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Bezoekaanhet "Symposium onSollWater"te Praagvan6totenmet 8juni
1967.
Devoordrachtenwerdenongeveer tweewekentevorentoegezonden.Het
zijno.a.25artikelen,dieopuitnodigingzijngeschreven.Anderevoordrachtenkonden nietwordengehouden,tenzijzeerbeknoptalsonderdeel
vandiscussies.
Deartikelenwerdennietdoordeauteursvoorgedragen,sommigenwaren
zelfs nietaanwezig.Krwarenrapporteurs,diedevoordrachten overeen
bepaald gebied samenvattend weergaven,waarna eendiscussie volgde.Deze
rapportenwerdenuitgereikt bijdeaanmelding ter plaatse (International
SoilWaterSymposium,GeneralReports,Praha1967,46pp.stencil).Naar
mijnmeningwas dezeprocedure onbevredigend, omdatde samenvattingen over
hetalgemeen eenmengselwarenvangemeenplaatsen en conclusies,dieweinig
houvastvoordiscussieboden.Deartikelen zijngepubliceerd in: International
SoilWater Symposium Praha1967,Proceedings Iand II, 457PP- Hiervan
vallendevolgendeartikelenbinnendebelar.gstellingsGfeervanhetI.B.S.:
GAVAND2r S.A. and S.A.'TAYLOR: The Influenceofsoilwater potentialand
atmospheric evaporative demand onplantwaterpotential.
HALLAIRE,M.:Mécanisme etrythme dudessèchement dusoi.
CHARTIER, P.and M.Hallaire: Photosynthèsedela feuilleetducouvert
.végétal:influenceparticulière del'alimentation hydrique.
GARDNER,W.R.;Watermovement intheunsaturated soilprofile.
SLAVIX.B.:Soneproblemsofthewater flow throughthe plant inthescilplant-atmospheresystem.
Verderhaddeneenaantalvoordrachten,overwatertransport inde
onverzadigde zonemijnbijzondere belangstelling inverband metdesimulatievandewaterhuishoudingvanpolders.
Voortswerden ingestencilde,vormuitgereikt deartikelen:
prof. G.H.BOLTen P.H. GROENEVELT:Thermostatics and thermodynamics of
soilwater,
ir.W.P. STAKMAN: Description oftheeffect ofsome improvement practices
onclaysoilsbymeansofactivitycoefficients.
Dediscussieswaren overhetalgemeennogaltamenbetroffenin
hoofdzaakinformatievevragen.Naaraanleidingvandeartikelenvan
HALLAIREenvanSLAVIKheb ikinca.7minuten deessentie vanhetsimulerenvandewaterhuishouding vaneensysteematmosfeer-gewas-grond uiteengezet. Persoonlijkheb ikbeideonderzoekers noguitvoerige inlichtingenverstrekt.
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Hètsymposium versterkte deindruk,datverschillende onderwerpendie
vooreenanalytischebehandelingmoeilijkzijnoftotmoeilijkuitvoerbare
integraties,leiden,,door simulatievrijgemakkelijk tebehandelen zijn (b.v.
drainage ineenperceel,gelijktijdigvochttransport alsgevolgvantemperatuur,capillaire enosmotische gradiënten,e.d.).

Bezoekaanhet plantenfysiologisch'laboratorium vandr.B."Slavik, Praag(7
juni n.m.)
Inoktober.1963bezocht ikdit ook.Erwasnoggeenverbetering gekomen
indeabominabele huisvesting:hoogineengroot chemischlaboratorium, kleine
kamers,apparatuur enbergruimtenopelkaargestapeld inkamers engangen,per
persoon5m vloeroppervlak. Dekamer vanhethoofd,dr.Slavik,waseenkleine
kas (2 x 2-|m )ophetdak,waarhetbijregenlekte.Er isuitzicht opeen
nieuw gebouw.
He'tvoornaamste onderwerpvanstudie iseengedetailleerde analysevande
omstandigheden enwerkzaamheid vanbladeren insitu,waarbijvolledig rekening
wordt gehoudenmethetfeitdateenblad isontstaanonderandereomstandighedendanwaarinhet involgroeide toestand verkeert (andere dichtheid vangewas,
andereweersomstandigheden,andere hoogtebovendegrond,andere plaatst.o.v.
detop).
Vooralwordt.gelet opdezuigkracht inhetblad,ookopdezuigkrachtgradiè'nteninhetblad enopde invloed dieditheeft optranspiratie enfoto-'
synthese.
Hijmaaktegebruikvantegenoverstaande bladerenvaneenlabiaat,waarvan
het eneaande stengelwerd gelaten,hetandere losgesnedenenherbeworteld in
situ,zodatvercuüerendennietveronäs-end blad kunnenwordenvergeleken.
Ookwerd in;eenplatte cuveteenbladstrookontferaochtwaarbijwater zijdelings
uiteenstuknat-schuimplasticwerd toegevoerd.Voorverschillende aanvângsvochtgehaltenwerd metdebladschijfjes-methodiekvóórennadeexpositiede
fotosyntheseenhetvochtgehalte bepaald alsfunctievandeafstand vanhèt
plastic.Uitwaterstroom engradiëntenkandandeparenchymweerstand voor
water opelke plaatsberekend worden.Dr.Slavikhad grote belangstelling
voor de simulatie van'dewaterhuishouding vaneengewas,waarover ikhemaan
dehand vanhet programma eenuitvoerige toelichtinghebgegeven.
Hijtoondemijverderenigebelangrijke zeerrecente literatuur dieik
nognietkende.

