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Pierwszy Kongres EUCARPII (Holandia, Wageningen, 2—4 lipca, 1956) 

był poprzedzony zgromadzeniem (przewodniczył ówczesny dyrektor ge- 
neralny do spraw rolnictwa w Holandii Ir. A.W. van de Plassche), w któ- 

rym uczestniczyło około stu wybitnych specjalistów z dziedziny genetyki 

i hodowli roślin z 13 krajów zachodnioeuropejskich. Przyjęto wówczas 

jednogłośnie propozycję założenia Stowarzyszenia skupiającego wszyst- 

kich, którzy działają w tej dziedzinie. Powołano tymczasowy komitet za- 

łożycielski a na jego przewodniczącego wybrano. Prof. dr C. Dorsta (Plant 

Breeding Institute, Wageningen, Holandia). Podjęto cały szereg decyzji, 

uchwał i ustaleń, które obowiązują do chwili obecnej [18]. , 

— Siegajac do jezyka greckiego: EU — dobry — CARPOS — owoc, 

nadano nazwę organizacji EUCARPIA. Autorem tej propozycji był Prof. 

Dorst. 

— Przedstawiono cel powołania Stowarzyszenia, a mianowicie: popie- 

ranie naukowej i technicznej współpracy w dziedzinie genetyki i hodowli 

roślin, zmierzającej do postępu produkcji rolniczej, z wykluczeniem dzia- 

łalności dochodowej. 

—- Ustalono, że członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba zaj- 

mująca się badaniami w zakresie hodowli roślin, lub uczestnicząca w 

praktyce hodowlanej, a także instytucje działające w tej dziedzinie 

(tzw. członkowie zrzeszeni) opłacający składkę członkowską. Wysokość 

jej stanowi 40 franków szwajcarskich dla osób indywidualnych i 300 — 

dla członków zrzeszonych. 

Liczba członków EUCARPII wynosiła w 1986 r. — 1008 osób indywi- 

dualnych oraz 77 zrzeszonych. Pochodzą z 61 krajów europejskich i z in- 

nych kontynentów [8]. 

— Ustalono formę kierowania działalnością Stowarzyszenia. Najwyż- 

szą władzą jest zgromadzenie ogólne, które wybiera na okres 3 lat prezy-
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denta i komitet wykonawczy (Executive Committee) w sklad ktorego 

wchodzą pierwszy i drugi wiceprezydent, sekretarz i skarbnik, oraz trzech 
członków reprezentujących radę Stowarzyszenia (Board of the Associa- 

tion). Składa się ona z reprezentantów krajów z których pochodzi więcej 

niż 10 członków Stowarzyszenia oraz z przewodniczących wszystkich 

sekcji 

Komitet wykonawczy i rada Stowarzyszenia proponują zgromadze- 

niu ogólnemu terminy kongresów i zjazdów poszczególnych sekcji oraz 

tematy wiodące na tych spotkaniach, a także szczegóły dotyczące ich pro- 
gramu. Zebrania komitetu wykonawczego i rady Stowarzyszenia odby- 
wają się wielokrotnie w czasie między terminami kongresów. Tematem 

poruszanym na tych spotkaniach, oprócz spraw dotyczących funkcjono- 

wania Stowarzyszenia jest także współpraca EUCARPII z licznymi orga- 

nizacjami międzynarodowymi (FAO, UNDP, IAEA — International Insti- 

tute Atomic Energy in Agriculture, OECD — Variety Certification 

Committee, IIRB — International Institute Research on Beets, ASA — 

American Society of Agronomy, CSSA — Crop Science Society of Ame- 

rica, EPPO — the European Plant Protection Organisation i inn.). 

Działalność Stowarzyszenia przebiega w sekcjach gromadzących oso- 

by o podobnych zainteresowaniach zawodowych. Początkowo powołano 

siedem sekcji, w ciągu istnienia Stowarzyszenia liczba ich wzrosła do wy- 

mienionych niżej dwunastu. W nawiasie podano rok w którym zorganizo- 

wano pierwszy zjazd danej sekcji oraz liczbę zjazdów, które odbyły się 

do roku 1988. 

