
pigment,datineenrood-verzadigde ofeeninfrarood-verzadigde toestand
kanverkeren alnaardeaard vandede laatstontvangen straling.Dit
pigment zoueenenzymatischewerkinghebben.Hetisookaanwezigin
"albino"-mutanten;hetisechterniettezienenooknooitgeïsoleerd.
Hetisduidelijk datmenhier eenbelangrijkregulerend mechanisme op
het spoorisenhierover gebeurtveelonderzoek.
Hetaantalvoordrachtenoverfotoperiodiciteit wasmindergrootdan
verwacht (14).Erisechter eendiscüssiëochtend gehouden onderdetitel:

. Bloemvorming -watwijwetenenwatwijnietweten.Deze stond onder
leidingvanA.Lang."rwerd aandeelgenomen dooronze landgenoten
Zeevaart enDeZeeuw (beidenWageningers).
Hiervielhet accentgeheelenalophet fundamentele onderzoek,
zoalskwesties vanperceptie,transport,invloed vanstofwisseling,betekenisvanbekendegroeiregulatoren (auxinen,gibberellinen)voorde
bloei.Jammer genoegwasde sprekerslijst overladen enzaterweinig
lijnindediscussie.
De overigevoordrachten over fotoperiodiciteit bewogenzichook
alleopfundamenteelterrein. Zijhandelden bijnauitsluitend over
bloemvorming eneenenkelemaaloverdeinvloed opdegroeivancyclussen,die afwijkenvan 2H-uur.
'II.5Klemrust
Erzijnvelemiddelenbekend omdekiemrusttebreken:tetnperatuurbehandelingen,licht,chemische stoffen,beschadiging.Eenbehandeling,diebijdeenesoorteffectheeft,kanbijdeanderesoort
falen.Ookkunnenbinneneensoortverschillende fasenvankiemrust
voorkomen,dieweerverschillende eisenstellenaanhunverbreking.
Dit leiddeTooletotdehypothese,datverschillende wegen totkieming
kunnen leldenendatiederewegopéénofmeerpuntengeblokkeerdkan
zijn,hetzijdoorremstoffen,hetzijdoorhetontbrekenvanéénofmeer
essentiële'enzymenofvoedingsstoffen.
Evenari (Israël)veronderstelt datvooralzadenvanwoestijnplanteneengecompliceerde kiemrusthebben,zodat dekiemingvaneenbepaaldegeneratie zadenovervele jarenwordtuitgespreid. Debiologische
zinhiervan isevident.
Lichtkiemen (sla'bijvoorbeeld)zijngevoeligvoorrood licht,terwijleendosisinfrarood narood heteffectweer teniet doet.Waarschijnlijkheeftmenhiertemakenmethetzelfderood-infrarood antagonisme,
datookvele fotoperiodische reactiesbeheerst.
Haber enLuippold (OakRidge,U.S.A.)brachten slazaad totkiemrustmetgamimstralen.Dezekiemrustkanweerwordengebrokenmet
chemicaliën,beschadiging,ofookbelichting.
III.ECOLOGIE
Hierover isindeinleiding alopgemerkt,dathethoofdobject,desamenhangtussenlevensverrichtingen enmilieuvaneenplant,ophet congreseen
bescheidenplaats innam.Het concurrentievraagstuk isnauwelijks tersprake
geweest.
Uitdevoordrachtenendiscussiesbleekduidelijk,datdeontwikkeling
vandevegetatiekundehetgemis aankennisomtrentdeeisen,welke diverse
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dekennisvanhetmilieuzelf (bodem,klimaat)iszeer.gebrekkig.'
Indesub-sectie "Aitecologie"isonderdetitel "Beginselenenapparatuurvanmicro-ecologisch onderzoek"hierover een interessant gesprekgevoerd.Wortels zijnaanandere temperaturenblootgesteld danbovengrondse
delenenookdeze laatstekunnenzichbijgroteplanten (bomen)inluchtlagenvanverschillende temperatuurbevinden.Hetvastleggenvandegang
vandetemperatuur indeze luchtlagendoormiddelvan thermografen zoueen
onverwerkbaremassagegevensopleveren.Dahl (Oslo)bevaldaaromvoortemperatuurmetingeninhetveld eenapparaatje aan,dateendiagram levertvan
deplaatselijkvoorkomende temperaturen.Hetiseenlaagcillndrischkoperendoosje,met langsdebinnenwand eenfilmstrookje eninhet centrumeen
wijzer.Destand vandezewijzerwordt bepaald doordetemperatuur viaeen
biüietaal.;Aandetopvandewijzerzit een radioactiefplaatje,dat langs
het filmpjeloopt.Naarmateeenbepaalde temperatuurmeervoorkomt,wordt
deovereenkomstigeplaatsvandefilmdonkerder.Dit apparaat zalbinnenkort inNoorwegen tekrijgenzijn.Hetzal+ƒ 100,-kosten.
Dahltoondemet dezemethode aan,datophetoogzeerverschillende
standplaatsenvanKoeningiaislandicaL.tochvergelijkbare temperatuurregimesvertoonden. InteressantwarenookdewaarnemingenvanDahlbetreffendesneeuwplekken inhetgebergte.Dezezijn 'swinterswarmer en 'szomers
koeler dandeomgeving. Zehebbendanookeeneigenflora.
De eisendieeenplant aandetemperatuur stelt,hangenvanhetontwikkelingsstadium envanhet orgaanaf.Fraser enGaertner (Canada)deelden
mede,datwortelsvankiemplantenvandeberkeenlageretemperatuuroptimum hebbendandievanoudereboompjes.
Merkwaardigwarendebeschouwingenvan 'A,Schakof (Moskou)overde
benuttingvan lichtdoordearctische flora.Soorten,die indesneeuw
groeien (ofopandere zeerkoude standplaatsen)hebbenaanpassingendie
eenzeervolledige benuttingvande lichtenergiemogelijkmaken,hetgeen
henminofmeeronafhankelijkmaaktvandetemperatuurvandeomgeving.De
absorptievanlichtenergiewordtbijdezesoortenverkregendooreenplgmentlaag,waarinnaast chlorofyl,carotenolden,anthocyanen enandere
stoffenvoorkomen.
VonLiethenVogt (Duitsland)steldenbijeengrootaantalkruiden,
dieinbossengroeien,vastdatinhetvroegevoorjaarhetcompensâtiepunt
hoog ligt (80O-IOOO lux).Komt erblad aandebomendanzakthetcompensatiepunttot 100-200 lux.Tegelijk zaktdelichtopbrengst onder debomen
van 10%tot5à10$ (100$=vrije veld). Sterft eenkruid indezomeraf,
danstijgttijdenshetgeelwordenhetlichtcompensatiepunt weersterk.
De lagewaardevandelichtcompensatieistedanken aaneenzeergeringe
verademing inhetdonker,enniet aaneensterker assimilatorisch vermogen

