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Verslagvanhet"bezoekaanhet teKeulengehouden
2eEUCABPIA-eongres (6-8juli 1959)envande
daarop aansluitende excursie (9-11 juli 1959)
door
H.de Haan
InstituutvoorVeredelingvanLandbouwgewassen,Wageningen

Inleiding.
De oprichtingsvergadering vandeEuropeseVerenigingvoorVeredelingsonderzoek,EUCARPIA,werd in 1956 teWageningengehouden.Prof.
Dr.J.C.Dorst,die totdeinitiatiefnemers behoorde,werd gekozentot
voorzittervooreenperiode vandrie jaren.Tevenswerd toenbepaald
dathet 2econgres in 1959inDuitsland gehouden zouworden.
Devoorbereidingvanhet 2econgresviel indeperiode datProf.
Dorstvoorzitterwas.Dezeheeftdaaraanveeltijd geschonken;dit
geldt ook voor zijnmedewerkerDr.F.P.Ferwerda.
De organisatie vande ontvangst teKeulen endevoorbereidingvan
deexcursiesgeschiedde doorde ondervoorzitter,Prof.Dr.W.Rudorf,
Köln-Vogelsang,daarbijgesteund doorenigemedewerkers.Devoorzittersvandesecties organiseerden de sectie-bijeenkomsten.
VeleNederlandse onderzoekers namenin 1956deelaanhet 1eEucarpia-congres.Voordit 2e congreswas ergrotebelangstelling van
Nederlandse zijde.Dit isbegrijpelijk.Duitsland neemt eenvooraanstaande plaats inophetgebied vanveredelingsonderzoek, terwijl
Keulen opbetrekkelijk korte afstandligt.
De deelnemerswarenafkomstig uit devolgende landen:
België
10
Nederland
37
Zwitserland
6
Denemarken
8
Noorwegen
3
Argentinië
Duitsland
83
Oostenrijk
5
Canada
Engeland
6
Portugal
2
Israël
Finland
2
Spanje
5
Polen
Frankrijk
23
Turkije
2
U.S.A.
Italië
17
Zweden
4
VandeNederlanderswaren 20uitWageningen,waarvan 5werkzaam bij
deLandbouwhogeschool.

- 2Begroetingsbijeenkomst opZondagavond 5juli1959Voorafgaand aanhetcongreshad op5juli 1959eeninformele bijeenkomst plaats inde "Börsenkeller der Industrie-undHandelskammer"
teKeulen.Opdezebegroetingsavondwarendemeeste buitenlandse
deelnemers aanhetcongres aanwezig,terwijl ookveleDuitse deelnemers reeds op5julinaarKeulenwarengekomen omkennis temaken
enkennissen tebegroeten.
Voormijpersoonlijk isdezebegroetingsavond zeernuttiggeweest.
Erwaseensfeervangemoedelijkheid engelijkheid.Vele contacten
werdengelegd, zodatmen zichinvolgende dagennietgevoelde als
eenkat ineenvreemdpakhuis.
De openingvanhet 2eEucarpia-congres.
Het2eEucarpia-congreswerd opmaandagmorgen 6juli 1959geopend
doorProf.Dr.J.C.Dorst.
Inzijnwelkomstwoord vestigde dezeerdeaandacht op,datdank
zijdeactiviteitvanProfessorRudorfenzijnsecretaresse Prau
vonBülowendoordefinanciële steunvanverschillende instanties
hetmogelijk isgeworden inKeulenbijeentezijn.
Keulenisdoorhaarliggingenmoderne accomodatie endoorhet
indenabijheid gevestigdeMax-Planck-InstitutvooreenEucarpiacongres zeeraantrekkelijk.
Metdankbaarheid werdvermeld,datde sectie-voorzitters hetprogrammavoorhun sectieshebben opgesteld.Reedsbijde oprichting
vanEucarpialaghet indebedoeling,datde sectiesgroteactiviteit zoudenontplooien.
Devoorzittermerkt op,datveredelingsonderzoek eendynamische
wetenschap is,diemennietmeeralseenaanhangselvande genetica
kanbeschouwen.Deplantenveredeling heeft zijneigenproblemenen
deze liggen opverschillend gebied.Ditleidt totspecialisatie.
Vroeger zagmenwellicht doorhetbos debomenniet,maarwijmoeten
eropbedacht zijn,datwij thansdoor debomenhetbosnietmeer
zien.
Methetuitsprekenvan dewensdatdevoordrachten,degedachtenwisseling endeexcursies goedevruchten zullenafwerpenwerdhet
2eEucarpia-congres geopend.