1. Ziemniaki (1967, 7) 

2. Zboża (1964, 20) 
3. Rośliny pastewne (1967, 14), w ramach tej sekcji grupa robocza 

Medicago sativa (1967, 9) 

4. Piometria w hodowli roślin (1973, 7) 
. Fizjologia (1966, 7) 

6. Manipulacje genetyczne (do roku 1981 — Mutacje i poliploidy 

(1967, 6) 
7. Zasoby genowe (do roku 1983 — Dzikie i prymitywne formy roślin 

uprawnych (1968, 13) 

8. Kukurydza i sogum (1964, 12) 

9. Rośliny warzywne — zjazdy poświęcono wybranym roślinom: groch 
(1962, 4), pomidory (1962, 9), fasola (1964, 3), krzyżowe (1964, 5), 

cebula (1967, 4), warzywne — liściowe (1967, 5), papryka (1971, 6), 

ogórki i melony (1973, 6), szparagi (1973, 3), różne (1965, 6) 

10. Rośliny sadownicze (1970, 11) 
11. Rośliny ozdobne (1971, 15) 
12. Rośliny oleiste i białkowe (1978, 7). 

©
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Zarząd każdej sekcji składa się z wybieranych co trzy lata: przewodni- 
czącego (President of the Section), sekretarza oraz 3—5 członków zarzą- 
du. Zjazdy członków sekcji odbywają się co roku i każdorazowo w innym 
kraju. Tematy zjazdów ustalane są na zebraniach plenarnych sekcji. 

Postanowiono, że co trzy lata, w kraju funkcjonującego prezydenta 
będą się odbywały kongresy z udziałem wszystkich członków Stowarzy- 
szenia. W programie kongresów będzie miało miejsce zgromadzenie ogól- 
ne, które dokona wyboru nowego prezydenta i nowych władz. Prezyden- 
tem zostaje na ogół pierwszy wiceprezydent, a wybory dotyczą jedynie 
drugiego v-prezydenta, który za 6 lat obejmie najprawdopodobniej funk- 
cję prezydenta i będzie organizował w swoim kraju kongres EUCARPII. 

— Tematy kongresów proponowane przez zarząd Stowarzyszenia zgro- 
madzeniu ogólnemu członków dotyczą problemów najbardziej istotnych 
dla hodowli roślin. W programie każdego kongresu i zjazdów sekcji oprócz 
części odczytowo-referatowej odbywa się prezentacja problemów dane- 
go kraju, związanych z hodowlą roślin oraz na konkretnych przykła- 
dach — sposób ich rozwiązywania. Każdy kongres i zjazd bywa połą- 
czony ze zwiedzaniem obiektów wiążących się z działalności hodowli roś- 
lin w danym kraju. 

— Oprócz funkcji wybieralnych — jest także sekretariat Stowarzy- 
szenia, którego urzędnicy i siedziba jest stała. Do roku 1971 sekretariat 
był obsługiwany pod kierunkiem Prof. W. Hoffmanna (Institut fir Ange- 
wandte Genetik der Freien Universitat, Berlin — Dahlem) przez panie 
E. Champion i M. Arnold; siedzibą był początkowo Institut National de 
la Recherde Agronomique w Paryżu, potem w Wersalu. Od roku 1971 
siedzibę sekretariatu przeniesiono do Wageningen, a funkcjonowaniem 
jego kierował Dr. H. Lamberts. Stałym sekretarzem EUCARPII został 
Ir. M. Mesken (obydwaj z Foundation for Agricultural Plant Breeding, 
SVP, Wageningen, Holandia). Od tego czasu zaczął się ukazywać regular- 
nie raz w roku Biuletyn EUCARPII relacjonujący działalność tej organi- 
zacji. Zawiera on m.in. sprawozdania z przebiegu zebrań komitetu wyko- 
nawczego i rady Stowarzyszenia, zjazdów poszczególnych sekcji i wresz- 
cie — kongresów. Znaleźć w nim można także informacje dotyczące za- 
mierzeń na przyszłość (m.in. projekty organizowania ekspedycji nauko- 
wych w poszukiwaniu dzikich form roślin itp.) oraz wykazy wydawnictw 
EUCARPII (Newsletters, Proceedings ... itp.). W Biuletynie EUCARPII 
publikowane są także artykuły poświęcone pamięci wybitnych pos- 
taci związanych z istnieniem Stowarzyszenia. Przedstawiono poniżej 
wspomnienia o niektórych, szczególnie zasłużonych dla jego rozwoju. 

