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Hetsymposiumwasgeorganiseerd doordr.B.Slavfk,hoofd vanhetLaboratoriumvoorExperimenteleBotanie te Praag.Hethad plaats,inHotel Internacional,waarinalledeelnemers vanbuiten Praagwarenondergebracht.In
totaalwareneropdezittingenca.60personen.
De openingsreceptie koniknietbijwonenomdathetaankomsttijdstipvan
mijntreinhiervoortelaatwas.Erwaren 35voordrachten ophetprogramma,
waarvaner3nietwerdengehouden.Vandemeestevandezevoordrachtenwerd
bijaankomst eensamenvatting verstrekt,gebundeld ineengestencild boekje.
Ditligt,voorbelangstellendenter inzage indebibliotheekvanhetI.B.S.
-Devolledigevoordrachten zullenwordengepubliceerd inBiologia Plantarum,
:alle in.hetEngels.Nietallesprekers lazenhunvoordrachten echter inhet
Engels op:8inhetDuits, k inhetRussisch, U- inslecht enmoeilijkte
volgenEngels,deoverige.inmatigtotgoed Engels.Devoordrachtenwerden
nietvertaald. Indediscussiebleekdatvrijveeldeelnemende Tsjechen
moeitemethet:Engelshadden,terwijl ermaar1RuswasdieEngels sprak
(enhoe).Erbestond duseenvrijgrote "language stress"met eenaanzienlijk
"deficitofunderstanding".Redenvoormijom.indevrijediscussietijd de
aandacht tevestigen opdezevoor dewetenschap onaanvaardbare toestand.
Hoewelbelangrijke nieuwe ideeënindeverstanevoordrachten nietvoorkwamen,warendevolgende punten interessant genoegomhier tevermelden.
BijenigebomenvindtvolgenswaarnemingenvanLarcher (Innsbruck)de
maximale assimilatie plaatsbijnietmaximaal geopende stomata eneen
beperkte transpiratie.
Bijeenlevermos (geenstomata)vond Slavfkdatinhetintervalvaneen
osmotische potentiaal vanhet celsapvan-5tot-8,5atm.de fotosynthese
lineair daaldeenbij-12,6atm.geheel stilkwam teliggen.
Mej.Dr.Zwicker (Leipzig)vermelddedatbijoptimale stikstofbemesting
(hoogste opbrengst)dehydratuurbijhavermaximaalwas ende transpiratie
relatiefhetlaagstvergelekenbijsuboptimaal bemesteplanten;
Enige interessante puntendieniet indesamenvattingen tevindenzijn
warendevolgende, Prof.StrebeykouitWarschaulieteenporometerzien,die
meteentangaanhetblad wordtvastgehouden,ombijeenbepaalde overdrukvan
delucht inhetklpkjedeluchtstroomsnelheid doordestomata temetenals
maatvandeweerstand.Demethode deed denkenaandievanAlvinuit Peru.
Voor degetoondemethodewasechteraansluitingopeengascilinder nodig,
bijdie.vanAlvin (gewijzigdeplpeddrukmeter)niet.
'
Erwerd eenfilmvertoond waarinmenderitmischegroeivanaardappelknollen onderdegrond zag.Uitdebijbehorendevoordrachtvandr.Meinl
(Rostock,OostDuitsland).bleekdatdespruit zijngroeimaximumindenamiddagheeft,deknol indenacht.Ookhetleegzuigenvaneenkleineknol
was indefilm tezien.
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WijbezochtenhetLaboratoriumvoorExperimenteleBotanie,datmet5
academicivnl.aanfotosynthese enwaterhuishoudingwerkt.Hetisgevestigd
opdehoogsteverdiepingvaneengroot chemischlab.in2kleinevertrekken,
eenkasje opeenplatje.eneenhokjevoorderedactievanBlologia
Plantarum.Hoeweldebehuizing droevigwasentorenbouw bijtoestellenen
materialenwastoegepast,wasdeapparatuur zeermodern,waarvanalleen
alde completeURASgetuigde eneenapparaat omde droge-stofproduktie
inuitgeponste bladrondjes temeten.Hierbijwerdende ca.30schijfjes
ineenstukvochtig schuimplästicmetevenzoveel gaatjes geklemd.Erwerd
eenaantal stukkentegelijkopeenroterende schijfineenthermostaatgebracht,ondereen8-taloverspanningsfotolampen meteenbeschermendewaterlaagertussen.Naeenbepaald tijdsverloopwerd hetdrooggewicht vergeleken
metdatvan controleschijfjesvóórdeexpositie.Hetheetdatdezemethode
zeernauwkeurig isentijdensde proefeenrechtlijnigverlooptezien
geefttussendroge stofentijd.Dezewerkwijze isnatuurlijkalleenbij
eenvoldoend hoogenergieniveau instaatgegevens teverschaffendienaar
hetveld overdraagbaar zijn.Erzijnbedenkingentegenhetafsnijdenen
.hetponsenvoorafaantevoeren.