-3De openingwerdbijgewoond doorderuim 200deelnemers aanhet
congres.De "Börsensaal"leende zichzeergoedvoordezebijeenkomst,terwijlalle aanwezigennaar eenvertalingkondenluisteren.
De sectievergaderinggranen.
Daarmijnbelangstelling zichvroegervooralrichtte opdeveredelingeninstandhoudingvan degranennam iknade openingvanhet
congres deelaande sectievergadering "Granen-.De outillagevande
halvemaanvormige zaalvoordezebijeenkomstwasvoortreffelijk.Ook
indeze zaalkonmennaar eensimultane vertalingluisteren.
Nade openingvandebijeenkomst doorDr.A.Leinhield Ir.E.SanchezMonge (Madrid)eenvoordracht overdeveredelingsproblemenbijgranen inSpanje.InSpanje isdroogteresistentie eenbelangrijkeeigenschap indeniet-geïrrigeerde gebieden.Hetbleekdatmennogveel
gebruikmaaktvan selectiesuitlandrassen,dochdatmeer enmeer
kruisingwordt toegepast.Indegeïrrigeerde gebieden zijndelandrassenverdrongendoorSpaanse ofbuitenlandse (o.a.Italiaanse)
rassen.
InSpanje verbouwtmennietalleendegewone tarwe (Triticumaestivum),doch ookrassendiebehoren totTr.durum,turgidum,spelta,
enz.
De 2evoordracht werd gehoudendoorDrsJ.C.Zadoks (Wageningen),
die opvoortreffelijkewijze defysiovormingbijdeparasietenvan
plantenbehandelde ennader inging opdeconsequentiesvoorde
tarweveredeling.
Vervolgenswerdenkortere inleidingen gehoudendoorDr.K.Hoeser
(Weihenstephan,Duitsland)overmethoden terbepalingvandebakkwaliteit endoorProf.Dr.A.Dionigi (Bari,Italië),dieeen overzicht
gafvanhet Triticum durum-congres tePoggia inmei1959.
Tijdens delunch indegrotebeurszaalhad ikcontactmetverschillendeDuitse onderzoekers (Kappert,Kuckuck,Scheibe,Hoffmann)en
met deTurkse onderzoekers Gökgöl enBerkmen.

-4De sectievergaderingvan de sectie "Wildeplanten enprimitieve
vormen".
Op6julidesmiddagskoos ikdesectie "Wildeplantenenprimitievevormen".Prof.CarloJucci (Pavia)hield eenzeerlange
voordracht overdebetekenisvanwilde plantenvoordeplantenveredeling endegevaren die degenencentra"bedreigenbijhetvoortschrijdenvan decultuur.
Prof.Dr.H.Kuckuck (Hannover)hield eenvoortreffelijkevoordracht overhetvoorkomenvanTriticum speltainIraneneenbeschouwing overhet ontstaanvandehexaploïde tarwe.Inde jaren
1952-1954maakte inleider enkele reizennaarIran.
Opde eerste dagwerden ookbijeenkomsten gehoudenvanandere
secties.
Desavondswas ereenontmoetingsavond opdeRijnterrassen.De
meeste deelnemersvande sectie granenwarendaaraanwezig.In
hetbijzonderhad ikcontactmetDr.A.Lein,deleidervanhet
kweekbedrijf vandeFa.Heine teSchnega.
BezoekaanhetMax-PlanckInstitutfürZüchtungsforschungte
Köln-Vogelsang.
Opdedagaf 28jaargeleden (op7 juli 1931)nam ikdeelaan
eenexcursienaarhetKaiserWilhelm Institut fürZUchtungsforschung teMüncheberg (indehuidige OostzonevanDuitsland).
HetMax-Planck Institutfür ZUchtungsforschungteKöln-Vogelsang isinzekere zindevoortzettingvanhet instituut teMüncheberg.In 1954-1955 zijndelaboratoria enwoonhuizen teKöln-Vogelsangtotstandgekomen.Alle congressistenverlangdenernaar.eon
indruk teverkrijgenvandepaviljoens,kassenenproefterreinen
vanditwereldberoemde instituut.
Vandeproefterreinenheb ikdeproefnemingenmetgranenbezichtigd onderleidingvanDr.F.Wienhues (veredelingsonderzoek tarwe
engerst)envanFrauDr.A.Wienhues-Ohlendorf (soortskruising van
tarwe)iDeheerJ.E.Giessen toonde degeniteurs-collectie van
tarwe.

