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DynaMo gruppebillede fra det årlige internat og gruppeudviklingsseminar i Höllviken, Sverige.
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S‐cell publikation,
forsidehistorie i nov.
2019 udgivelsen af
Molecular Plant

2019 var endnu et år fyldt med spændende fremskridt med vores forskningsplan, hvilket
afspejles i dette års store antal publicerede forskningsartikler. Særligt vil vi nævne
forsidehistorien i novembernummeret af tidsskriftet Molecular Plant, der belyser
glucosinolaters transportruter fra biosyntetiske celler til lagecellerne
også kaldt S‐celler. Et andet vigtig fremskridt var udvidelsen af DynaMo
Masse‐ spektrometri facilitet med et nyt avanceret Triplequadrupole
Mass Spectrometer, der dels er finansieret af Carlsbergfondet og dels af
instituttet. Det nye instrument fastholder og styrker vores position på
højt niveau inden for forskning i små molekyler og peptider. I 2019 er vi
også stolte over at DynaMo partner lektor Meike Burow blev udnævnt til
LC‐MS facilitet
sektionsleder og dermed påtog sig et meget stort og vigtigt ansvar for at
med nye
lede den sektion, hvor DynaMo Centret er indlejret.
LC‐MS/QqQ

PRISER OG BEVILLINGER
I DynaMo er vi stolte, hver gang en af vores forskere anderkendes med en pris eller finansiering. I 2019 blev leder af DynaMo
Centret Barbara Ann Halkier valgt som medlem af den prestigefyldte EMBO‐organisation
(Akademi for excellence inden for naturvidenskab) og modtog det Skandinaviske Selskab for
Plantefysiologi’s Innovationspris sammen med DynaMo partner Hussam Nour‐Eldin for deres
forskning i udvikling af en ny oliefrøafgrøde, publiceret som forsidehistorie i tidsskriftet
Nature Biotechnology. Ligeledes modtog Hussam Nour‐Eldin økonomisk støtte fra Novo
Nordisk Fonden til projekt om dyrkning af mikroalger og blev samtidigt partner i et konsortium
med fokus på at finde nye metoder til hurtigere forædling af vilde planter for at udvikle
Ph.D.‐studerende Emma
afgrøder, der er modstandsdygtige over for klimaændringer. Konsortiet er finansieret af
Aller efter modtagelse af
Novo Nordisk Fondens Challenge‐program. PhD‐studerende Emma Aller modtog et rejse
et Fulbright rejselegat
legat fra Fulbright til et 4‐måneders forskningsophold på University of Davis, Californien.
PhD‐studerende Henrik Frisenvang fik bevilget støtte fra ”Jordbrugsvidenskabelige PhD‐forening” til et kursus i Italien, og
DynaMo partner Alexander Schulz modtog tilskud fra Danmarks Frie Forskningsfond til multimodal imaging. Barbara Ann
Halkier og Hussam Nour‐Eldin modtog finansiering fra Proof‐of‐Concept‐programmet på KU til deres igangværende Brassica‐
projekt.

MEDIEOPTRÆDEN
DynaMo’s forskning fortsætter med at tiltrække offentlighedens opmærksomhed. Vores ”roadshow” om ”Hvorfor &
Hvorfor ikke GMO” er fortsat populært blandt gymnasiebesøg på universitetet, og vores offentlige præsentationer fører
ofte til yderligere invitationer til offentlig formidling; Barbara Ann Halkier optrådte i det populærvidenskabelige event
”Science and Cocktails” i 2018, hvilket førte til et radiointerview i ”den2radio, Landbrugsmagasinet”, Itunes podcast om
bæredygtig sundhed og et oplæg på Techfestival om ”CRISPR babyer og GMO udfordringer” i 2019.