Inhetplantenfysiologischlaboratoriumvanprof. Prâtleeknietveel
tegebeuren.Menwerkteweliswaarmet isotopenenmet chromatografiebij
eendekroos,maarhet fotografischregistrerenvandroogkrommenvanplanten
inkleinethermostatenleekwegenshetachterwegeblijvenvaneen
theoretisch fysischeaanpak,vrijuitzichtloos.Wezagenookdegrote
beroemde collectievanlevendealgeninvitrovan Pringsheim,diedooranderenmetlevendemossenenlevermossenwasuitgebreid.
Tijdensdeexcursie,diehoofdzakelijktoeristischbedoeld was,waser
overvloedig gelegenheid met collega'svangedachtentewisselen,waardoor
ikinaanrakingkwammetwerkvandeZweedRufeltvandeUniversiteit van
Uppsala,,die ineenvoorlopigemededeling inNature 197?9^5 (1963),de
consequenties aantoondevanhetwatervervoer doordeaaneenschakeling van
decelwandenvoordespanningsvereffeningen in.deplant.
Dr.Larchernoemdemijeensoepelkitvoorgas-enwaterdichte
afsluitingen,afkomstiguitdesatellietenindustrie nl.TerostatVII,
nietgevormd,geleverd doordeOdenwald Chemie.
Tijdens detochtbezochtenwe eenlaboratoriumvoordetarwebouw
inKromë?i2,dat ineentarwestreek inZ.0.-Tsjechoslovakijeligt.Indit
lab.werkteneen3-talplantenfysiologen.Zehaddeno.a. eenUrasinstallatie.Voor demetingvandelichtehergie gebruiktenzeeen
silicium-diode,waarover zezeertevredenwaren.Dezeheeft eenzeer
geringe temperatuursgevoeligheid.Zehaddeneenzelfregistrerendeapparatuurvoorhetweergevenvanuitdroogkrommenvanplantendelen.Het orgaan

hingineenthermostaataaneenbalans erbuiten,diewasvoorzienvaneen
bewegende penaaneenhefboom,dietelkens eventegen
ram-papier
werd gedrukt.
Voorhetuitpersenvanplantendelenwerd gebruikgemaaktvaneen
hydraulische autokrik,waarbijuitzeerweinigmateriaal nogeenredelijk
sapmonsterkonwordenverkregen,voldoendevoorb.v.eenrefraotometer-of
kryoscoopbepaling.
Eenanderbezoek gold eenlab.inBrno,waar eenprof.indeplantenfyslologie onseenreeks plantenfilmsliet zienovergroei,nutatieen
zwellingvanzaden (erwten). Ineenvandefilmswas de invloed tezien
diegibberelline had opdeduurenrichtingvandenutatlebeweging,ikmeen
bijIpomoea.
InBrnowerd eenbezoekgebrachtaandekloostertuinwaar Mendelzijn
beroemde proevendeed.Inhetgebouwwasnuhetgenetischlaboratoriumgevestigd enerwaseenkameringericht alsMendelmuseum.Menisvanplanhier
ookeengrote genetische bibliotheekbijeentebrengeneneenuitgebreid
museumoverde ontwikkelingvandegenetica.Naaraanleidingvandetoelichtingdiedeprof.indegenetica gafoverhetwerkvanMendel,ontspon
zicheeninteressante discussie overdevraagofinderdaad prof.Iltis,
toenhijopheteind vandeoorlognaarAmerikauitweek,deresterende
overdrukkenvanMendelsverhandelingwelhadmeegenomen,naarverluid werd.
OokwashetmanuscriptvanMendelsartikel,datineenbankkluiswasopgeborgen,nahetopenendaarvandoordebezetter (deRussen), spoorloos
verdwenen.Degesprekkenonderdetoehoorders lietenergeentwijfelover
bestaandatsommigenditverdwijneneerder inverband brachtenmetde
theorieënvanLysenkodanmethetvertrekvaneengeneticus.
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