-9inzwaklicht.(Ditwasalbekend.)
Verschillende sprekers indesectie ecologiewezenopdenoodzaakvoor
devegetatiekundeomtotnauwe samenwerking tekomenmetdefysiologen,om
deeisendieeensoortaanhetmilieu stelt,beter telerenkennen.Deze
overweginggeldt evenzeervoor deecologievandeakkerbouwgewassen,waaraanopditcongres echterweinig aandacht isbesteed.
IV. KLIMAATKAMERSENKASSEN
IV. 1Gesprekoverklimaatkamers enkassen
Ditstondonder leidingvan Prof.P.H.Went (thans:St.Louis,
Missouri).
Verdernameneraandeel:
R.Bouillenne (Universiteit vanLuik)
A.Joffe (University of Pretoria)
P.J. Kramer (DukeUniversity,Durham, U.S.A.)
J.P.Nitch (Laboratoiredu Phytotron,Gif-sur-Yvette,Frankrijk)
H.A. Senn (PlantResearch Institute,Ottawa)
EendeelnemeruitAustralie
A.Hess (LosAngeles),detechnische adviseurvan Prof.Went
a.Debouwvanklimaatkamers
HetTbïïjkt,daterzeeruiteenlopende constructieswordenbeproefd endatookdestrijd tussendaglicht enkunstlichtnogniet'
isbeslist.
Hetfytotronvan Prof.Chouard (Gif-sur-Yvette)-heefteen
grote omvang.Erzijn8kamersmetglazendakeneenaantaldonkere
metkunstlicht.Hetgeheel isgecombineerdmeteenbiochemisch la-•
boratorium.
InAustralië' iseenkasinaanbouwmet 15compartimenten.In
deze compartimentenwordenkleine,glazen "cabinets"geplaatst,
waaringeconditionneerde luchtwordt geblazendooreenspleetbovenin.
Wentmerkteop,datdebouwvankassengoedkoper isdandie
vandonkerekamers.Vooralineenzonnigklimaatbiedenkassen
voordeel,omdatmendanover constant ensterk lichtbeschikt.
Kramergafalszijnmening tekennen,dathetvoor klimatologisch
onderzoekveiliger isInkassentewerken.Joffemeende,dathet
nemenvanproeveninkasseneengoede controlevormtvoorwatmen
inklimaatkamers vindt.Senn verwacht,datmenopdenduurde
kassenzalkunnenmissen.
Joffedeeldemee,datbijdeenormestraling,dieeenkasin
Zuid-Afrikaontvangt,debladtemperatuurverbovendeluchttempe-
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vochtigegrond.Dit isechterniet-zo'erg,wantdezewaarde-van9°C
isvóórVerschillendekastemperaturenvrijconstantenindenatuurzal
menhetzelfde verschijnselaantreffen, althansbijeenvergelijkbare
straling.Wentmerktehierbijop,datmendemogelijkheid moetuitbuitenomalthans 'snachtsdetemperatuur nauwkeurig teregelen.Water
overdaggebeurt'ismoeilijk tepréciseren. (N.B.Deerwtreageertmeer
opstralingdanoptemperatuur,merktehijhierbijop.)
Nitchwees erop,datgebruikvankunstlichtproevenreproduceerbaarmaaktoverdehelewereld.Wentvoerdehiertegenaan,datergrote
verschillenzijntussendelampen.
De regelbaarheid
Hess druktedebotaniciophethart,geeneisentestellen,die
debouwvanklimaatkamers zeerduurmaken.Menmoetgeennauwkeurigheidvan0,1°C eisenenookgeen100$luchtvochtigheid bijhogetemperatuur.Wentherhaalde zijnervaring,datbijveleproevenschommelingeninde luchtvochtigheid geenbezwarenmeebrengen.Alsdevochtvoorzieningvandewortelsmaargoed isendeluchtniet tedroogdoetde
luchtvochtigheid erblijkbaar nietzoveelmeertoe.Voorinfectieproevenzijnwelhoge luchtvochtighedennodig.
Luchtcirculatie
Kramermeende,datinvoervan luchtdoor devloer.hetbestewas.
Sennbrachtdaartegen indatdevloervaakvuilisenbezetmetapparatuur.Joffemerkteop,dateenluchtstroom,vanonderentegendebodem
vande pottenstoot;hijstroomtdanvaakomeengroeppottenheenen
gaat.weinigtussendeplantendoor.
Wentvestigde erdeaandacht op,datde inwendige circulatie op
zijnminst eencapaciteitmoethebbenvaneenvolledigerondgangper
minuut.
Lampen
Senndeeldemee,datinOttawaeenaantalexperimentele "panels"
fluoreseentiebuizensteeds gecombineerdmet gloeilampen inbeproeving
is. ". Menbegonmet lichtsterktenvan l800à2000footcandlesenis
nualgevorderdmétdezelfde lichtkwaliteittot5000à3500footcandles.
Voorts bereiktemeneengelijkmatige belichting onderde lampen,door
derekkenboogvormig optestellen,zodatdelampenaanderand lager
hangen.
Wentmemoreerde eenberekeningwaaruitzoublijken,dat inEngeland degemiddelde lichtsterkte overdag,overhethele jaar gerekend,
1800footcandles zoubedragen.Hessg-afalszijnmening,datdelampen
altijd hetbesteachterglasineenaparteruimtebovendeklimaatkamers