Dnia 4.V.1975 r. zmarł Prof. ANDOR JANOSSY, Prezydent EUCAR- 

PII w kadencji 1974—1977, Wielce zasłużony dla rozwoju hodowli roś- 
lin na Węgrzech, był twórcą pierwszej węgierskiej odmiany tetraploidal-
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nej koniczyny czerwonej Hungaropoly oraz zalozycielem w 1959 r. Insty- 

tutu Agrobotaniki w Tapioszele i jego wieloletnim dyrektorem. Autorem 

wspomnienia jest prezydent EUCARPII w kadencji 1968—1971 Dr. F.G.F. 

Lupton (Pant Breeding Institute, Trumpington, Cambridge, Wielka Bry- 

tania) [15]. 

14.1.1979 odszedł Prof. dr J.C. DORST najaktywniejszy z twórców EU- 

CARPII i jej pierwszy Prezydent. Prof. Dorst specjalizował się w zagad- 

nieniach chorób wirusowych ziemniaka. Jego dziełem, jako hodowcy była 

odmiana ziemniaka Alpha, która od 1925 r. do chwili obecnej jest upra- 

wiana z powodzeniem wraz (z później wyhodowanymi) — Saskia i Sir- 

tema w wielu częściach świata. Był pierwszym dyrektorem instytutu 

Foundation for Agricultural Plant Breeding, SVP, w Wageningen, a tak- 

że, wraz z Dr. H. dr Haan — założycielem w 1951 czasopisma EUPHY- 

TICA. Piękne słowa uznania dla Jego działalności w imieniu wszystkich 

członków EUCARPII wyraził w Biuletynie Prof. dr J. Sneep (Agricul- 

tural University, Dpt. Plant Breeding, Wageningen, Holandia) [17]. 

Dnia 30.VI.1987 zmarł Dr H. LAMBERTS, Prezydent kadencji 1980— 
—1983 i organizator X jubilueszowego Kongresu EUCARPII. Zajmował 

się hodowlą łubinu żółtego. Był długoletnim (po odejściu na emeryturę 

Prof. J.C. Dorsta) dyrektorem instytutu Foundation for Agricultural Plant 

Breeding, SVP, w Wageningen. Od roku 1966 — znakomity organizator 

— aktywnie uczestniczył w działalności EUCARPII: jako członek rady 

i przewodniczący Sekcji Roślin Zbożowych oraz twórca rozwijającego się 

potem z ogromnym rozmachem Europejskiego Banku Genów. Był inicja- 

torem reorganizacji sekretariatu EUCARPII, co wzmocniło wewnętrzną 

strukturę Stowarzyszenia. Reprezentował EUCARPIĘ na terenie między- 

narodowych organizacji (UNDP-FAO, ECP-GR* i in.). W swojej działal- 

ności był zwrócony do krajów rozwijających się inicjując wiele imprez 

naukowych zmierzający do podniesienia w nich poziomu rolnictwa, 

a hodowli roślin szczególnie. Niestrudzenie popierał współpracę między 

hodowcami roślin w krajach wschodniej i zachodniej Europy. Wielokrot- 

nie odwiedzał Polskę interesując się z życzliwością rozwojem hodowli 

roślin i życiem naukowym, a także działalnością praktyczną ' w tym za- 

kresie — w naszym kraju [3]. 