- 5Tevensmaakte ikvandegelegenheid gebruik debibliotheekvan
het instituut tebezoekenenkennis temakenmet debibliothecaris
Haynberg.
Inhetbeginvandit jaarverscheen het241blz.omvattendeboek
"DreissigJahre ZUchtungsforschung",waarinProf.Dr.W.Rudorfen
zijnmedewerkersvelebijzonderhedenpubliceerden overdeteKölnVogelsang ingang zijnde onderzoekingen.
Opde terugreisnaarKeulenhad ikgelegenheid metProf.Jucci,
RedacteurvanGeneticaAgraria,vangedachtentewisselen,terwijl
tijdens dekoffietafel indeuitspanning "Kuckuck"eenontmoeting
plaatshadmet deNoorse onderzoekerProf.Dr.A.P.Lunden,dieik
enige jarengeleden inverschillend opzichtbehulpzaam konzijn
tijdens zijn H-daags bezoek aanWageningen enmet deNoorse gerstkwekerDr.M.Bjaanes.
Dealgemene vergadering opdinsdagmiddag 7.juli1959»
Voordeaanvang ontmoette ikvoorhet eerstDr.W.Laube,diegedurendelange jarendePetkuserwinterrogge instandgehoudenenverbeterd heeft.Mede doordezevluchtige ontmoetingwerdendeleerrijke enprettige contactenmetDr.Laube tijdens deexcursievoorbereid.
Dealgemene vergadering stond onderleidingvanPirof.Dr.J.C.Dorst.
Inzijnwelkomstwoord vestigde hijdeaandacht opdegrotebetekenisvanKurtvonRUmker,die 100 jaargeleden teHeiligenbrunn
bijDanzig geborenwerd.Door zijnonderzoekingen enonderwijs,door
zijnvoorlichting envoorbeeld isVonRUmkervan zeergrotebetekenisgewordenvoorde ontwikkeling vandeplantenveredeling enhet
veredelingsonderzoek totver overdegrenzenvanDuitsland.
VonRUmkerpromoveerde in 1888teHalle,zijnproefschrift is
vermoedelijk heteerste overplantenveredeling.Alshoogleraarwas
hijdeeerste,dieplantenveredeling als zelfstandigvakdoceerde.
Inwoord engeschriftpleitteVonRUmkervoorhet instellenvanleerstoelenvoor plantenveredeling enhet oprichtenvanspecialeinstitutenvoorveredelingsonderzoek. Daardoor ishijeenwegbereider
geweestvoorEucarpiawanthijachtteveredelingsonderzoek nodig
voor de ontwikkelingvanhetkwekenvannieuwerassen.

- 6Nade openingvandebijeenkomstverleende devoorzitterhet
woord aanDr..G.Julén (F.A.O.,Rome),die enigemededelingendeed
overdeF.A.0.World Seed Campaign.Vervolgens sprakDr.R.O.Whyte
(F.A.O.,Rome)overPlant Introduction.
Tijdensdevergaderingarriveerde deDuitseMinistervanLandbouw,
Dr.h.c.H.LÜbke,die inzijnbegroetingswoordherinneringenophaaldeaandeeerste ontmoetingmetProf.Dr.ErwinBaur (devoorganger
vanProf.Rudorf).Hijverteldevandelaterevriendschapsbandenmet
Baur.Mede doordie contactenhadhijalspoliticusmeerbelangstellinggekregenvoor deplantenveredeling.Inhetbijzondermerkte
hijop,dat erinvele landenhongergeledenwordt,zodathetstrevennaareenbetereverdelingvandeagrarische wereldproductie nog
steedsgroteaandachtvraagt.
Indeplantenveredeling zalmen ongetwijfeld daaromblijven
strevennaarhogere opbrengsten,docher zijnbovendienveleandereproblemen.Aanpassingbijdemechanisatievan de oogst,betere
kwaliteit,grotere oogstzekerheid door het inkruisenvanziekteresistentie ofresistentie tegenongunstige invloedenvanhetklimaar,staandaarbij opdevoorgrond.
DeMinister,diegeenholle phrasengebruikte,toonde ineenvoudigebewoordingenbegrip tehebbenvoordegrotebetekenisvande
plantenveredeling.
Dealgemenevergadering werddaarnavoortgezet,Prof.Dr.W.Rudorf
werd totvoorzittergekozenenDr.C.Bustarret totondervoorzitter.
In 1962zalhet3econgres inFrankrijk plaatsvinden.
HetbestuurvanEucarpia isthans alsvolgt:
,. ,
r
^
Vertegenwoordigervan
Prof.Dr.W.Rudorf (Köln-Vogelsang),voorzitter
Duitsland
Dr.C.Bustarret (Paris),ondervoorzitter
Frankrijk
Prof.Dr.E.lkerberg (Svalöf)
Zweden
Dr.G.D.H.Bell (Cambridge)
Engeland
Prof.Dr.N.Berkmen (Ankara)
Turkije
Prof.Dr.J.C.Dorst (Wageningen)
Nederland
Dr.M.Esteruelas (Paris)
Spanj-e
Prof.Dr.L.M.Kopetz (Wien)
Oostenrijk
Mr.R.Kristensen (Taastrup)
Denemarken
Prof.Em.Larose (Gembloux)
België