-3Bezoekaanhet proefstation teBorkovice (10juni)tijdens,eenexcursie
vanhet symposium (9-H juni).
Dit proefstation isgelegen ineenveenstreekmet turfwinning,waar
opde overblijvende "dalgrond"allerlei culturenwordenbedreven;vooral
boomkwekerijen zijnbelangrijk,maarooktuinbouw. Menonderzocht hoeontginninghetbest kangebeuren,demeest effectieve bemestingenverbetering
vanveen-endalgronden,deverwerking vanturfstrooisel endewinderosie
vandezedalgronden.De oorspronkelijke veenlaag ("Niedermoor","Übergangsmoor"en "Hochmoor")was8-9 mdik;naafgraving 1mofminder.Hetproefstationligt ineenveengebied van900ha;heeft 10manpersoneel.
Mentoonde onseenwindtunnelonderzoek naarvérstuiving na uitdragingvandalgrond. Indewindtunnel waseen8cmdikke grondlaagvoorhandendiemet straallampenenwind werd gedroogd.
Buiten stond eenlangereeks potten {$ 4-0cm,hoogte 8ocm)met een
peilglas omdewaterstand tecontroleren.Erwordenverschillendewaterstandenaangehoudenbijgewassen (kool,wortels,sparren,Weymonthden,
Canadese bosbes),waarvanmendegroeinaging.:Elders inhetveld waseen
dergelijke serie opproefvakken (niet bezichtigd).De pottenkregen3x
perdagwater enwerdeneensper maand gewogen.Waterstanden:-20,-40
en-60cm+maaiveld. Menpasteverderverschillende NPK-verhoudingen
toe:geenresultatengezien ofvernomen.
Tenslotte toondemenonseenmethode omdeperkolatievanwater in
veengrond tebestuderen.Menlietwatermetradio-actief JIJlinKJaf2
zakken indebodem opeenronde plekvanenkele dm.Ineenprofielkuil
erbijlietmeneendetector ineenlodenmantel,diedoor eenhorizontale
spleetdegammastralen konontvangen,zakkenenkonaldushetafzakkende
watervan tijd tottijd meteenscintillograaflocaliseren.
Verderwasereengrasproefveld met tensimetersengipsblokjes.
Bezoekaanprof.dr.E.Spaldon,rector vandeLandbouwhogeschool teNitra
(13 juni).
Tevorenwas perbriefverzocht omeencontactmet specialisten op het
gebied vandroogteresistentie.
Prof.Spaldondje ookhet I.B.S.endeL.H.heeftbezocht,Isautoriteitophetgebied vandepaprikacultuuren-technologie.Hijlieteen
paprikamalerij bouwen.Nuwashijsedert 14jarenrectorenonderzijn
leidingkwamenl8nieuwegebouwenvandeL.H. totstand. Zezijnzeer
modernenmooivanarchitectuur eninrichting.Eriseenatoomgebouw met
Cobalt-straler. Prof.'Spaldontoondemijeenaantal gebouwen in-enuitwendig (aula,sporthal,zwembad,botanischeenlandbouwkundigevleugels