Statut Stowarzyszenia przedstawiony na zebraniu умен w 

1956 r. ulegał kilkakrotnemu rozszerzeniu i zmianom (na kongresach: 

w Kolonii w 1959 r., w Paryżu w 1962, Budapeszcie w 1974). Na walnym 

zgromadzeniu w czasie X Jubileuszowego kongresu w Wageningen (19— 

—24 czerwiec 1983 r.) przyjęto jego obowiązującą obecnie wersję [18]. 

* European Cooperative Program — Genetic Resources.
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Pierwszy Kongres EUCARPII, polaczony z zalozeniem Stowarzyszenia 

odbył się w dniach 2—4 lipca 1956 r. Przemówienie inauguracyjne wygło- 
sił prezydent — Prof. dr J.C. Dorst. 

Zawierało ono wiele myśli, które towarzyszą rozwojowi nie tylko EU- 

CARPII, ale także hodowli roślin, jako dyscypliny naukowej. Znajdują 

się w nim cytaty z literatury pięknej i fachowej — świadczące o szero- 

kich horyzontach umysłowych i wiedzy autora. Trudno się oprzeć chęci 
zwrócenia uwagi na szereg fragmentów, które wyrażone tyle lat temu, 

nie straciły swojej aktualności. 
_ „NATURA ARTIS MAGISTRA — Przyroda nauczycielem sztuki. Jak- 

że często, po wielu pracochłonnych doświadczeniach i licznych rozczaro- 

waniach, musimy się zgodzić na to co przyroda nam ofiaruje. Bo — nawią- 

zując do słów Carriere (1865 r.) — natura nie jest pokornym sługą na- 

szych kalkulacji”. 
.„Wawiłłow jest twórcą myśli, że ewolucja roślin jest hodowlą doko- 

nującą się w naturze, a hodowla roślin — ewolucją prowadzoną przez 

człowieka. Zadaniem hodowcy jest stworzenie lepszej, niż istniejące od- 
miany. Każdy jednak, kto zajmuje się hodowlą, wie jak bardzo surowym 

sędzią jest praktyka rolnicza”. 

Nie można przecenić znaczenia osobistych kontaktów osób które zaj- 

mują się tym samym zagadnieniem, lub pracują nad tą samą rośliną. 

Szansę ku temu stwarzają zjazdy poszczególnych sekcji. Kongresy nato- 
miast, są znakomitą okazją do zapoznania się w sposób stosunkowo łatwy, 

ale i najbardziej kompetentny (dzięki temu, że są prezentowane przez wy- 

bitnych specjalistów) z najnowszymi problemami i postępem w badaniach 

w zakresie dziedzin; które są blisko, lub luźniej związane z hodowlą roś- 

lin. Z własnego doświadczenia pamiętam, że wysłuchanie odczytu na pe- 

wien temat dało mi nowe spojrzenie na problem o zupełnie innym cha- 
rakterze”. 

Przemówienie Prof. Dorsta zostało pięknie zakończone: ,,Z nadzieją, 
że dzięki wymianie materiałów roślinnych i dóbr niematerialnych nowe 

stowarzyszenie będzie miało udział w uwieńczonym powodzeniem rozwo- 

ju hodowli roślin — otwieram jego pierwszy kongres” [4]. 

Uczestnicy Kongresu wystosowali telegram z wyrazami uznania do 

Profesora E. von Tchermaka (Austria) pioniera w dziedzinie naukowej 

hodowli roślin. 

Dotychczas odbyło się 11 kongresów EUCARPII. Przedstawiono zesta- 
wienie terminów, lokalizację i głównych organizatorów oraz tematyką 

wiodącą tych imprez. 

I Kongres, 2—4.VII.1956, Wageningen, Holandia. Prezydent — Prof. 

dr J.C. Dorst (Holandia), 1 V-Prezydent: Prof. dr W. Rudorf (RFN), 2 

V-Prezydent: Prof. dr J. Bustarret (Francja. Tematyka: Dzikie gatunki
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i formy prymitywne roslin uprawnych — rezerwuarem genów. Mutacje 
indukowane, a hodowla roślin. Międzygatunkowe i międzyrodzajowe krzy- 
żowania [12]. 