- Ilkunnenwordenondergebracht.Bouillenne vermeldde,datzijn "phytor"lampenbijeenlichtsterktevan 6000luxreeds eenevengoedegroei
vangroentengavenalsdaglicht.Went opperde datdithetgevolg
zoukunnenzijnvanhetweglatenvandegroene fractie,dieremmend
zouwerkenopdegroei.
N.B.Hetismogelijk,datditallesberust opmisverstandendie
ontstaan doorhetwerkenmet lux- enfootcandles inplaatsvanmet
stralingsenergie.Doorhet groenweg telaten,druktmendeluxwaarde sterk,zelfsbijhogereenergiewaarde.
TenslottebepleitteWentdevormingvaneeninternationalestudiegroep,dieeventueeleenblaadjekanuitgeventeruitwisseling
vanervaringen.Dit initiatiefwerd toegejuicht,maarniemandverklaardezichbereid,hetwerkhiervoor opzichtenemen.
e.Aanvulling
K.C.Hamner (LosAngeles)deeldemijmede,dathijvoor deoorlogalseerstefluorescentiebuizen had gebruiktvoorplantengroei.
Thansheefthijlichtsterktenvan40.000lux'bereiktdoor eenzeer
dichtebezettingmet "powergrove tubes" (zieverderop). Eenander
nieuw type draagt denaamSylvania.Hieroverhebikgeendetails
kunnenverkrijgen.
IV.2KlimaatkastenteWinnipeg
Zowelhet CanadaDept.ofAgriculture ResearchStation alsdeafd.
PlantSciencevandeUniversity ofManitoba gebruiken eensoortklimaatkasten,welke zijnopgesteld ineensousterrain.Dit iseenserleprodukt.Hetgrondoppervlakvandezekastenisplm.1,75 x 2,25 ende
hoogte isplm.2,25m.Hetnuttige oppervlak isplm. 1,55x 1,75 m2.De
kastiswederzijdsvoorzienvangrotedeuren,zodatmenoveralbijkan
komen.Deplanten staanoptafelhoogte.Iederekast (eensoortgrote
ijskast)heeftzijneigenconditionering.Dekostenbedragen $65OO.-.
Deverlichtingbestaatuit20 "powergrove fluorescensetubes"
(GeneralElectric)van215Watt.Zijzijnzodichtmogelijkbijeengeplaatst enindakvormgerangschikt.Opdwarse doorsnede zijndezelam...V' penalsvolgtgevormd£j).Zijgevenmeer lichtdandenormaleTL-buizen.
Volgensmijnzegsliedenisditeenkwestievaneengroter lichtgevend
oppervlak. (Nederlandse deskundigendeeldenmijlatermede,dathet
eerder eenkwestievankoeling is,waardoor hetmogelijk is,decapaciteitvandelamphogeroptevoeren)
Indeklimaatkastenmet "powergrove"lampenworden lichtsterkten
gehaald vart30.000lux,terwijlmenmetgladde fluorescentiebuizen
slechts tot18.OOOluxkankomen. Indenokvanhetdakvormigereklichtbuizenhangen5gloeilampenvan 100Watt,diemennodig achtm§thet
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ondergebracht;sezittendus.nietachter glas.Bovendeplaat,waartegendelampenzijngemonteerd,bevindtzichdeverdampervaneen
koelsysteem.Bovenin dekastwordtverse lucht ingeblazen,zodanig,dat
de lucht indekast 3à5xperminuutwordtververst.
Indekastenmet "powergrove"lampenkandeluchtvochtigheid min
ofmeerwordengeregeld;bijdeandere zetmeneenlaagjewater opde
bodem,waardoor deluchtvochtigheid opplm.7o/wordt gehouden.Deze
klimaatkastenwordenuitsluitend gebruiktvoorroestonderzoek,dus
voor infectieproevenendergelijke envoorveredellngswerk,ommeer
generaties per jaartekunnenwinnen*
IV.3KassenteWinnipeg
DekasseninWinnipeg enMontrealwordenwaarschijnlijknietvoor
klimatologischonderzoek gebruikt. InWinnipegwaren neteenpaar
nieuwekassengebouwd ($60.QO0per stuk)bijhetResearchStationvan
het CanadaDept.ofAgriculture.
Dezekassenkunnenverwarmd engekoeld worden.Erzijnperkas7
(?)compartimentenvaniederplm.7 x 5 m bruto.Deze compartimenten
lagenalleachter elkaar,zodat eentotaaloppervlakvanplm. 35x7m
werd ingenomenmet aanhet eind eenmachinekamer.Ieder compartiment
bevatte eencentrale betonbak,diemetgrond zouwordengevuld.
Hetdoelvandezekaswasomvoorkwekerswerk 'swinters tekunnen
doorgaan.Menstelde zichvoordanbijbelichting tegeven.
Dekassenwarenuiterst stevig van constructie;de sponningen
warenvanmetaal.Zehaddenluchtramenenwarenvanvelebuizenvoorzien,zodat'delichtopbrengstnietverbovende 50%zalhebbengelegen.
IV.4Klimaatkamers inhetMacDonald College {landbouwkundigefaculteitvan
de McGlllUniversity teMontreal)
Ineensousterraln Iseenaantaleenvoudigeklimaatkamersafgetimmerd metweinigisolatie.De.koelmachinesendelampenzittenboven
hetglazenplafond ineengroteruimte.De luchtwordt eenvoudigonderingeblazen,enbovenafgezogen.Hetnuttigeoppervlak Isplm.3m 2 .
Boveneenvast tabletbevindenzich6rekkenvan kTL-bulzenleder,om
enom "Standard coolwhite"en "daylight" (beideWestinghouse)4-0W.
Er tussenzijnenige (8?)gloeilampengeplaatst.De lichtsterkte ophet
tablet isongeveer 12000lux.
De conditionering bestaatuitkoeling,verwarmingenbevochtiging
viaeenhumldistaat. 'sZomersIsdeminimale temperatuurvandeze
kamers22°C,terwijl 'swinters lageretemperaturenmogelijkzijn.
Klimatologisch onderzoekwordtnietgedaan.Hetgaat er alleen
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omstandigheden enommateriaalvoor tekwekenvoorbiochemischonderzoek.

