
 

 

 RustWatch Workshop    9. april 2021 
5. maj 2021 

Sted: Online via Microsoft Teams på: 

Click here to join the meeting 

Svar udbedes senest fredag d. 23. april 2021 ved henvendelse til  

Rasmus Emil Jensen, SEGES, raej@seges.dk 

 

Foreløbigt program: 

Tidspunkt Emne 

9.00 – 9.10 Velkomst, præsentationsrunde og formål med workshoppen  

• Rasmus Emil Jensen, SEGES 

 

9.10 – 9.30 Generel information om RustWatch samt status på projektet 

• Mogens Hovmøller, Aarhus Universitet 

 

9.30 – 9.50 Resultater fra forsøg: Field nurseries  

• Jens Grønbech Hansen 

 

9.50 – 10.00  Pause 

10.00 – 10.10 Satus på gulrust i hvede (registreringsnet og sorter) 

• Ghita Cordsen, SEGES 

10.10 – 10.30 Nyt om gulrust fra forædlerne 

• Jeppe Raitan Andersen, Nordic Seed A/S 

• Finn Borum, Sejet Planteforædling 

10.30 – 11.00 Værktøj til monitering af rust i hele Europa – Crowdsource app og brugererfaringer 

• Jens Grønbech Hansen, Aarhus Universitet 

11.00 – 11.10  Pause 

11.10 – 11.40 Fremtidig rustvarsling i Danmark - hvad har vi brug for, hvem gør hvad og hvad koster 

det? 

• Diskussion i plenum. Ordstyrer Rasmus Emil Jensen, SEGES 

11.40 – 11.55 Sommeraktivitet juni 2021 (f.eks. markvandring Flakkebjerg), hvad er der stemning for 

og hvor er det relevant at formidle resultater fra RustWatch? 

• Rasmus Emil Jensen, SEGES 

11.55 – 12.00 Afrunding 

• Rasmus Emil Jensen, SEGES  

 
Yderligere informationer om RustWatch – se næste sider 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVlMWZlYzAtZTYyZi00NTMwLThlYTMtN2Q2YTc5ZWI1NDE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2252c45313-3bb1-43ef-8124-8c8afc9e779c%22%2c%22Oid%22%3a%220902f7a5-bcb0-4300-af66-a7d3373634cc%22%7d


 

  2 / 3 

Sådan definerer RustWatch Wheat Rust Early Warning. Første del er varsling nu og her. Anden 
del er mere langsigtede initiativer 
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RustWatch –  kort introduktion vedr. formål og indhold 

RustWatch, der er et fireårigt Horizon 2020-projekt koordineret af Mogens Hovmøller, AU, vil 

etablere et nyt varslingssystem, som skal forbedre beredskabet og modstandsdygtigheden over 

for nye racer af rust i hvede. Rust i hvede er nemlig blevet et stigende problem ikke alene i Eu-

ropa, men over store dele af verden. Projektet resultater vil blive afprøvet i seks regioner, nemlig 

Danmark, Storbritannien, Tyskland,  Italien, Spanien og Schweiz.  

 

Varslingssystem for alle tre rusttyper 

Projektet vil udvikle et system med tidlig varsling for både gul-, sort- og brunrust i hvede, der dyr-
kes til produktion af foder, brød og pastaprodukter, så produktionen kan være forberedt og robust 
overfor nye racer af hvederust. Varslingssystemet vil bestå af fælles faciliteter til diagnosticering 
af rust samt netværk af interessenter inden for forskning, planteforædling, sygdomskontrol og 
landbrugsrådgivning.  

RustWatch vil udvikle nye værktøjer til diagnosticering, så det bliver muligt at identificere nye in-
vasive rustracer hurtigt og præcist. Projektet vil også undersøge betydningen af virulens, aggres-
sivitet og tilpasning af hvederust til et varmere klima som drivkræfter for spredning og etablering 
af nye rustracer i Europa. 

Regionale hensyn via case studier 

Det nye varslingssystem til forebyggelse og bekæmpelse af hvederust bliver afprøvet via case 
studier i fem regioner, nemlig Danmark, Storbritannien, Tyskland, Italien, Spanien og Schweiz. 

Disse case studier vil bidrage til at udvikle og validere systemerne samt indsamle viden om po-
tentielle hindringer, der kan stå i vejen for implementering af varslingssystemet. Case studierne 
vil også gøre det muligt at undersøge risikoen for etablering af nye invasive rustracer på regionalt 
niveau og foreslå IPM-baseret forebyggelse- og bekæmpelse af rust, tilpasset de agronomiske og 
miljømæssige forhold i den pågældende region. 

Fakta om RustWatch 

• Finansiering: Bevilget fem mio. euro fra EU's Horizon 2020-program 

• Partnere: 12 universiteter og forskningsinstitutioner, 5 rådgivningsvirksomheder og 7 SMV fra 

13 forskellige lande, herunder Aarhus Universitet, Landbrug & Fødevarer, Nordic Seed A/S 

og Tystoftefonden fra Danmark 

• Tidshorisont: Fire år (maj 2018-april 2022) 

• Projektledelse: Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, Mogens Støvring Hovmøller 

Der kan læses mere om projektet på dansk her eller på projektet webside.   

 

Venlig hilsen 
 
Rasmus Emil Jensen 
Specialkonsulent 
Plante- & MiljøInnovation 
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. 
 
T +45 8740 5030  |   M +45 4028 4904  |   E raej@seges.dk 
 

http://agro.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/europas-hvede-skal-beskyttes-mod-rust/
http://agro.au.dk/forskning/projekter/rustwatch/
mailto:raej@seges.dk