-7Prof.C.Maliani (Roma)
Prof.Dr.J.Paatela (Helsinki)
Prof.Dr.A.Tavö'ar (Zagreb)
Prof.H.Wexelsen (Vollebekk)

Italië
Pinland
Yougoslavie
Noorwegen

Prof.Dr.W.RudorfverzochtProf.Dr.Dorsthetvoorzitterschap te
willenbekleden tothet eindevanhetcongres.
Verschillende huishoudelijke zakenwerdenafgehandeld, o.a.verruimingvanhetaantal persoonlijke leden,hetaanwervenvandonateurs (o.a.kweekbedrijvenenandere instellingen).
Devolgende sectiemakenthansdeeluitvanEucarpia:
Secties
Wilde soortenenprimitievevormen
Mutaties enpolyploïdie
Physiologie
Methodiek entechniek
Granen
Mais
Aardappelen
Voedergewassen
Tuinbouwgewassen

Voorzitter
Dr.J.G.Hawkes (Engeland)
Dr.A.Hagberg (Zweden)
Prof.Dr.S.J.Wellensiek
(Nederland)
Prof.Dr,R.Mayer (Frankrijk)
Dr.A.Lein (Duitsland)
Dr.A.Cauderon fFrankrijk)
Dr.0.Steineck (Oostenrijk)
Prof.Dr.G.Haussman
(Italië)
Dr.O.Banga (Nederland1)

Verschillende van deze secties ofwerkgroepen daarvan zullenzelfstandig activiteit ontplooien enbijeenkomsten organiseren inde
periode,die onsnog scheidtvanhetvolgende Eucarpia-congres in
1962.
Desavondshad eenontvangstplaats inhetluisterrijke GUrzenich,
waardeOberbürgermeisterMr.TheoBurauen in "bloemrijke taal"een
toespraak hield enwaaral spoedig eenvrolijke stemmingheerste.
Aandefeestdis had ikinhetbijzonder contactmetDr.G.D.H.Bell
(Cambridge),Mr.B.G.Jacobsen (Vandel,Denemarken),Dr.R.F.Peterson
(Winnipeg,Canada)enDr.0.Steineck (Wenen), terwijluiteraard ook
eenontmoeting plaatshadmetvele andere congressisten.
Na twee congresdagenwas deze ontvangst zeerverfrissend;vriendschapwerd gesloten enwanneer decongressisten terugdenken aandeze
avond zullen zegaarne elkaar overenweervandienst zijn.Als
voorbeeld kanbv.genoemd worden datDr.Bell spoedignahet congres
zovriendelijkwas opmijnverzoekhetmanuscriptvanDrs Zadoks
voorEuphytica taalkundig tereviseren.

