Roxanna RZ
Komkommer lang

Al jaren is Roxanna RZ het ras dat op veel
bedrijven in de zomer- en najaarsteelt niet ter
discussie staat! De combinatie van
groeikracht en sterke vruchtzetting resulteren
in de hoogste totaalproducties. Vaak geeft
Roxanna in de bovenste oksels op de stam
dubbele vruchten. Ondanks dat gaat het ras
toch snel over op zijn rankproductie.
Roxanna kan met flink wat snelheid geteeld
worden. Hoge temperaturen resulteren in de
beste kwaliteit en de allerhoogste producties.
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Planten van 1 maart tot 20 augustus.
Sterke groeikracht.
Sterke vruchtzetting.
Goed vruchtgewicht.
Zeer productief.
Hoge kilo-opbrengst.
Sortering overwegend 40’ers.
Donkergroene vrucht.
Goede houdbaarheid.

Beschrijvingen, illustraties, teeltadviezen en elke andere informatie in welke vorm dan ook van Rijk Zwaan, bijvoorbeeld
over de houdbaarheidsdatum, zaai-, plant- en oogstdata, zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven
en praktijk. Rijk Zwaan aanvaardt echter in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik
van zulke beschrijvingen, illustraties, teeltadviezen en informatie. De koper/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste
opslag van de zaden en dient zelf te beoordelen of de zaken en teeltadviezen geschikt zijn om voor de beoogde teelten
respectievelijk onder de lokale omstandigheden te worden gebruikt.
Voor meer informatie over de resistentie statement, verwijzen wij u naar de website www.rijkzwaan.nl.
Opname van een ras in deze uitgave betekent niet automatisch dat dit ras beschikbaar is voor exploitatie; het kan alleen
voor beproeving beschikbaar zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rijk Zwaan (www.rijkzwaan.nl).
De foto’s in deze uitgave demonstreren de types waartoe de genoemde rassen behoren en niet alle rassen als zodanig. Deze
foto’s vormen geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, t.a.v. de prestaties van het gewas.
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