II Kongres, 6—10.VII.1959, Kolonia, RFN. Prezydent: Prof. dr W. Ru- 

dorf, (RFN), 1 V-Prezydent: Prof. dr J. Bustarret (Francja), 2 V-Prezy- 

dent: Prof. dr E. Ackerberg (Szwecja) [5]. Tematyka: Dzikie gatunki 

i prymitywne formy roślinne. Mutacje i poliploidalność. Problemy w ho- 

dowli roślin zbożowych, pastewnych i ozdobnych. 

III Kongres, 21—28.V.1962, Paryż, Francja. Prezydent: Prof. dr J. 

Bustarret (Francja), 1 V-Prezydent: Prof. dr E. Ackerberg (Szwecja), 2 

V-Prezydent: Prof. dr G. Haussmann (Włochy). Tematyka: Produkcja su- 

chej masy celem hodowli roślin. Nowe informacje o odporności roślin na 

choroby. Losy zmutowanych komórek w organizmach roślin rozmnaża- 

nych wegetatywnie i reprodukowanych przez nasiona. Indukowanie mu- 

tacji a hodowla roślin. Współczesne spojrzenie na teorię ośrodków pocho- 

dzenia genów. Fizjologiczne aspekty jakości roślin. Aktualne poglądy na 

dziedziczenie cytoplazmatyczne [6]. 

IV Kongres, 14—16.VII.1965, Lund, Szwecja. Prezydent: Prof. dr E. 

Ackerberg, 1 V-Prezydent: Prof. dr G. Haussmann, 2 V-Prezydent: Prof. 

dr G.D.H. Bell, dr G.F.H. Lupton (Wielka Brytania). 

Tematyka: Zastosowanie w hodowli roślin wyników badań genetycznych. 

Grzegorz Mendel i 100 lat badań genetycznych. Wartość modeli matema- 

tycznych dla hodowli roślin. Problemy wirusowe w hodowli roślin. Fo- 

tobiologia w hodowli roślin. Biochemiczne aspekty problemu jakości 

w hodowli roślin. Poliploidalność roślin [9]. 

V Kongres, 1—3.X.1968, Mediolan, Włochy. Prezydent: Prof. dr G. 

Haussmann, 1 V-Prezydent: dr G.F.N. Lupton (Wielka Brytania), 2 V-Pre- 

zydent: Prof. dr A. Janossy (Węgry). 

Tematyka: Cytogenetyka i hodowla roślin. Biometria w hodowli roślin. 

Hodowla mutacyjna w zastosowaniu do roślin rozmnażanych wegetatyw- 

nie i przy pomocy nasion. Odmiany syntetyczne. Problem męskiej steryl- 

ności i samoniezgodności. Ekologia genu a hodowla roślin [2]. 

VI Kongres, 29 VI.—2.VII.1971, Cambridge, Wielka Brytania. Prezy- 

dent: Dr. C.F.H. Lupton (Wielka Brytania), 1 V-Prezydent: Prof. dr A. 

Janossy (Węgry), 2 V-Prezydent: Prof. dr E. Sanchez-Monge (iszpania). 

Hasło Kongresu: Drogi postępu w hodowli roślin. 

Tematyka: Hodowla w kierunku maksymalnej plenności. Nowe koncepcje 
w hodowli odpornościowej roślin. Biometria w hodowli roślin. Biologia 

molekularna i biologia komórki w ulepszaniu roślin uprawnych. Hodowla 

w kierunku ulepszania cech biochemicznych roślin [14].
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VII Kongres, 24—26.VI.1974, Budapeszt, Węgry. Prezydent: Prof. dr 
A. Janossy (Węgry), 1 V-Prezydent Prof. dr E. Sanches-Monge (Hiszpa- 
nia), 2 V-Prezydent: Prof. dr D. Breżniew (ZSRR). 
Hasło Kongresu: Heterozja w hodowli roślin [11]. 

