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Derogge-conferentiewasgesplitst ineenlandbouwkundigeeneen
technologischesectie,waarvande zittingenbeidedoor ongeveer100personen
werdenbijgewoond.
VanNederlandse zijdewerd deagrarische sectiebezocht doordr.W.H.
vanDobhen (I.B.S.)endetechnologische door ir.G.W.Wieringa (I.B.V.L.)
Allebelangrijke roggelandenwarenvertegenwoordigd: Polen,SovjetUnie,
0.enW.Duitsland,Zweden,Finland enNederland enbovendienwarenerdeelnemersuit Oostenrijk,Hongarije,Tsjeehoslowaklje,Boelgarlje,Noorwegen,
FrankrijkendeVer.Staten.
Devoordrachtenwarenreeds indrukverschenen (stencil)enzijnopte
vragenbijdebibliothekenvanI.B.S. en I.B.V.L.
Landbouwkundige sectie
Devoordrachtenhandeldenmeest overdeplaatsvanderoggecultuur
binnenhetkadervandeakkerbouw waarbijeigenlijk inallelandeneen
achteruitgangwerd gesignaleerd dieverband houdtmetdeverdringingvan
roggebrood door tarwebrood.Voorts isiederheterovereensdatderoggeals
gewas indegematigde strekenoplichte grondenmoeilijk istevervangen.
T.a.v.deteeltproblemenwerd weinigteberdegebracht.
Zeerveel isgesprokenover deveredelingvanrogge,waarbijdekwestie
vandepolyploïdiein Polerieencontroversieel puntblijkt tezijn.
Er isevenminals inWest-Europa sprakevanverdringingvandiploi'de
rogge door tetraploïdevormeneneristwijfel gerezenoverdevraag,ofer
inbeginselmeer teverwachten isvanveredelingsarbeid intetraploi'dendan
indegewonerogge.
Mijnbetoog indediscussiedatbijdegewonegranen,invergelijkingmet
b.v.bietenenmaïs,degroeikracht vandeafzonderlijke plantvoorhet
gewasalsgeheelvanminderbetekenis is,waswellicht tekort omdedraagwijdte totzijnrecht tedoenkomen,maarwerd tochdoordevoorstanders
vandediploi'deroggekennelijkalswelkome steungeapprecieerd.
Opvallend washet,datdeZweden,diewathetonderzoekvantetraploïde
vormenbetreft ongeveer 10jaarbijde Polenvoorliggen,zeer sceptischzijn
overdekansenvandetetraploïderoggeenhet onderzoekhieraanthansmeer
beschouwenalsfundamenteelwerkoverdemethodiekdanalseenpogingomeen
praktijkras tekweken.
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Deveredelingsmethodiek vanroggein PolenIsoverigensgeheelmet
dievanWest-Europa tevergelijken.VanenigerleiInvloed vandedoor
Lysenko aangeprezenmethoden isindepraktijkniets temerken.
Debehoefte aankorteenstevigerassenwordt ooksterkgevoeld en
deophet I.B.S.doorHoogland ontwikkeldemethode omteselecterenopbladgetal ontmoetteveelbelangstelling.Dezemethodewerd doormijindediscussie naarvorengebracht enleidde totnavraagvan PoolseenZweedse
zijde.
Excursies
Op13meiwerd eersthetproefstation-I.U.N.G.te Przebedowobezocht
(tenN.van Poznan).
Hierwordtbehalve aanroggeveredellng,ookveel.aandachtbesteed aan
droogteresistentegrassenalsBromusinermis enFestucaarundinacea.Hiervan
waren grote collecties klonenophetveld aanwezig.
Dezelfdedagwerd hetproefstation teSmolice (hetI.H.A.R.)bezocht.
Dithoudtzichbezigmetveredelingvanrogge,tarwe,maïs, peulvruchten
entuinbouwgewassen.
Hierwordthetroggci-as LudoweSmolickie instand gehouden.Voorts
onderzochtmendemogelijkheid om "synthetische rassen"temakendoorhet
mengenvaningeteelde stammen,waarbijheterosia-effectenwordenverwacht.
DemaïsrassenWielko polankaenMalopolankazijnhier gekweekt,voorts
dehybride "Wiel-Wi".
Eriseencollectievan60ingeteelde stammen,waarvande combinatiewaardewordt onderzocht.Menwaszeergeïnteresseerd inuitwisselingvan
materiaalmeteennederlandsemaïskweker (hiervoorwordt gezorgd).
Op14mei ishet proefstation Chorynbezocht,waarde internationaal
bekenderoggekweker dr.T.Wolskiwerkt.