RESEARCHSTATIONOFTHE CANADADEPT.OPAGRICULTURE
-Ditinstituut isal30jaaroud.Het staatopde "campus"vande
University ofManitoba teWinnipeg.Erwerken26academici.Hetgebouw is
nieuw,zeermooivanuiterlijk engoedingericht.
Dedirecteur,Dr.T.Johnson,iseenfytopatholoog.Deze zette onsuiteen,dathet landbouwkundig onderzoek inCanada in1916wasbegonnen,naar
aanleidingvancatastrofale roestaantastingen inde tarwe.Menzaginkorte
tijd kans eenresistent zomertarwerastekweken enhethadweinig gescheeld
ofdeoverheidhad het inmiddels opgebouwde apparaatveer aankantgezet.
Gelukkig ismendoorgegaan enspoedigwerd duidelijk,datzicheenwedstrijd
ontwikkelde tussendezichbijhetoverheersende tarweras aanpassende zwarte
roest endeveredeling. ZoisthansweerhetAmerikaanserasThatcher aande
roest tenoffergevallen.Ditwordtnuvervangendoorhetnieuwe Canadese
rasSelkirk.
DeVerenigde Staten enCanadazittenhierbijinhetzelfdeschuitje,
wanthunzomertarwegebiedenvormen één reusachtig complexmetuniformerassenkeuze.Vooral inCanadametzijnoverwegend agrarische structuurraakteen
mislukkingvandetarweoogst .eenlevensbelang enzoishet tebegrijpen,dat
hetonderzoek ooknunogsteeds sterkfytopathologischisgeoriënteerd.
Vande26academiciophet "ResearchStation"ishetwerkterrein als
volgt:
Fytopathologie (algemeen)
Ecologie
1
(Fusarium)
1
Groenten
1
(bacteriën,viren)
1
Voorzieningmetzaaizaden 1
(voedergewassen)
1
(vlas,zonnebloemen)
1
(wortelziekten)
1
(roest)
Graanziekten
(brand)
2
•Fungiciden
1
Veredelingvangranen
Erfelijkheid bijgranen
1
1
Cytologie
1
Graanteelt
1
Durumtarwe
1
Kwaliteitvangranen
1
Oliegewassen enpeulvruchten

