
JB Asano
Vroege, hoogproductieve baktarwe

Hoge opbrengst in alle streken en op alle gronden 
JB Asano is in Duitsland de meest gezaaide A-tarwe. Ook in Nederland geeft het ras in 
verschillende proeven topopbrengsten. Daarnaast is het een goede baktarwe en geeft het 
een vroegafrijpend gewas dat op tijd geoogst kan worden. 

Gemiddelde opbrengst over drie oogstjaren op drie locaties*

Lelystad Colijnsplaat Wageningen 

kg per ha relatief kg per ha relatief  kg per ha relatief

JB Asano 11166 103 12133 103 7027 112
**100 = 11206 100   11769 100   6298 100

* Bron; Barenbrug Reserach. Locaties Lelystad Barenzahoeve klei oogst 09-11, Colijnsplaat, Proefboerderij De Rusthoeve klei 

oogst 08-10, Wageningen WUR zand 08-10.

** = gemiddelde controlerassen 2008 Robigus, Anthus en Globus

 2009 Robigus, Anthus, Bristol, SW Tataros en Lincoln

 2010 Robigus, Anthus, SW Tataros en Lincoln

 2011 SW Tataros, Lincoln, Tabasco, Julius en Lear

Nummer 1  op de Groningse klei 
JB Asano is dit jaar ook onderzocht op proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta. 
Direct gaf het ras de hoogste opbrengst in de behandelde proef (113) maar ook in de 
onbehandelde proef scoorde het ras zeer hoog (107). Ook geeft het tarwe met een hoog 
hectolitergewicht.

 
Vroeg rijp en veel stro 
De vroege afrijping was in zomer 2011 bijzonder in het voordeel van graantelers.  
Op de meeste plaatsen is JB Asano de eerste dagen van augustus droog gedorst voor 
de regenperiode. Dat gaf een besparing op droogkosten en ook de kwaliteit bleef 
hierdoor op een hoog niveau. De superproductieve baktarwe maakt daarom sterke 
opgang in West-Europa en is dit jaar met succes in Nederland geteeld. De stro-opbrengst 
van JB Asano hoog. Dat is interessant bij verkoop en bij hakselen en onderwerken als 
bodemverbeteraar.
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Kwaliteit 
JB Asano geeft tarwe met een zeer hoog hectolitergewicht en mooie grove korrels.  
Het is een echte broodtarwe die in Duitsland als A- tarwe wordt gewaardeerd.

Valgetal Gemiddeld - hoog

Eiwitgehalt Gemiddeld

Sedimentatiewaarde Gemiddeld - hoog

Wateropname Gemiddeld

Bloemopbrengst Hoog – zeer hoog

Bakvolume Gemiddeld - hoog

 

Praktijk
JB Asano kan zowel vroeg als laat gezaaid worden. Het is raadzaam wat extra 
zaaizaad te gebruiken i.v.m. de gemiddelde uitstoeling. De algemene ziekteresistentie  
is goed. Afhankelijk van de teeltintensiviteit zijn 1 tot 2 fungicidebespuiting nodig.  
JB Asano is een stevige en lange tarwe. Een of tweemaal een halmversteviger toedienen 
bij intensieve teelt is aan te bevelen.

 
Raseigenschappen JB Asano
(Gebaseerd op waarnemingen Nederlandse proeven en gegevens van officieel Duits 
rassenonderzoek)

JB Asano

Stevigheid ***

Bruine Roest ***

Bladvlekken ****

Aarfusarium ****

Meeldauw ***(*)

Gele roest **
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