
Majiteľ a udržiavateľ odrody:
Saatzucht Breun, Nemecko
Reistrácia: Nemecko - 2008
Odroda je právne chránená.

Charakteristika odrody:
JB ASANO je stredne skorá bezosinatá odroda s dobrou potravinárskou kvalitou A. Je stredne vysoká (84 - 90 cm) a má 
dobrú odolnosť proti poliehaniu. Odolnosť proti vyzimovaniu je veľmi dobrá, jarný rast je veľmi intenzívny, odnožovacia 
schopnosť vynikajúca. Odroda má veľmi vysoký potenciál úrod, veľmi dlhé klasy, vysoký počet zŕn v klase, veľké zrno 
(dobré podmienky majú viditeľný vplyv na veľkosť zrna) a vysokú HTZ.
JB ASANO je veľmi plastická odroda s enormnou kompenzačnou schopnosťou, t. j. poskytuje veľmi vysoký výnos za 
rozličných podmienok - v suchých aj mokrých lokalitách, pri skoršej aj neskorej sejbe, vo všetkých výrobných oblastiach a za 
rôznych poveternostných podmienok. Výnimočná kompenzačná schopnosť odrody spočíva v kombinácii strednej hustoty porastu 
s veľmi produktívnym klasom a so skutočne vysokou HTZ. JB ASANO dokáže pri dobrom priebehu počasia v záverečnej fáze 
nalievania zrna ešte „zdvihnúť úrodu“ zvýšením HTZ a lepším naliatím zrna. Túto vlastnosť má len málo odrôd; podobne reaguje 
napr. Pegassos.
Zdravotný stav:
Odroda má dobrý zdravotný stav - veľmi dobrá je odolnosť proti múčnatke, dobrá až stredne dobrá odolnosť proti hrdzi, Septorii, 
DTR a stredne dobrá proti fuzáriám (odporúča sa fungicídne ošetrenie). 
Hnojenie N:
Začiatok vegetácie  EC 13/25  50 - 70 kg N/ha
Steblovanie   EC 32/37  40 - 60 kg N/ha 
Kvalitatívne prihnojenie  EC 49   40 - 60 kg N/ha
Termín sejby: 
Odroda je vhodná na neskoré až veľmi neskoré sejby.
Od začiatku októbra až do konca novembra. Pri vhodných podmienkach je možné siať aj začiatkom decembra. Po takejto neskorej 
sejbe porast nemusí na jar vyzerať veľmi pekne, často má rastlinka len 2 listy. Vývoj na jar je však veľmi rýchly a intenzívny.
Hustota výsevku: 
Skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť: 330 - 360 zŕn/m2 
Stredný termín sejby: 360 - 380 zŕn/m2 
Neskorá sejba, horšia poľná vzchádzavosť: 380 - 420 zŕn/m2 

Parametre kvality:
V zmysle STN 46 1100-2 je odroda JB ASANO zaradená do triedy A. Tejto triede zodpovedá obsah dusíkatých látok i zistený obsah 
mokrého lepku. Objemová hmotnosť odrody je vysoká a dosiahla hodnotu pre zaradenie pšenice do najvyššej triedy kvality „E“. 
Podľa Zelenyho indexu patrí JB ASANO medzi pekársky silnejšie odrody. Číslo poklesu vykazuje optimálnu hodnotu.
Z hľadiska technologickej kvality, ktorá bola hodnotená reologickými skúškami (alveograf, farinograf), odroda spĺňa požiadavky STN 
na zaradenie medzi potravinárske pšenice a je hodnotená ako priemerná.
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