- Ik Hetaccentvaltdus sterkopdeziekten endeveredeling opresistentie.
Voor zoverhetonderzoek infundamentele richting gaat,ishet ookvoornamelijkaanderoest gewijd. Overditonderzoek vernam ikhetvolgendevanDr.F.R*
Forsyth (thanswerkzaam ophet "Pesticide ResearchStation",London,Ontario).De'
bladenvan tegen zwarteroestresistente zomertarweswordenvatbaar,alsmenze
kneust. Men trachtderedenhiervanoptesporen.Zoisreedsgeblekendatgekneusdebladen eenhooggehalte aankoolhydraten eneiwittenvertonen.Eenzelfdeeffect isteverkrijgen doorbehandelingmetDDTofM.H.Ookhoge
temperaturengevenverliesvanresistentie enditgaat samenmet ophoping
vaneiwitten,maarnietvankoolhydraten.
Dr. C O . Person (hetzelfde instituut)ontdekte bijtoeval,dattarwebladen,drijvend op50ppmbenzimidazoltot8wekenfrisgroenblijvenen
geheelresistent zijntegenroest. Prof.E.R.Waygood (plantenfysioloog aan
de "University ofManitoba")steldemetbehulpvanradioactieve isotopenen
chromatografischonderzoekvast,datdeze stofindecelkernwordtopgenomen.
Hijontvangtvoor ditonderzoek eenfinanciële steun (grant). Dergelijke
"grants"wordenmeer toegekend, speciaalvoor fundamenteelonderzoekophet
gebied vanderoest.
Zowerkt M.Shaw (universityofSaskatchewan)aandeademhalingvan
resistente ennietresistente tarwes.Hierbijisgebleken,datgeïnfecteerde
bladenveel auxinebevatten.Resistente rassenzoudenauxine snelafbreken.
R.L. Pelletier (McDonald College,Montreal)werkt ookindezerichting.
Forsythheeft gewerkt aan chemotherapie.Methetzinkhoudendemiddel
Zineb isdoorherhaalde preventieve bespuitingen deroest tebestrijden.Na
optredenvandeziektehelpt ditmiddelnietmeer.Danisnikkelsulfaat
echterzeereffectief.Dezemethode isvolgensForsythvoordepraktijkgereed,alleen ishetmiddelnogniet goedgekeurd.
R.D.Bird vanhet "ResearchStation" (afd. "Ecology")deeldemijmede,
dater (doorhemzelf?)ookonderzoek gebeurtover Insekten,diegraanvoorraden aantasten.Vooraldebeweringopdeboerderij iseenonderwerpdat
veelaandachtvraagt. Omdatdeelevatorenvolzittenmoeterveelgraan
opdeboerderijwordenbewaard.Het iseenkwestievanstagnerende afzet.
VI

DEUNIVERSITEITVAN MANITOBA
De campusvandezeuniversiteit ligtbuitenWinnipeg aandeRedRiver.
Erishier delaatste jarenveelgebouwd.De deelnemers aandeexcursielogeerden indenieuwe "residences"voordestudenten.Erwerdenjuistvakantiecursussengegevenvoor leraren,dieookvanalle faciliteitendiedeuniversiteitbiedt,gebruikkondenmaken.
V/ijbezochtenhier de "Devisionof PlantScience"vande landbouwkundige
faculteit.Hierwerkenonder leidingvan Prof.L.H0J.Shebeski l6academici
aandevolgendegebieden:
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veredeling
6
erfelijkheid
3
cytologie
2
onkruidbestrijding
1
plantenteelt
1
tuinbouwplantenteelt
3.
kwaliteit vanakkerbouwprodukten 1
Ookhier ligtduseenzwaaraccentopdeveredelingwaarbijechterook
veel aandacht aanvoeder- ensiergewassenwordtbesteed.
Deveredeling ishier opvoor Canada "nieuwe"gewassengericht,zoals
korrelmaïsenzomerraapzaad.Dit laatstegewaszoueenwelkome aanvulling
biedenvoordevruchtwisseling inhet tarwegebied.Bijhetveredellngswerk
werd sterkgeletopdekwaliteit vandeolie.
B.C.Jsnkinsisbegonnenaansoortskruisingen tussengranenengrassen,
waarbij:ó.a.embryocultureswordengebruikt.
Ookinditlaboratorium vielhetop,datdekassenenklimaatkastenniet
wordengebruiktvoor onderzoekoverdereactiesvangewassenophetklimaat,
maargewoon,om 'swinters door tekunnenwerkenengeneraties tewinnenvoor
veredellngswerk.
Dr.G.Priesenwerkt aanonkruidbestrijdingmet speciale aandachtvoor
wildehaver,welkonkruid inAmerikaeenernstigprobleemvormt.Erwerdgewerktmetmiddelenvangeheimesamenstelling,diezospecifiek zoudenwerken,
datwildehaver inzomertarwebestredenkanworden. Prof.Blackman (Londen)
verteldemijlater inMontrealvandezemiddelen opdehoogte tezijn.De
resultatennoemdehijhoopgevend,maar langniet afdoende.'
VIIDE FROEFBÜERDERIJTEMORDEN (MordenExperimentalFarm)
DitproefbedrijfvanhetCanadaDepartment ofAgriculture ishet centrum
voor de cultuurvanhard fruit,groenten ensiergewassen indeprairie-provincies.Daarnaast gebeurt erveelveredellngswerk. Erzijn8onderzoekers
aanhetproefbedrijf verbondenmetdevolgendewerkgebieden:
akkerbouw
1
fruit- engroenteteelt 2.
sierteelt
2
veredeling
:2
"food technology"
1
Eriseengroteboomgaard eneenpark;éénenander terdemonstratie.
Indepraktijk Isnamelijkweinig fruitteelt,terwijlvoor landschapsverzorgingenrecreatie heelweinig isgedaan.Dekweekveldenvoor akkerb«uwgewassenzijnomvangrijk. Menziet ermai's,gewone granen;ólievlas,zonnebloemen,
sojaen "saffloer";ditlaaÇsteiseenoliegewas (composiet)waarvoorook
inDuitsland enige interessebestaat,
^
.
.... ..,,
,
)Dr.v.d. Zweep.deeltmijmee,dat.hetgaatomeencarbamaat,ontwikkeld doorde
'Fa.Spencer (U.S.A.)
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Montreal)
Dit "college"isgevestigd opeeneigencampus aandeOttawarivier,
tenZ.W. vanMontreal.Hetklimaat ishierveelvochtiger danbijWinnipeg.
Hetoorspronkelijk bosiseenloofboswaarindesuikerahorn (Maple)een
overheersende plaats Inneemt.
De landbouwkundige faculteit omvat devolgendeafdelingen:
. .aantalwetenschappelijkemedewerkers:
bacteriologie
3
1
planteziekten
+
bosbouw
6
tuinbouw
4
akker- enweidebouw
6
Opdelaatstgenoemde afdelingwerkt eenonderzoeker overdebotanische
samenstellingendebehandelingvangrasland (Steppler; inhet schemaaangegevenonder ecologie).Hetoverigewerkheeftoverwegend betrekkingop
plantenveredelingmetbijzondere aandachtvoor voedergewassen enmals.
OpdeproefveldenvanhetMcDonald College staanzeer.grote collecties
ennieuwekweekproduktenvangranen (inclusiefmaïs), timothee enklavers.
Behalve aanrode enwitteklaverwordtveelaandacht besteed aanLotus
corniculatus (birdsfoottrefoil> rolklaver).Erwerdenbinnenhetgeslacht
Lotus soortskruisingenverricht,metbehulpvanembryocultures.Hierbij
behoortveelgenetischencytologischonderzoek.
Bijhetveredelingswerkmetmaïsiséénderbelangrijkste objectenhet
kwekenvanvoornoordelijke strekengeschikte korrelmaïs (demeesteCanadesemaïswordt totnutoegeè'nsileerd).Devroegheid vanrijping isevenalsinNederland eenknelpunt.Over dedaglengtehoeftmen zichniet zoveel
zorgentemaken;menzit inMontrealongeveeropdebreedtegraad vanZuidFrankrijk (Winnipeg ligtopdebreedtegraad vanBelgië).
De leidervanhetmaïsveredelingswerk, Brawn,houdt zichbezigmetde
verervingvande factorendiedevroegheid bepalen.Hijtoondezichgeïnteresseerd inonswerkoverdedaglengtereactie vanmaïsenbood aan,publikatiesuit tewisselen.
Deklimaatkamers inhet "BiologyBuilding"zijneldersbeschreven
(blz.12).
IX