VIII Kongres, 23—25.V.1977, Madryt, Hiszpania. Prezydent: Prof. dr 
E. Sanchez-Monge (Hiszpania), 1 V-Prezydent: Prof. dr E. Breżniew 
(ZSRR), 2 V-Prezydent: Dr. H. Lamberts (Holandia). 

„ Hasło Kongresu: Krzyżowanie międzygatungowe [16]. 
. IX Kongres ,16—20.IX.1980, Leningrad, ZSRR. Prezydent: Prof. dr 
D. Breżniew (ZSRR), 1 V-Prezydent: Dr. H. Lamberts, 2 V-Prezydent: | 
Doc. dr J. Bojanowski i Doc. dr J. Jakubiec. 

. Hasło Kongresu: Zasoby genowe a hodowla roślin w kierunku odporności 
choroby, szkodniki i niesprzyjające warunki środowiska. | 
Tematyka: Centra pochodzenia roślin — genetyczną bazą hodowli odpor- 
nościowej. Reakcja roślin na działanie niesprzyjających fizycznych i che- 
micznych czynników środowiska. Nowe kierunki hodowli odpornościowej 
przeciw patogenom. Fizjologiczny mechanizm adaptacji roślin do warun- 
ków stresowych. Ewolucyjne i populacyjne aspekty odporności [1]. 

X Jubileuszowy Kongres, 19—24.V1.1983, Wageningen, Holandia. Pre- 
zydent: Dr. H. Lamberts (Holandia), 1 V-Prezydent: Doc. J. Bojanowski 
(Polska), 2 V-Prezydent: Prof. dr G. Róbbelen (RFN). 
Hasło Kongresu: Efektywność hodowli roślin. 
Tematyka: 1. Doskonalenie metod selekcji. Rezultaty konkurencji w pro- 
cesie selekcji. Selekcja pośrednia. Dobór lepszych kryteriów selekcji. Se- 
lekcja na wczesnym etapie hodowli. Ulepszenie indeksu hodowlanego. 

Ekonomika zużycia energii, składników odżywczych i wody. 2. Hodowla 
na poziomie komórki. Manipulacje populacjami gamet. Techniki in vi- 

tro w utrzymaniu i przechowywaniu komórek. Selekcja kultur komór- 

kowych i zespołów komórek. Manipulacje protoplastami, organellami i ge- 
nami [13]. 

XI. Kongres EUCARPII odbył się 22—25 czerwca 1986 w Warszawie. 

Organizatorem był Prezydent Doc. dr J. Bojanowski (IHAR, Radzików). 
W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili przedstawiciele Minister- 
stwa Rolnictwa, Akademii Rolniczej (SGGW) w Warszawie i Polskiej 
Akademii Nauk (Wydz. V). Protektorat nad Kongresem objął Minister 
Rolnictwa. 
Temat wiodący (hasło Kongresu) brzmiał: „Jakość w hodowli roślin”. Pro- 

gram realizowano na trzech sesjach plenarnych i poświęconych następu- 

jącym zagadnieniom i prezentowanym przez wymienionych niżej mów- 

ców. Zorganiżowano ponadto sesję plakatową. 

Sesja 1. Genetyka jakości. Wprowadzenie -— Doc. dr J. Bojanowski 
(IHAR, Radzików, Polska) ~
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1.1. 

1.2. 

1.3. 

Zasoby genowe cech jakościowych (Prof. V.F. Dorofeev, Leningrad, 

ZSRR) 

Strategia selekcji z punktu widzenia hodowli jakościowej — Dr. D. 

Wilson, E.L. Breese i J. Valentine (Aberystwyth, Wielka Brytania) 

Cena, jaką się płaci za jakość — Prof. G. Róbbelen (Góttingen, RFN) 

Sesja 2 — Charakterystyka jakości. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

Zs 

2.8. 