Ookhierwordendetraditionelemethodenvandeveredelingeninstandhoudingvandiploïderogge opgrote schaaitoegepast.Volgens sommige Polen
zijnerteveelvandéze centra,hetgeenvoortkomtuitdeneiging,devele
landgoederen,waarvoordeoorlogdeveredeling alsparticulier bedrijf
werd beoefend,tehandhaven.
Bezoekaandeafd.voor plantenfyslologievanhetCentral Collegeof
Agriculture teWarzawa
Op15meiwerd het instituutvanprof.HelenaBericka bezocht.Hetis
eenouderwets laboratorium..Eennieuw gebouw,metklimaatkamers isgebouwd
in Pulawy,op120kmtenz.0.vandehoofdstad gelegen.

- 3 Prof.Berickawerktvnl. overdefotosynthese vangranenenspeciaal
overdebijdrage,dieverschillende assimilerende organenleverenaande
korrelopbrengst.
De plantenworden10min.instaatgesteld om Cl!+optenemen.Door
onmiddellijkeanalysekanwordenvastgesteld,hoeveelverschillende organen
hiervanhebbenopgenomen.Eenanderdeelvandeplantenwordt voortgekweekt
totrijpheid endanonderzocht.
Hierbijblijkt,datbijroggepassinds10dagen nahet inaarkomende
bladereneendirectebijdrage leveren totdekorrel.Bijtarwebegintdit
echteral10dagenervóórenbijgerst14dagenervóór.
Dit isplausibel,wantbijrogge isbijhetinaarkomendestengel
nogniet ophalvelengteenbijtarweengerstalbijnaklaar.
DeC 1 ^toegediend bijhet inaarkomenbijroggewordtdanookteruggevonden inonoplosbarekoolhydratenvandestengel.
Hetzwakke puntvandehelemethode is,datC 1 ^binnendeplantkan
wordenuitgewisseld,zodatmennooitzeker isofmentemakenheeftmet
reservesuitdetijdvantoedieningofmet Jongereassimilaten.
TocAlijkthetspeciaalbijvergelijkingvangraansoortenwelmogelijk,
enkele conclusies tetrekken.
De Cl**'wordt inhetveld zowelals inpotproeven toegediend,aanhele
plantenzowelalsaanaparteorganen.
Enkele indrukkenvandePoolselandbouw
Hetbezochte deelvan Polen (destreek Poznan-Warzawa)ligtvnl.in
akkerbouw;grasland enbosbeslaanhoogstens ieder 10$.Roggeenaardappelen
zijnhoofdgewassen; opdebeteregronden staanooktarwe,haver,winterkoolzaad,luzerne enrodeklaver.
Ophetveldmakendegewassen (inditseizoenwinterrogge enkoolzaad)geen
slechte indruk.Vooral deroggeontvangt echterteweinigstikstof.Erzijn
thansplannen inuitvoering,omdelandbouwmeerkunstmest teverschaffen
enmenzouverwachtendatmetmeerkunstmest,landbouwwerktuigenenherbiciden Polenzijngraanbehoeftegemakkelijkmoetkunnendekken,watthans
niethetgevalis.
Poolselandbouwkundigen zijnnietzooptimistischwegensallerlei
structurele complicaties.
In Polenprevaleert hetkleinebedrijf ineigenbezit.Hetisgemakkelijkgrond tekopen (4000zloty'sperha<=ƒ600)maardeboerenhebben
erweinigbelangbijhunbedrijftevergroten,omdatdelandarbeidershoge
lonenhebbeneneronvoldoendemachines tekrijgenzijn.

Boeren,dieovergaannaarde industrie,houdenhunbedrijfaan,wat
totextensiefgrondgebruik leidt.Depoolseboerhecht sterkaangijn
grondbezit enditheeftalgenoopt totspreidingvande industrieover
het platteland.
Splitsingvanbedrijvenheeftmenmoetenverbieden,omdatdeversnipperingvaneenbedrijf over dekinderen,diebuitendelandbouwhun
hoofdberoepkozen,eenfatale omvanghad gekregen.
Grondendiewordenafgestoten engeenkoper vinden,wordendoorhet
staats-bodemfondsaangekocht.Deexploitatie alsstaatsbedrijfwordt echter
vaakdoordeliggingbemoeilijkt.
Menzietdanookstaatsbedrijvenmet talrijke particulièreenclaves
erin.
Hetoudegrootgrond-bezit isonteigend tegenvergoeding (deeigenaar
ontvangt eenlijfrentemitshijdeoverdrachtvanzijnbezitheeftondertekend)enmeestalaandekleineboerenovergedragen.BepaaldelandgoederenblevenIntactalsstaatsbedrijf,-proefbedrijfofproefstation.
Hetlandhuis (somseenkleinpaleis)ismeestal ingebruikalsschool,
clubgebouw,museumoflaboratorium.Debijbehorende kapelofkleinekerk
iskeurigonderhoudenendrukingebruik.
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