DEEXCURSIES BIJ WINNIPEG
IX.1 Hettarwegebled tenwestenvanWinnipeg
Dit ishistorische grond,wanthier isde cultuurbegonnen,die
Winnipeg totdemarktvoorkwaliteitstarwe zoumaken endiezichtot
hetverreviestenzouuitbreiden.
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plaatselijk ookdegranulaire samenstelling vandegrond heelgunstigis.
Vlaknade ijstijd,toendewegnaarhetnoordenvoorhetwaterwas
versperd, strekte zichhier eengrootmeeruit (LakeAgassiz). Hierin
kwamen zoetwaterafzettingen tot stand vangrote dikte.Dezwaarstevan
deze afzettingenhebbeneenkleigehaltevan '40%,eenkalkgehaltevan
15$ (CaCO^enMgCO )eneenhumusgehaltevan 12fo(overeendiktevan
60 cm). Hethogehumusgehalte danktdezegrond aaneen laterebegroeiingmetprairiegras.Vlaknahet scheurenvandeprairiewashetgehalteaanorganische stofnogbelangrijkhoger.
Opdezegrond wordteenzeer eenzijdigegraanverbouw'bedreven
(indeeersteplaats tarwe,uaacookwinterrogge,gerstenhaver),net
terafwisseling enigolievlas enhier endaarzonnebloemenensuikerbieten.DeregenvaldichtbijWinnipeg laatopbrengstvan2500kgtarwe
perhatoe,of800kgzonnepitten.Menzietheelweiniggrasenvoedergewassen.Ditneemtechter toe motdeveehouderij,omdatdetarweteelt
minderrendabelwordt. Plm. k0%vandeakkerswordengebraakt.Ditis
geendry-farming,maargebeurtvoornamelijk terwillevandeonkruidbestrijding (wildehaver,Bromus). Debraakwordt somsgecombineerd met
maïsteelt,waarbijeenrijenafstand vanenkelemeterswordtaangehouderi,
zodat tussenderijensteedskanwordengewerkt.
Demaïsstoppelvangt indewinter sneeuw engaat stuiven tegen.De
maïszelfwordtmeestgeënsileerd (nawaarschijnlijk opvrijgrote
hoogte afgemaaid tezijn)."
Hetbraken isookdaaromwelnodig,omdat debedrijvenplm. 400ha
grootzijnenmengeenkans zietommeerdandehelfthiervan inhet
voorjaar intezaaien.
••
Hetvoorjaar 1959was erg laatgeweest enwijzagenhalfaugustus
noggraangewassen (vooraltarwe enhaver)enolievlas,diebloeiden.
Dezewarenpas injunigezaaid. Menverzekerde ons,datdezeeindseptembernogkondenwordengeoogst.Vanfritvlieg inlaatgezaaidehaver
hadmennooitgehoord.
Uiteraard wordt erveelmetde combinegeoogst,maar ookbinderen
enhokkenkomenvoor,evenals-zwad-maaien,welke laatstekunstmen
uitstekendverstaat.
IX.2Hetveengebied tenzuidoosten vanWinnipeg'
Deze tochtwasmeer aandefloristiek danaande landbouwgewijd.
Hetgaathieromveen (meestlaägveen?)datplaatselijk,waarditgemakkelijk ging,watontwaterd isenwaaropnuzeer extensiefwordt
geweid.Hetuiterlijk vanditgrasland deed fosfaat-enstikstofgebrek
vermoeden.
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meningoverdemogelijkheid,hiereentuinbouwgebied te stichten (o.a.
voor aardappelteelt).Hijwist dat inNederland tuinbouwopveengronden
voorkomt.Aanvocht ishiernooit gebrekendeZonnestralingishoog.
Wijwerdenheterovereens,datvermoedelijkhetvoorkomenvanlate
nachtvorsten eenernstigbezwaar zalvormen. Opgedeeltennaast flinke
wateroppervlakken zoudenmisschien^debestekansenliggen.
OVERZICHTVANDEOPHETCONGRESBEHANDELDEONDERWERPENMETHETAANTALVOORDRACHTEN,DATEROPBETREKKINGHEEFT
X.lOpenbarevoordrachten.
Dezezijninhetvolgendeoverzichtmettitelensprekeraangeduid.
Botanieen "humanaffairs" (E.C.Stakman)
Plantefysiologie enhetprobleemvandegeheleplant (A.L.Koersânof)
Problemenophetterreinvandelichtgevendezwammen (R.Helm)
Degroenewereld vanCharlesDarwin (P.B.Sears)
DevegetatievanCanada (P.Dansereau)
Exploratievanarctischensub-arctischCanada (J.Rousseau)
Darwinisme en'eeneeuwplantenveredeling (R.deVilmorin)
Enige aspectenvanllchtinvloeden op'plantengroeienontwikkeling
(E.C.Wasslnk.) •
X.2 Algemene symposia
Onderzoek over deproduktiviteit vanvegetaties
Deevolutievandebetrekkingen tussenbloemeninsekt
X.3 Secties
Hiernavolgendeonder desectiesvallende onderwerpendersymposiametdaarachterhetaantalvoordrachten ditonderwerpbetreffende:
Sectie 1 Nomenclatuur
Indezittingenvandezesectiezijnvoorstellenuitgewerktbetreffende dewetenschappelijke naamgevingvanplanten.
Sectie2 Algemenesystematiek enafstamming
Vergelijkende chemievandeplanten,toegepast
opdesystematiek
3
Biosystematiek (erfelijkheidsleer encytologie inde
systematiek)(samenmetsectifes—9-en13)
21
De classificatievandezaadplahten
3
Denatuurlijke classificatie vandegrassen
19
Embryologie ensystematiek (samenmet sectie8)
7
De anatomische benadering dersystematiek(samenm,sect8)7
Overige onderwerpen(nietindevormvan symposia)-. -•l6

