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Nyt europæisk varslingssystem for hvederust

Netværk med 24 partnere fra 13 lande

• Planteforædling
• Planteavlsrådgivning
• Sortsafprøvning
• IPM baseret bekæmpelse
• Forskning

Project ID: 773311



Nyt europæisk varslingssystem for hvederust

Rustsvampene
• Nye racer/genotyper
• Mellemværter
• Spredning

Værtplanteresistens
• Påvisning af resistens
• Nye racers betydning

Stakeholder netværk
• Sygdomsmonitering
• IPM bekæmpelse
• Koordinerede EU

smitteforsøg

Web-baseret 
kommunikation
• Databasedrevet
• Online adgang
• App-udvikling 

Danmark

UK

Sicilien

Schweiz

Spanien

Forædling
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Rådgivning

Sortsafprøvning

Case study region



Tre rustsygdomme på hvede



Hurtig og sikker diagnostik af rustsvampene: Genotypning og racetest

Resultater tolkes i 
Europæisk/global kontekst

www.wheatrust.org
Rust i en hidtil 
resistent sort

Sporeopformering

Racetest i karantænevæksthus

DNA-genotypning med 
mikrosatellitter i laboratoriet

http://www.wheatrust.org/


Rustracer og genotyper moniteres i hele Europa 
i samarbejde med sortsafprøvningen

Netværk bestående af 
omkring 100 forsøgssteder 
med værdiafprøvning af 
hvedesorter (VCU) 2020

• Sygdomsobservationer
• Indsamling af rustprøver



2019 resultater:

• Smittetryk af rust
• Differentialsorter med ”kendt” 

gulrust-resistens 

Gulrustangreb i modtagelig sort, juli 2019

Europæisk ”Registreringsnet”



• Genotype- og racetest
• Fremvisning på forskellige typer                                                    

af kort



Betydning af nye racer for sorters rustmodtagelighed

Nye eksotiske racer: 
Resistenstest i 

karantænevæksthus

Racer påvist lokalt : 
Smitteforsøg af sorter 

i marken

Småplanter

Voksne planter



Nye racers betydning for europæiske hvedesorter

Smitteforsøg med lokale racer

• >200 sorter
• 5 lande – 8 lokaliteter
• Gulrust: DK, SE, 2xUK, 2xDE, FR, IT
• Brunrust: FR, DE, SE, UK
• Sortrust: DE, IT



Rustmodtagelighed i 200 europæiske sorter

Gulrust Brunrust Sortrust



Rustmodtagelighed i 200 europæiske sorter – top 10, 2019



Sortrust



Udvikling af Apps (eksempel)
• ”CrowdSourcing”
• Afprøves i 2020 i RustWatch

Formål:
• Overblik over hvilke sorter der har rust på et 

givet tidspunkt
• Sort, +/- angreb af de 3 rustarter, billede
• Nemt og hurtigt (smartphone)

Tidlig og mere dækkende monitering





Det ideelle rust-varslingssystem
Tæt samarbejde mellem alle aktører 

• Forskning, resistensforædling, sortsafprøvning, 
planteavlsrådgivning

Sygdoms- og rust monitering på europæisk niveau
• Indsamling af rustprøver i hidtil resistente sorter
• Tidlig påvisning af nye genotyper og racer 

Nye racers betydning for rustmodtagelighed
• Dyrkede sorter og forædlingsmateriale
• ”Fremrykket” vækstsæson (væksthus, off-season)
• Multinationale smitteforsøg i mark (”lokale” racer)
• Nye bekæmpelsesstrategier (IPM)

Hurtig og effektiv web-baseret formidling



Hold øje med vores hjemmesider
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