-8Algemene voordrachten op8 .juli1939«
Opde 3eenlaatste congresdagwerdenenigebelangwekkende voordrachtengehouden.
Prof.Dr.W.Rudorf
Overzichtvandeplantenveredeling indeDuitse
Bondsrepubliek.
Dr.A.Hagberg
Mutatie-onderzoek (vooralvan gerst).
Dr.A.Jauderon
Heterosis enreciproke selectie bijmais.
Prof.Dr.F.D'Amato
Cytogenetische invloedvanmutagentia.
Prof.Dr.J.Straub
Structuur enwerkingvanzelfsteriliteitsgénen.
Desavondswerd eenbezoek gebracht aandeInka-tentoonstelling
"Gold derInka-Schätze ausPeru"in.hetMuseum fürVölkerkunde,
waar eenderhooglerarenuitKeuleneen toelichtinggaf.
IndeDuitsedagbladenkonmen opschriftenlezenals:Fluchtaus
denStädten ofHöhepunkt derHitzewelle.Inbovengenoemd museumwas
de temperatuurbijna ondraaglijk.Tochhebbenalle deelnemersmet
belangstelling geluisterd naarde toelichting opdeze Inka-tentoonstelling engenotenvandekunstschatten.
Deexcursie.
AangezienProf.Dr.J.C.Dorst deexcursie B (o.a.Kleinwanzlebener
Saatzuchten teEinbeck)wenstemee temaken,laghetvoor dehand
dat ikmijaanmeldde voor deexcursie A.Hieraangaf ikookdevoorkeur.HetroggekweekbedrijfvanVonLochow-PetkusteHasselhorst,
het tarwe-engerstkweekbedrijf vanPa.Heine teSchnega enhetaardappelkweekbedrijfEbstorf lekenmij zeeraantrekkelijk.
Vooraf heb ikme onvoldoende rekenschap gegevenvandeenormeafstanden,dieafgelegd diendenteworden.
De deelnemers aan deexcursiewarendevolgenden:
Duitsland:Dr.W.Laube (Göttingen);Dr.J.Hackbart (Scharnhorst);
Israël: Ir.S.deGroot ,Wagenings ingenieur,thansIr.J.Atsmongeheten,(NahalLachisj,South-Israè'1);
Italië:Prof.A.Dionigi (Bari),MissDr.L.Zannone (Roma),Dr.G.Brevedan (Rovigo)enDr.R.Landi (Roma);
Nederland: Ir.W.R.Becker (Wageningen),Dr.H.deHaan (Wageningen);
ïloorwegen:Dr.îï.Bjaanes (Mjzfystad);
Oostenrijk:Prof.Dr.E.Mayr enPrauMayr (Rinn);*
Polen:Prof.Dr.Z.Tomaszewski (Kortowa)3
Portugal:Dr.J.R.MarquesdeAlmeida (Oeiras);
Zwitserland: Ing.G.Popow (Zürich-Oerlikon),Dr.J.Caputa (Prangins,
Vaud).

- 9Prof.Dr.W.Rudorf enenigemedewerkers woondende excursie opde
eerste dag"bij,terwijl opde 2edag ookDr.R.P.Peterson,Dr.A.
Hagberg enenige andere congressisten deelnamenaanhetbezoekaan
dePa.Heine.
Devolgende instellingenwerdenbezocht:
9 juli 1959: W.vonBorries-Eckendorf Saatzucht,Hovedissenüber
Bielefeld.
Zweigstelle Scharnhorst desMax-Planck-Instituts
für Züchtungsforschung,ScharnhorstüberNeustadt.
Institutfür Gartenbauliche Pflanzenzüchtung,
10juli 1959:
Hannover.
Institut fürPflanzenbauund Saatguterzeugung,
Völkenrode.
Biologische Bundesanstalt,Braunschweig-Gliesmarode,
SaatzuchtHeine,Schnega.
11 juli1959:
Vereinigte SaatzuchtenEbstorf,Uelzen.
Excursie-route.
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- 10Uithet overzichtvandebezochte instellingenkwamhetkweekbedrijfVonLochow-Petkus teHasselhorst tevervallen.Voormijpersoonlijkwasdateenteleurstelling, die ruimschootsvergoedwerd
doordevele gesprekkenmetDr.W.Laube,die totvoorkorthethoofd
wasvanhetkv/eekbedrijfvanVonLochow,dochthans gepensionneerd
is.Ikheb eenstillehoop datdegesprekkenmetDr.Laube overde
geschiedenisvandeplantenveredeling endebetekenisvanMemoires
ertoe zullenbijdragen dathijspoedig zijnervaringenalskweker
opschrift zalstellen.
Leidervan deexcursie wasDr.J.Hackbarth,die ikteWageningen
bijverschillende gelegenheden ontmoet heb.Hijzorgde ervoor,dat
deexcursievlotverliep enwe steeds ophetafgesprokenuuraanwezigwaren.
De sympathieke Portugese markies inonsgezelschap had zijnopleiding inDuitsland genoten,zodatdeDuitse taalvoorhemgeen
moeilijkhedenbood.Voor de Italiaanse gastentradDr.Popowdikwijls
als tolkop.
DePoolse professor islater 3weken degastgeweestvanhetI.v.P.
teWageningen.Onze contactentijdens deexcursie hadden totgevolg
dat ikhem teWageningen dikwijlsbehulpzaam konzijn.
Hetbezoek aanW.vonBorries-EckendorfSaatzucht teHovedissenüber
Bielefeld op9.juli1959Na eenlange reiswerdenwe ontvangen doordeleidervandit
kweekbedrijf Dr.W.Wichman,die eenwelkomstwoord sprak.Aande
lunch introduceerde Prof.Rudorfhet internationale gezelschap,terwijlDr.R.Weckeenoverzicht gafvanhetkweekwerkmetdeEckendorfervoederbiet,die ongeveer 50$vanhetDuitse voederbieten
areaal inneemt.InNederland wordthetstompvoettype weinigverbouwd.Doornieuwemethoden toe tepassen ismeneringeslaagdde
Eckendorfer opeenaanzienlijk hogerproduktie-niveau tebrengen.
Behalve hetgrote proefveld van Eckendorfer families eninteeltlijnen,zagenwe dewijze,waarop dewintergerstveredeling isaangevat.