19Sectie 3Fycologie
Ecologiedermarinealgen
Ecologievanzoetwateralgen
De afstammingvandealgen
Ultramicroscopie
Hetkwekenvan algen
Plantecellen,diezichdoormiddelvanzweepharenvoortbewegen (samenmet secties 4en6)

15
7
5
9
9
4

Overigeonderwerpen
Fysiologie
Anatomie
Voortplanting
Mutaties
Sectie 4Mycologie
Invloedvandevoedingopdemorfogenese
Differentiatie vandelagere fungi
Grond alsbronvanpathogènefungi
Plantecellen,diezichdoormiddelvanzweepharenvoortbewegen (samenmet secties 3en6)
Taxonomie derHymenomyceten
Parasexualiteitvanfungi
Dermatofyten

3
8
2
1

4
4
6
4
2
4
4

Overigeonderwerpen
Medischemycologie
Bouw ensystematiek
Fysiologie
Ultrastructuur
Voortplanting
Korstmossen
Ecologieenverspreiding
Sectie 5Fytopathologie
Betrekkingen tussenparasiet engastheer
(samenmet secties7 en11) :
Betrekkingen tussenparasitische nematodenenplanten
Gezwelvorming
Aard enerfelijkheid vanresistentie
Chemische ziektebestrijdlng
Wortelrot (samenmet sectie7)
De erfelijkheid indebetrekkingen tussenparasiet
engastheer....

12
11
14
5
2
6
2

6
5
4
4
9
4
5

- 20Sectie 5Symbiosenenantagonismenindegrond
(samenmet sectie7)
Het overbrengenvanvirussendoor luizen
Aantastingvan overwinterendeplanten door fungi
Bestrijdingvanvirusziekten
Specialisatie bijroesten
Microörganismen inderizosfeer (samenmet sectie7)

^
4
[
l5
5
12

Overige onderwerpen
Beschrijvingenvan aantastingen
Invloed vanziektenopde levensverrichtingen
Ecologie enfysiologievan fungi
Virussen
Overbrengingvanbacteriën door Insekten

12
9
8
13
1

Sectie 6Bryologie
Plantecellen,die zichmet zweepharenvoortbewegen
(samenmet secties 3.en k)

k

Overige onderwerpen
Systematiekvandemossen
Nomenclatuur
Evolutie
Verspreiding
Bouw
Ecologie en fysiologie
Sectie7 Microbiologie
Betrekkingen tussenparasiet engastheer
(samenmet secties 5en11)
Stikstoffixatie (samenmet sectie 11)
Microörganismen inderizosfeer (samenmet sectie 5)
Wortelrot (samenmet sectie 5)
Symbiosenenantagonismen indegrond(samenmet sectie 5)
Antibiotica
Overige onderwerpen
Bouwvanbacteriën
Levensverrichtingenvanbacteriën
Mutaties
Bacteriofagie