vanhethoofdgebouw).
Ineenkaswerden standruimte-problemen aanverschillende paprikarassen
bestudeerd. (HetNederlandse raswasniet zeer intrek,omdathetnaargras
smaakt).
Nitraheeft 36.000inwoners;de studenten (3.500gewone en1.000verafstudentendieenkeledagenperweekkomen,30$vrouwelijke studenten)wonen
instudentenflats. Zekrijgen370Kronenvande staat,waarvan250nodig
isvoor kost eninwoning.
Alsmerkwaardigheid werd aanmijiemand voorgesteld die gepromoveerd
was opeenfilm (zonder apart geschrevendocument), nl.de invloed vande
mechanisatie opdeopbrengst vanlandbouwgewassen.Vande filmwaren3
kopieënvoorhanden.De persooninkwestiewasverbondenaandeTsjechische
televisie;zodatdekostendoorde T.V. zijngedragen.
Ophetbotanisch laboratoriumbezocht ikmet dr.Zdenka Svobodovâ,die
alsvertaalster optrad,ing.MariaBenkova Csc.Zijdeed eenonderzoekaan
tarwe (4rassen)die inpottenbuitenwerden gekweekt bij2bemestingsvarianten op3tijdstippen.Mennoteerde opregelmatige tijdstippen (elke
2weken)anatomische grootheden:ontwikkeling deraaraanlegvolgens
Kuppermann. Mengafl/3 van.deNbijzaai,l/3vandeNtussen2een3estadium volgens Kupüermannen1/3 aanhet eind vanhet 3estadium.Als botanische
2
groothedenwerden genoteerd debebladering,hetaantal stomata permm ,aantalvaatbundels inblad,aantal stengels,anatomie stengel,enz.
Altijdens dewinterperiode werd allesbestudeerd.Dewarmtesomwerd
vastgesteld vanzaai totvorstperiode,tijdensvorstperiode enna vorstperiode
indeverschillende jaren.Hetisnogtevroegvoor resultaten.Eenbepaalde
warmtesom zounodigzijnvoor eenbepaald interval volgensKuppermann.
DewetvanZalenskiwerd genoemd:hoehogerhetblad hoemeer stomata
permm2. Hetgemiddelde aantal stomata perblad neemtmet de tijd toe.In
hetmiddenvanhetblad meer stomata permm danaaneinden.Opdefysiologische afdelingdoetmen onderzoek naar fotosynthese entranspiratie in
verband met ontwikkelingderbladeren.
Mevrouw Zuzana Jurenovâ-vande fysiologische afdelingdeelde ietsmee
overditfysiologische onderzoek.Elke2wekenwerd biochemisch onderzoekaan
wortel enspruitverrichtmet kolomchromatografieenopsilicagel-platen.
Ookwerdenauxine-engibberelline-fracties bepaald.Ditgebeurde voor Hafzonderlijke bladeren.
Voor het IBP-programma onderzochtmende fotosynthese vanzonnebloembladeren bijdiverse standruimten en4bemestingsvarianten. Dit gebeurdemet
debladschijfJesmethode.Deademhalingwerd volgensWarburgonderzocht.
Degibberelline-concentratiewerd met deLactucatest vastgesteld (fractiesvansllicagel-plaatovergebracht opstengeltopvan'Lactucahypocatyl;
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groei na standaardtijd gemeten).
Inverband metdroogteresistentie konweinig ofnietswordengezegd.
Hetkanechter zijndatdebotanische beschrijving vande ontwikkeling
vanrassenwelaanwijzingen zalkunnen gevendievoorhetdroogteresistentievraagstukbelangrijkzijn.
Opeengrootproefveld nietvervandeCampustoondeprof.Spaldonmij
eenproefmet 3gewassen (haver,tarwe,gerst)in6-voudmet k rassenper
gewas en5behandelingen.Deze proefwasvoor7 jarengeprojecteerd, telkens
opeenandere plaats inverband met devruchtwisseling. Overresultaten
konweinigwordenmeegedeeld.Degrond leekzeer homogeen,maardehelling
enexpositiewasniet overalgelijk(heuvelronding).
Debehandelingsvarianten betroffendeN-hoeveelheid enal ofniet
toediening vanCCC.Menzaaide 3,4 -6,7 miljoen korrels perha.De oogsten
bedroegen tot7-000kgkorrels perha.
BijhetrasBezosta (Russisch)had CGCbehalveverkorting vandestengels, ookeenopbrengstverhoging totgevolgvan2 - 2 , 5 ton/ha,doordater
meer pakjes peraaraanwezigwaren.Debloeiwas2dagenverlaat..
Bezoekaanhet,graanproefstation teKromëMz'(14juni).
Dedirecteur,dr.Skopfk,diehet I.B.S.in1966bezocht,ontvingmij.
Methembesprak ikhetdroogteresistentie-probleem enkwam eenenanderte
wetenovergraancultuur inRusland,waarhijgeweestwas.InRusland gebruikt
menminder zaad perha;weinig Nwordt gegevenopde chernozems enbruine
aarden.OokdepodzolenzijninRusland goed.Menkrijgt dan ca.100aren
perm.
Derijpingstijd isinRusland kortenditleekeenmogelijke verklaring
intehoudenvoorhet feitdatwijnoggeenenkelresultaatvan debehandelingswijzenvanGenkei (voorweken endrogenvanzaad,behandelinggrond
ofzaad metmolybdeen)kondenvaststellen.Demicrostructuur vanhetzaad
ondersnelle ensterkedroging kanwel eens geheelanderszijndanonder
onze omstandigheden enhetzaad gevoeligmakenvoordebehandelingenvolgens
Genkei.Eendroge grond bijonsbewerktdevereiste structuurbijhetzaad
niet.Ditgezichtspunt istetoetsendoor nadebloeimet straallampeneen
snelledroging opstam tebewerkstelligen.
Dr.Benada onderzocht deredoxpotentiaal (metplatina elektrode)in
levend blad. Hijweesdebepaling inperssap afomdatdanallerleioxidatieprocessen storend werken.Hijstakdeelektrode ineenopgerold blad enmat
dannahet ontstaanvaneenevenwichtstoestand deredoxpotentiaal.
Bijhetverwelkenvanzaailingen stijgtderedoxpotentiaal (RP),bij
hetverwelken vanvolwassenbladerendaaltdeze.Erisindeplant een