Jakość nasion roślin zbożowych — D.H. Doll (Roskilde, Dania) 

Możliwości poprawienia na drodze hodowlanej wartości żywieniowej 

nasion roślin strączkowych — Dr. D.A. Bond, D.B. Smith (Cam- 

bridge, Wielka Brytania) | | 

Charakterystyka jakości nasion roślin oleistych — Prof. J. Krzymań- 

ski, (Poznań, Polska) 

Charakterystyka jakości roślin korzeniowych — Ir. M. Mesken (Wa- 

geningen, Holandia) 7 

Osiągnięcia i cel hodowli jakościowej cebuli, czosnku i porów — Doc. 

R.O. Doruchowski, Dr. M. Jenderek-Rendgwalska (Skierniéwice, Pol- 

ska) | r. 

Osiągnięcia i cele jakościowe ulepszania ziemniaków (Solanum tu- 

berosum L.) — Prof. K. Świeżyńki (Młochów, Polska) 

Hodowla jakościowa roślin pastewnych — Dr. M. Gillet i Dr, С. 

Poisson (Lusignan, Francja) 

Charakterystyka jakości jabłek z punktu widzenia konsumenta — 

Dr. F.H. Alston (Kent, Wielka Brytania) 

3 Sesja: Ocena materiału roślinnego z punktu widzenia jakości. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

Zastosowanie precyzyjnych metod poprawienia jakości roślin. Dwa . 

wybrane przykłady. — Prof. F. Salamini, Dr. C. Lorenzoni i Dr. C. 

Soave (Kolonia, RFN; Paizenza, Włochy; Bergamo, Włochy) 

Metody analityczne dla oceny materiału hodowlanego z p.w. jakości 

Dr. D.B. Smith i Dr. P.G. Gothard (Cambridge, Wielka Brytania) 

Aparatura służąca do oceny jakości, stosowana w hodowli roślin — 

Dr. W.M.I. van Gelder (Wageningen, Holandia) 

Wymagania jakościowe — w oficjalnej ocenie odmian — Dr. W. 

Brzeziński, Dr. E. Klockiewicz-Kamińska i Dr. P. Mendelewski (Słu- 

pia Wielka, Polska) 

Ocena, przy pomocy zwierząt laboratoryjnych, biologicznej wartości , 

żywieniowej — stosowana w hodowli roślin — Prof. 'M. Rakowska 

(Radzików, Polska) | 

Zastosowanie metody luminiscencyjnej dla określenia wrażliwości 

pszenicy i rzepaku na niektóre herbicydy — Dr. A. Murkowski i Dr. 

S. Skórska (Szczecin, Polska).
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Na sesji plakatowej zaprezentowano 30 doniesien dotyczacych szero- 
kiego wachlarza problematyki jakosciowej. W ramach czasopisma ,,Ho- 
dowla Roślin, Aklimatyzacja, Nasiennictwo” ukazał się tom zawierający 
pełne teksty referatów i doniesień przedstawionych na kongresie [10]. 

W czasie Kongresu odbyło się walne zgromadzenie członków. Doko- 
nano na nim wyboru nowego prezydenta EUCARPII. Został nim Prof. dr 
G. Róbbelen (Góttingen, RFN). Na stanowisko V- -Prezydenta wybrano pa- 
nią Prof. dr Y. Dattee (Paryż, Francja). Dokonano także wyboru 15 no- 
wych członków Rady Stowarzyszenia [7]. 

Postanowiono, że następny XII Kongres EUCARPII, który zorgani- 
zuje Prof. dr G. Róbbelen odbędzie się w Góttingen w czasie od 27 lutego 
do 4 marca 1989. Temat wiodący, hasło Kongresu brzmi: „Nauka dla ho- 
dowli roślin”. 