5
1
2
3
5
3

6
5
12
^
^
10
1
3
1
1

- 21Sectie 8Morfologie enAnatomie
Herkomst enafstamming der zaadplanten (samenmet sectie 10) 2
Ultrastructuur vande cel
5
Meristemenvande scheut
8
Weefseldifferentiatie
8
Relaties tussenembryo en endosperm
4
Ontwikkelingvanwortels
8
Embryologie ensystematiek (samenmet sectie 2)
7
Ontwikkelingvandescheut
5
De anatomische benadering van de systematiek (samenmetsectie2)7
Overige onderwerpen
Biochemiederweefselontwikkeling
Histologie
Embryologie
Vergelijkende anatomie
Apomixie en polyembryonie
.
Plantengeografie

8
15
11
8
6
19

Sectie 9Taxonomie engeografie vanhogere planten
Biosystematiek(erfelijkheidsleer encytologie indesystematiek) (samenmet secties2en13)
21
Alpi.ieenarctische planten
11
De samenstelling van flora's (determlnatieboeken)
14
Overige onderwerpen
Soortvorming
Afstamming van cultuurplanten
Natuurlijkehybridisatie
Bevruchting (auto-en allogamie)
Apomixie
Cytotaxonomie (Indelingopgrond vande chromosomen)
Sectie 10Paleobotanle
Fylogeniedervaatplanten
Herkomst enafstamming derzaadplanten(samenmet sectie 8)
Microfosslelen en samenstelling vanvegetaties

iu
3
2
5
1
29
4
2
6

Overige onderwerpen
Pollenanalyse vanrecente venen
ijBeschrijvingenenbeschouwingen betreffende fossiele planten 47

22
Sectie 11Fysiologie
Fotocheraieenspectroscopie van chlorofyl
Biochemievandefotosynthese nade lichtadsorptie
(Overigevoordrachten overfotosynthese)
Ademhaling
Opnemingentransportvanionendoorhetprotoplasma
Auxinen
Gibberelline e.a.groeiregulatoren
Transport inlevendeweefsels
Formatieve invloedenvanlichtopplanten
Fotoperiodiciteit
Vernalisatie
Kiemrust
Geotropie
Fototropie
Deprotoplast (samenmet sectie 13)
Stikstoffixatie (samenmetsectie 7)
Bladanalyse enbemesting
Waterspanningen inplanten
Fysiologie vanrijpend fruit
Betrekkingen tussenparasiet engastheer
(samenmet secties5en7)
Verbruikvanhexcsedoorhogere planten
Morfogenesevandecel
Fysiologievanbomen (samenmetsectie 14)
Fysiologievancellenenweefsels
Structuuren levensverrichtingen vanprotoplasraa
Verdamping
Droügteresistentie
Kouderesistentie
Biochemievandebloemaanleg
Biochemievaneiwitten e.a. stoffen
Nuclelnezuren
Sporenelementen
Stofwisselingvan algencultures
Invloed vanioniserende stralenop levensverrichtingen
Invloed vandetemperatuur opdewortelgroei
Fysiologische aspectenvande legeringbijgranen
Tussenhaakjes:voordrachten overhetzelfde onderwerpdiebuiten
hetsymposionvielen

10

'7
21
7(11)

9
15(10)
6(18)
8(15)
17
Ik

6
8
2
2

9
5
34
6

6
7
6
12

8
7
7
8
5
3
22

8
5
5
1
1
1

\
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Onderwerpen vande forumdiscussies
Fotosynthese
Permeabillteitvan protoplasma
"Preespace" (vrijeruimte inweefsels)
Energie-overdracht
Translocatie (samenmet sectie 14)
Klimaatkamers
Bloemvormlng (vnl,fotoperiodlcltelt)
Theorieën over wateropneming

Sectie12Ecologie
Wiskundige analysevanplantengezelschappen
5
Radio-ecologie (onderzoekwaarbijvan isotopen gebruikwerd gemaakt)14
Definitie enclassificatie vanbosgezelschappen (samenmet sectie14)7
Principes en lntrumentariumvoormicromilleustudles
6(9)
Kartering
11
Invloed vanherbiciden opvegetaties
5
Overige onderwerpen
Vegetatlekunde (synecologie)
Ecologie vandeafzonderlijke soorten (autecologie)
Introductie vanplantesoorten
Invloed vanzoutwateropplantengroei
Spruit-wortelverhoudlngen
Concurrentie
Wortelexcreties
Fysiologievanschaduwplanten
Veenonderzoek

43
11
3
1
1
1
1
1
3

Sectie13Cytologie en genetica
De protoplast (samenmet sectie 11)
9
Genetische encytologische bijdragen totdeontwlkkelingsmorfologle 4
Chemische factorenenstralingsgenetica
3
Genetische encytologische bijdragen totdefylogenle
(samenmet secties 2en9)
21
Segregatie vanerfelijke factorenbijkruisingvanhybriden
5
Erfelijke systemen bijplanten (o.a.incompatlbilitelt)
5
Overige onderwerpen
Invloed vanbestraling
Erfelijkheid
Kerndelingen Infrastructuren
Cytologie

9
20
8
4

-24Sectie14Bosplantkunde
Ecologieenfysiologievanboomzlekten
Definitie enclassificatievanbosgezelschappen
(samenmetsectie121
Invloed vanhetbosopdebodem
Veredeling
De fysische eigenschappenvanhoutInafhankelijkheid van
deanatomie
Ontwikkellngsfysiologie
Translocatie (samenmetsectie 11)
Hycorriza
Fysiologievanbomen (samenmet sectie 11)
Overige onderwerpen
Betrekkingentussenbosenbodem
Ziekten
Anatomie

S 540
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14
7
6
6
5
6
8
9
12

5
7
3