6RP-gradiëntvanboven naarbeneden (basishet hoogst), ook inéén.blad (schede
hoogst). Gedurende de ontogenie vaneenblad daaltdeRPvan0tot -20raVolt.
Het totale interval inRPdatmenkanvinden istussen+100en-70mV.RPis
gevoeligvoor temperatuur enlicht;lichtverlaagt deRP,dauw verhoogt de
RP (tegengestelde vanverwelking). Inmeristemeniseenhoger RPdan involwassentfeefsel,ookbijwortels.Dr.BenadameentdatdeRPdemetabolische
toestand weergeeft;het zoudaarbijeengradiënt voor auxinetransport scheppen.
Zo isinhavercoleoptielen deRPboveninhoger danonderin,waardoor auxine
omlaag stroomt.DeRPverandert alvorens eenmerkbare ontwikkeling inzeten
isdaarom eenvroege indicator.
Dr.Benadameent tehebbenaangetoond datmeeldauw enroestzichalleen
kunnenontwikkelenbijeenvereisteRP.Inclorotischweefsel isRPhoog.Is
ineennormaalblad RPhoog,dansterfthet chlorofyl;hetblad vergeelt en
sterft.
Voegtmentijdens demetingvanRPvloeibare stikstof toe,dandaaltRP
plotseling;d.w.z.deprocessenwordengestopt.Hieruit valtafteleidendat
RPeenenergiestroom aangeeft,diebijplotselingafkoelenstopt.
Metdr.Foralbezocht ikeenrassénproefveld.Hijkent ca.5.000graanrassenuitdemeeste landen,kweekt ze jaar injaaruit.Door 3academici,
6 technische ambtenaren en4-arbeiders +hulpvanassistentenvooralgemene
hulpworden 6ha proefveld beteeld enbestudeerd.Elkedag isereenrondgang
vandetechnische ambtenaren.
Vooralde opbrengst,dewortelvastheid (kracht nodig omdeplant uitde
grond tetrekken)endegezondheid (meeldauw,roest)zijnvangrotebetekenis.
Dewortelvastheid correleert negatiefmet legerlgheid (bijdezeer ouderwetse
rassenwasditnogniethet geval).Verder letmenopvorstresistentie,afrijpen,oogstanalyse-kenmerken,korrelkwaliteit bijgerst inverband met
mouten enbrouwen,doorwas,aantal halmen,enz.
Debuitenlandse gerstrassenhebbenweinig droogmoutextract,hetTsjechischerasWaldinskyzeerveel.Israëlische rassenzijn innattezomersweinig
gevoeligvoormeeldauw,deAmerikaanse kortstengelige danwel gevoeligvoor
roest.
Bijoverzienvanzoveelrassenvaltgeen correlatie vast testellen tussendroogteresistentie enkortheid vanstroofvroegrijpheid.DeRussische
droogteresistente rassenhebbenlage opbrengsten,ookinnatte jaren.De
Nederlandse gerstenzijnzeer goed,grotewortelvastheid enweiniglegering,
bestand tegenmeeldauw. Indroge jarendoenzehetminder goed.