- 11Hetbezoek aan deZweigstelle ScharnhorstdesMax-Planck-Instituts
teScharnhorstüberNeustadt.
NadatDr.J.Hackbarthalshoofd vandeZweigstelle Scharnhorst een
overzicht had gegevenvan degewassen,die opdelichte zandgronden
aldaar inbewerking zijn,werd onderleidingvanProf.Dr.W.Rudorf
hetproefterreinmetaardappelzaailingen bezocht,waar ookFrl.Dr.
M.L.Baericke toelichtinggaf.
Dr.J.Hackbarthtoonde onshetveredelingsonderzoek met devoederlupine,terwijl eengedeelte vandegroephetmaisproefveld bezichtigde.
Laboratoriumruimte enwoonruimte warengevestigd inhetvroegere
remontedepot.
Desavonds genotenwijteScharnhorst inde tuinvankoele drank
enkoele spijs.Nadewarme enlange dagwerd ditbijzonder opprijs
gesteld.De avondzangvan demeisjes teScharnhorst (onderleiding
vanProf.Rudorf)envanhet Italiaanse groepje zullende excursisten
nimmervergeten.
Wekwamen laat inHannoveraan enontmoetten devolgende morgen
degroepvan deB-excursie,die onsvoorbereidde ophetgeenwijte
zienzoudenkrijgen inhet instituutvanProf.Dr.Kuckuck.
Bezoek aanhet Institutfür Gartenbauliche Pflanzenzüchtung teHannover op 10juli_1959.
InKöln-Vogelsanghebbenv/eveel ontzag gekregenvoorhetveredelingsonderzoek aanhet instituutvanProf.Rudorf,doch ook teHannover zagenwe zeerinteressante proefnemingen ineenbetrekkelijk
eenvoudig,doch zeerpraktisch ingericht laboratorium. InHannover
zijnnl. inhetparkHerrenhauseneenaantal institutengevestigd,
die tebeschouwen zijnals eenvoortzetting van devroeger inOostBerlijngevestigde tuinbouwkundige instituten.
Eenbijzonderheid isdat deFakultät fürGartenbauundLandeskulturbehoort tot deTechnische Hochschule teHannover.Hetaantal
studentenbedraagt ongeveer 200 (waarvan+40vr.st.).De bezoekers
ontvingenhet juistverschenen 136blz. omvattende,rijkgeïllustreerde boekje Fakultät für Gartenbauund Landeskultur derTechnischenHochschule Hannover»Entstehung undGestalt.