Podziękowanie 

Panu Dr. M. Meskenowi (Plant Breeding Foundation, SVP, Wage- 
ningen, Holandia) — Sekretarzowi EUCARPII dziękuję za zachęcenie 
mnie do przygotowania tego opracowania i dostarczenie wielu informacji 
dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

LITERATURA 

1. Breżniew DD. Dorofiejew W.F.: (Eds.) 1981 „Genetic resources and 
plant breeding for resistance to diseases, pests and abiotic environmental con- 

ditions”. Materials of IX Congress of EUCARPIA. Leningrad, 16—20 September 

1980. VASKH NIL N.I. VAVILOV, All — Union Scientific Research Institute 
of Plant Industry. 

2. ChisciGc., Haussmann G:: (Eds.), 1969, EUCARPIA Fifth Congress of the 
European Association for Research on Plant Breeding, Milan 1—3 October 
1968. Genetica Agraria. 

3. Dorsman C.: 1988, In memoriam H. Lamberts. EUCARPIA Bulletin No. 17. 
July 1988: 4. 

4 Dorst J.C.: 1957, Presidential address, EUCARPIA Ist Congress. Euphytica, 6: 
1—3. 

5. EUCARPIA: 1959, Proceedings of the 2nd Congress, Kéln-Vogelsang, 6 bis 

10 Juli 1959. 

6. EUCARPIA: Paris 21—28 Mai 1962, 3d Congress of the European Association 

for Research on Plant Breeding. 

7 EUCARPIA: 1987, Board and Executive Committee. EUCARPIA Bulletin 
No. 16. Mai 1987: 2. 

8. EUCARPIA: 1986, List of members: 1.



96 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

W. Młyniec 

Hagberg A, Akerberg E.A.: (Eds.) 1966. EUCARPIA Lund 14—17.VIII.- 

1975. Fourth Congress of the European Association for Research on Plant 

Breeding. Acta Agriculturae Scandinavica. Supplementum 16. Stockholm. 

Hodowla RoSlin, Aklimatyzacja i Nasiennictwo: 1988. Pro- 

ceedings of the XI EUCARPIA CONGRESS ,,Quality in Plant Breeding”, War- 

szawa, June 23—25 1986. T. 32, 1/2, PWRiL, Poznań. . 

Janossy A. Lupton F.G.H.: (Eds.) Proceedings of the European Association 

on Plant Breeding Research ,,Heterosis in Plant Breeding”, Hungary, Budapest 

24—26 Juna 1974, Akademia Kiado, Budapest. 1976. | 

Jong de J.J.: 1956, Constituent Assembly and First Congress of the European 

Association for Research on Plant Breeding held at Wageningen (the Nether- 

lands) on 2, 3, and 4 July 1956. Euphytica, Vol. 5, No. 1: 323—328. 

Lange W. Zeven A.C, Hogenboom N.G.: (Eds.) 1984. „Efficiency in: 

Plant Breeding”. Proceedings of the 10th Congress of the European Association 

for Research on Plant Breeding EUCARPIA, Wageningen, The Netherlands, 

19—24 June 1983. PUDOC, Wageningen. 

Lupton F.GH., Jenkins G, Johnson R.: (Edr.) 1972. „The Way Ahead 
in Plant Breeding”. Proceedings of the Six Congress of EUCARPIA, European 

Association for Research in Plant Breeding. Cambridge, 29 June — 2 July, 1971. 

Lupton F.G.H.: 1976, Professor Andor Janossy 1908—1975. EUCARPIA Bulletin, 

No. 9, April 1976: 2. 

Sanchez-Monge E., Garcia-Olmedo F.: (Eds.) „lnterspecific  Hy- 

bridization in Plant Breeding”. Proceedings of the Eighth Congress of EUCAR- 

PIA, the European Association for Research on Plant Breeding, 23—25 Mai, 

1977, Madrid, Spain. 

Sneep J.: 1979. In memoriam Prof. dr Ir. J.C. Dorst, Honorary President of 

EUCARPIA. EUCARPIA Bulletin No. 12 September, 1979: 27. 

Statutes incorporating amendments submitted to the General Assembly of 

the Xth Congress held in Wageningen, June 1983. EUCARPIA Bulletin No. 14, 

July 1985. 

Materiały nadesłano do redakcji w lutym 1989 r.