7Ophet.proefveldwerd aangerstgeenNgegeven (na suikerbietenenóo
tonstalmest leverdedegrond genoeg),aantarwe 30kgN/ha.
Alleslagin6-voud,elkveldjewas10m groot perras.Erwerd
mijeenhavergetoond diegevoeligwasvoormeeldauw,maarwaarvande
mutant M&02resistentwas.
Sprekend meteenrassenkenneroverdroogteresistentie,wordtmeninde
opvattinggesterkt,datditeencomplexverschijnsel iswaarinnietalleen
degewasstructuur (dichtheid,hoogteenbeworteling),plantgedragen
reactievermogen eengroterol spelen,maar ookhetgebruikelijkeklimaat.
Bovendienbleekhierdatatlantischerassen (Nederl.)invochtigezomers
goed produceren,maarmindervoldoenindroge,enomgekeerd continentalerassen ondervochtige omstandigheden ingebrekeblijven.
Dr Natr onderzochtmetdebladschijfjesmethodeofna6uurexpositiedeassimilatenhet procesremmen. Hetbleek indeUras(registratievanC02-°pname)datde opnamevan C0 ? eerstwel steeg,daarna
geleidelijkdaaldetoteenlaagniveau (na7i u.). Inhetfotosyntheseapparaat (bladschijfjes)werd gedestilleerd water toegevoerd.Ookwerden
welminerale oplossingen (NH^, P,Mg)toegevoerd,waarbijNH4deassimilatie opeenhoger niveauhield dan P,enMgslechtsde fotosynthese
opeenlaagniveaukonhouden,nadataanvankelijkhetniveaubijalle
drie evenhoogwas.Hetlijkt oftijdens eenexpositievan.6urenfac-,
torende fotosynthese kunnenbeperken.
Ing.Zemä'nek,die inhetvoorjaar 6wekenophet I.B.S.werkte over
antitransplrentia,toondemijderesultatenvanzijnbijonsgenomen
proef,diedoorverdere experimentenwarenbevestigd.De invloed van
dicenylbarnsteenzuur (TAG)waszeergeringenwaarschijnlijknietsignificant.De puntenvandeverschillende concentraties lagenin00hstrook
rond eenrechtediede samenhang tussendroge stofentranspiratieweergafbijeenbepaalde temperatuur.Bijandere temperaturenwerden stroken
omandere lijnengevonden (fig.)Hetzelfde geldtmetbetrekking totde
worteltemperatuur.
o
0
1'
15
ds
20

• $â
/

/ /
/ /
/ /
/

y

/

/

/ ^

0

25

^

<
/S ^
/ /
J*

/
•/yy

/

/y/
£*-C—

/
transp.

ZemaneklietmijzijnIngenieursscriptiezien,waarinhijeen onderzoek
had beschrevennaarhetgedragvanbladerenvan30gerstrassen.Hijbepaalde
deuitdrogingalsfunctie vandetijd (Hygen-krommen)enzagdathetdroogteresistentereras Hanâ'ckl(minderproduktief)minder sneluitdroogdedanhet
minder droogteresistente rasValticky.Datvlakkere krommen karakteristiek
waterIn
blad

tijd .
voor droogteresistente rassenzoudenzijnmaghieruit nietwordenafgeleid,
ookspelenandere factoreneenrol (Ceti,IBiol,plant2,1953: 301-369
volgens opgavevanZeraänek).
Dezedroogkrommenwerden inuiteenlopende stadiabijverschillendebladerenbepaald.Deoudstebladerenhebb;nvlakkerelijnen,
Ookwerdenkrommenvergelekenvanplantengegroeid onderverschillende
omstandigheden. Zolagendekrommenva»bladeren,opdroger:rondgegroeid,
hoger (langzameuitdroging)danopvoc'itlgegrond.Ditgeldtvoorbeide
genoemderassen.
GeeftmenmeerKIneenKnopp-oplussingdandrogendebladerenminder
snel,totbijeenbepaalde concentratiemeerKgeeninvloed meerheeft.
Water
inblad