- 12Prof.Kuckuckheeft interessante veredelingsproblemen aangevat.
Toepassingvanmannelijk steriliteit enautoincompatabiliteitin
hetveredelingsprogramma,hetkwekenvanhybride rassen (Heterosis
Sorten), dieuniform zijnennietnagebouwd kunnenworden,verdubbelingvan hetaantal chromosomenbijlelietje vandalen,teneinde
vormenmetgrotere bloemtrossenteverkrijgen,pogingenéénstengelige
leeuwenbekjes tekweken,mutatie-onderzoek ensoortskruising bij
Tagetes,enz.
Ophetproefterrein stondentalvanbloemgewassenalshetwarete
pronken.Inhetbijzonder zijntenoemendenieuwe aanwinstenvan
Petunia,Tagetes patella,Tagetes erecta enMatthiola.Uit hetaanwezigeuienmateriaalbleek datgetrachtwordtbijhetkwekenvan
heterosisrassen gebruik temakenvanmannelijke steriliteit.
Alsgeheelhebbendebezoekers eenzeergunstige indruk gekregen
vanhetgeen inkorte jarendoorProf.Kuckuck enzijnkleine stafis
aangevat.
Vermeldenswaard isdatProf.Kuckuck,hoogleraar indeveredeling
van tuinbouwgewassen,grote belangstelling heeftvoorde afstamming
vandegewone tarwe en,zoalsbovengenoemd,daarover ophet congres
eeninteressantevoordracht hield.
Bezoek aanhet Institut fürPflanzenbau und Saatguterzeugung te
Völkenrode.
InVölkenrode passeerdenwe derestenvan opgeblazenluchtvaartlaboratoria.Delunchv/erdgebruikt inhetlogeergebouw vande
Forschungsanstalt fürLandwirtschaft.
Nadat een overzichtgegevenwasvan devele instituten,die tot
dePorschungsanstalt fürLandwirtschaftbehoren,vergezelde Prof.Dr.
O.Pischnich onseerstnaar eengebouwmet cellenvoorhet onderzoek
naar debeste bewaarmethodenvanconsumptie-envanpootaardappelen.
Opdezewarme dagwaseenkortverblijf indekoelcelleneenverademing.
Vervolgenswerd dereisvoortgezetnaarhetnieuwe laboratorium
van zijnafdeling,waarhij onsinlichtte overhetwerkprogramma.
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Hetwasvoorvelen interessant tevernemen,datmen ookde
bloeibevordering vandeaardappelenhet opheffenvandekiemrust
vandeaardappelzaden ophetwerkprogrammaheeft staan.Oorspronkelijk sneedmenvandeaardappelzaden hetpuntje af,doch thans
isvastgesteld datbehandelingmet gibberellinezuur zeergoede
kiemresultatengeeft.De zadenv/ordendannietbeschadigd,terwijl
de eerste ontwikkeling wordtbevorderd (gepubliceerd inLandbauforschung 8 ,1958p.95-96).
Bijeenkortbezoekaan de instituutsbibliotheek bleekmijdat
veelWageningsepublikaties daaraanwezig zijn.
Bezoek aan deBiologische Bundesanstalt teBraunschweig-Gliesmarode
Dedirecteur,Prof.Dr.K.Hassebrauk,gaf eenoverzichtvanhet
enormewerkprogramma,dat o.a. ookblijktuitdeartikelen inhet
Nachrichtenblatt desDeutschenPflanzenschutzdienstes datdoorde
Biol.Bundesanstaltwordtuitgegeven.BijdekassengafFrl.Dr.Eva
Fuchs eenindrukvanhet onderzoeknaar defyio'svandetarweroest;Dr.L.Quantztoonde zijnonderzoekingen overvirussenbij
erwtenenbonen.Vervolgenswerd eenindrukgegeven indekascomplexenvanhetvirusonderzoek bijaardappelen,dedaarbijtoegepasteserologische methoden,etc.
Hetbleek mij, dater zeervele contactenbestaanmetWageningse
onderzoekers.
Desavondshad inandere omgeving eenontmoeting plaatsmet
Prof.Hassebrauk enDr.EvaFuchs.
Bezoek aandeSaatzuchtHeine teSchnega op 11 juli 1959.
Opdelaatste excursiedag,passeerdenwedevolkswagenstad
Wolfsburg,waarwe eenindrukverkregenvan degrootste Europese
automobielfabriek.
Vervolgens bezochtenwe deproefterreinenvandeFa.Heine onder
leidingvanDr.A.Lein,Verschillendecongressisten sloten zichbij
onze groep aanenookdekwekerDr.E.Vestergaard uitS^llestcd,

