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Rosheen RZ
arbeidsvriendelijk
en efficiënt

Rosheen RZ: een bijzonder rendementsras
Met Rosheen RZ introduceren wij een totaal ander type aubergineras dan u van ons gewend bent.
Het zeer open gewas heeft klein blad en korte, generatieve zijscheuten. Resultaat: een arbeidsvriendelijk
en energietechnisch zuinig ras. En dankzij de hoge eindproductie ook zeer efficiënt.
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Raseigenschappen
Rosheen RZ

we Beyonce RZ, Rosheen haalt
makkelijk dezelfde hoge productie.
De vruchtvorm is nagenoeg hetzelfde

• Ovaal type voor stookteelt

en ook al is Rosheen soms wat

• Gemiddeld vruchtgewicht tussen

kleiner, de aubergines zijn even

325-350 gram

zwaar of zwaarder.

• Zeer snelle vruchtuitgroei
• Arbeids- en energievriendelijk
gewas
• Zwaartepunt productie in 2e helft
van de teelt
• Niet gevoelig voor roodverkleuring
• Prima houdbaarheid
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Contactgegevens
Nederland & België

Rudy van den Berg
+31 (0)6 300 303 19
r.van.den.berg@rijkzwaan.nl
Ben Zwinkels
+31 (0)6 532 989 94
b.zwinkels@rijkzwaan.nl

Growing Partner RZ | Altijd actueel teeltadvies
Op het digitale platform Growing Partner RZ vindt u het hele jaar actuele
teeltinformatie en -tips van de teeltadviseurs van Rijk Zwaan. Zodra
er een bericht is geplaatst, ontvangt u een e-mail. Naast het lezen van
de i nformatie kunt u hierop ook reageren. Heeft u nog geen inlogcode
ontvangen of heeft u vragen over Growing Partner RZ? Neem dan contact
op met Rijk Zwaan via het e-mailadres partner@rijkzwaan.com

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.
De resistentieverklaring is gepubliceerd op www.rijkzwaan.com en wordt op verzoek aan u toegezonden.
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