tijd
Zemânek had eenporometermet eenInstrumentomhetwatergehalte inde
luchtstroom temeten.HetIdeewasuitEngeland afkomstiguit devliegtuigindustrie.Ineen buis ligteenplatlnaspiraalwaaropeenfilm PgO-voorhanden Is.Despiraal isverbondenmeteengevoelige ampèremeter,diede
stroomregistreert veroorzaaktdoorhetpotentiaalvervaltussen P-O,,enplatina,datdoorwaterdampwordt gewijzigd.Degevoeligheid IsIndeordevan
K T 6 gHO/sec.
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Zemanekregistreerde erderitmische bewegingenvanstomatamee,die
o
doorStulfeltwerdenwaargenomen

Bezoekaandr.Jif-iPetrvandeafdelingLandbouwplantenteelt vande
Landbouwhogeschool nabij Praag (15juni).
Dr. Petrhad inI966hetI.B.S.bezocht.
Overdroogteresistentie konhijweinigmeedelen..Hijwas ingenomen
methetonderzoekvanWittenrood enmetdekennismakingmetdeontwikkelingsschaalvanFeekes..Hijhad die gepubliceerd ineenTsjechischeneen
Russischvakblad.
'Prof.Kuderna,dieeenuitvoerig onderzoek hadverricht naardeopbrengstvangewasseninTsjechoslowakije,konooknietveel overdroogteresistentiemeedelen.Hijvond het onderzoekvan Genkeimoeilijktebegrijpen.Zijneigenonderzoekbetrofeenbewerkingvangegevens over15
jaren;hetleiddetotkaartenmet iso-opbrengstlijnenoverdemaximale,
degemiddelde endeminimale opbrengst.Voorrodeklaver namvanNnaar
Z de opbrengst toe,bijstoppelknollen enzomergerst juistaf,bijwintertarwelagdemaximum opbrengstvanWnaar0middendoorTsjechoslowakije.
Bijsuikerbietenverminderdede opbrengst van0naarW.Erbleekcoïncidentietussendegeologie enpédologieenerzijds ende isolijnenanderzijds
(granietbodem,kalkbodem,lossenmetde podzolen,bruinaardenenchernozems).
Verderhad hijgetrachteengrootheid tevindenomvoorelkgewas
ineenbepaalde streekdevoor irrigatie gunstige periode tevinden.Deze
methode noemdehijthermodynamischgefundeerd (misschienomdatdetemperatuurereenbelangrijkerol inspeelde). Hijdetailleerde ditnietnader
meteen formule.Erkwamslechtseenformule ter tafel omeenlijninde
tijd tevindendieeensoortgemiddeldewasvanderesultatenvan3grootheden
perdecade:neerslag,temperatuur enluchtvochtigheid. Dezegroothedenwerdenperdecade,afzonderlijkalsgemiddeldegedeeld dooreenvariantes,en
gekoppeld aandeeindopbrengst.Dewerkwijze zagernieterg thermodynamisch
uitenmijleekhetveiligerenjuistermetbehulpvande Penman-formule
eenwaterboekhouding tevoerenomdeirrigatietijdstippen tevinden. Penman
wasechteronbekend.Trouwensprof.Kuderna gaferdevoorkeuraangeen
Engels ofDuitstesprekenenhetTsjechischdoordr.Petrtelatenvertolken.
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Meegebrachte overdrukken:
Benada,J.: Astudyonthe correlation betweentheexpansionofplant organs
and oxydationreduction potentials (8 p . ) .
Benada,J.: EffectofCCConoxydation-réductionpotentials ofcerealsunder
theinfluence~of•environment (14 p.).
ForalA.:DasStudiumdesSommergerstenweltsortiments im Forschungsinstitut
fürGetreidebauinKromë?f2. Tsj,met samenvattingen inRussisch,Duitsen
Engels (34 p . ) . ' ' . '
Forai,A.:Study ontheduration ofpostharvestripening inselected varieties
fromtheworld assortiment ofspringbarley.Tsj.met samenvattingen in
Russisch,Engels enDuits (11 p . ) .
Petr,J.: Makro-und Milcrophenologieder Getreidearten.Samenvattingen in
RussischenDuits (18 p . ) .
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