-H (Abed PlantBreeding Station),Denemarken (dieNederlandse kweekbedrijvenhadbezocht enopde terugreisSchnegaaandeed).
Menv/asjuistbegonnenmet demachinale oogstvande zomergerstproefvelden,zodatditvoorvelen aanleidingwaseenfotovande
bedrijvigheid tenemen.We zagenzeervele kruisingspopulaties en
daaruit gekozenlijnen.Inhetalgemeenneemt debeoordeling van
delijnenuitde 5-jarige kruisingspopulaties 3jareninbeslag,
de officiële proefnemingenvragen ongeveer 4 jaar,daarnakomtde
eigenlijke vermeerdering, zodat ongeveer 17jaarnahetkruisen
eennieuwras inhetverkeerkomt.
Vervolgenswerdendeproefveldenmetwintertarwe,zomertarween
winterrogge bezichtigd. Tenslotte werdendebezoekers genodigd
vooreenlunch,waar-eenprettige stemmingheerste.
Bezoek aandeVereinigte SaatzuchtenEbstorf,Uelzen.
Wev/erdenontvangen ineengrotemoderne aardappelbewaarplaats,
die 'szomers ingericht isvoor de ontvangstvanexcursies. ILen
dermedewerkers gaf onseenindrukvanhetaardappelkweken inhet
algemeen (deleidervanhetkweekbedrijf Ing.'ff.Hofferbertwasop
excursie naarNederland).
De totdeUelzerKreisbehorende pootaardappel-selectiebedrijven
hebben eencentraalkweekbedrijf gesticht,dat zichechter ooktoelegt opde zaaizaad- enpootgoedvoorziening vandeaangeslotenbedrijven.Ditkweekbedrijf heeftbelangrijke aardappelrassen gekweekt.Ienoemen zijnBona,Heida enAugusta,dochookVera,Magna,
Hansa (1957),Rosa (1953)enAnco (1959).Depraktijkveldenvande
3eerstr-genoemdewerdensterk doorhetnieuwe Y-virus aangetast,
dochdoor stamselectie entoepassingvan eigenmethodenvanserologisch onderzoekbeschiktmen thansweer involdoendemate over
gezond uitgangsmateriaal voor devermeerdering.
'7ezagenhetlaboratorium voor serologisch onderzoek.De+250
duizend zaailingen stonden ophetproefterrein inpotten,terwijl
kunstmatige beregeningwerd toegepast.Indekruisingskas stonden
de optomaat geënte géniteurs inpotten; deze entingenvertoonden
daardoorniet deweelderige groen zoalsv/edat inWageningen enin
N.O.Polder gewend zijn,waar degeënte planten indevolle grond
wordengeplant.
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afscheid genomenvanDr.J.Hackbarth,die opvoortreffelijkewijze
deexcursie heeftvoorbereid engeleid.
Daarnamoestnog eengrote afstand afgelegd v/orden.Hetwasdan
ooknamiddernacht toenwe inKeulen terugkwamen.
Eucarpia isopdegoedeweg!VoorProf.Dorst zalhet eengrote
voldoening kunnen zijndathijermede toeheeftbijgedragenEucarpia tot ontwikkeling tebrengen.Er ismeer internationaal contact
totstand gekomen.Engeland bv.,dat zichoorspronkelijkafzijdig
hield,heeft thans ookbelangstelling getoond.Verschillende vormen
van samenwerking zijndoorEucarpia gestimuleerd.
Bezienvanuit het standpunt vanEuphytica (Netherlands Journal
ofPlantBreeding)hoop ik,dat degehoudeninleidingen (voorzover
aantrekkelijk)gepubliceerd zullenworden inEuphytica (inEngelse
taal)ofinhetFranse ofineenvande tweeDuitse zustertijdschriften.Daardoor zullendegehouden inleidingen onderdeaandachtgebrachtkunnenwordenvandegenen indeaangesloten landen,dieniet
kondendeelnemen envandevelen,dieveredelingsonderzoek inanderelanden (U.S.A.,Canada,Japan,Rusland, etc.)verrichten.
Hetlijktmij inhetbelangvanEucarpia zelf,datdevoorzitter
endevoorzitters vande secties de inleidersnadrukkelijk vragen
hunvoordrachten tebewerken totpublicaties entepubliceren in
één vandeveredelingstijdschriften.
Voor zoverhetEuphyticabetreft,kanvermeld worden,dat inhet
terperse zijnde 2enummer devoordrachtvanDrs.J.C.Zadoks (Onthe
formation ofphysiologic races inplantparasites) gepubliceerd
zalworden,terwijlvoorhet 3enummer 1959devoordrachtvan
Dr.R.O.Whyte (International approach'toplant explorationandintroduction)ontvangen is.Eenartikel overhet doorDr.G.Julénbehandelde onderwerp (TheP.A.0.V/orldSeed Campaign)istoegezegd,
terwijl overleg gaande ismet twee andere inleiders.Dr.P.P.Perwerdaheeft zichbereid verklaard zijnindrukkenvanhet 2eEucarpiacongres toteenartikel inEuphytica tebewerken.
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2eEucarpia-congres verscheen inDuitse,Engelse enFranse taal,
datvooraf gestencilde samenvattingenvandeinleidingen zijnverzonden,datProf.Jucci aan zijn toehoorders het 32t>lz.omvattendeverslagheeftuitgereikt,datbijaankomst inKeuleneennaamlijstvandecongressistenwerd ontvangen ,datdeDuitsedagbladenaandacht hebbengeschonkenaanhetcongres endateencongresverslag (metkorte inhoud van devoordrachten),wordtvoorbereid.Deze gegevens zullengeplaatstwordenindeBibliotheekvan
hetI.v.P.

26 oktober,1959.
Wageningen,
Nude66.

