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Passie in groentezaden

Glastuinbouwers zijn trots op wat ze telen. Onderzoek is voor hen een continu
proces; zij willen zich immers altijd van de concurrentie onderscheiden. Als
vakman en wetenschapper eisen ze het allerbeste, voor zichzelf en voor de
mensen die hun producten eten. Dát is de passie van een glastuinbouwer.
Bij De Ruiter begrijpen we die passie als geen ander. Daarom gaan wij tot
het uiterste om onze telers van groenten – in het verwarmde en beschermde
teeltsegment – de middelen in handen te geven om de allerbeste producten
op de markt te brengen.
De Ruiter is gespecialiseerd in de veredeling, productie en verkoop van
hybride zaden voor de teelt van tomaat, paprika, komkommer, aubergine en
meloen in kassen. Daarbij zijn onze hoogwaardige onderstammen, die wij al
decennialang met succes op de markt brengen, van groot belang. Met de
(doorontwikkeling van) onze onderstammen liggen onze telers straatlengtes
voor op hun concurrenten.
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Passion in vegetable seeds

Glass horticulturists are proud of what they grow. Their research is a continuous
process. After all, they aim to always stand out from the competition. As
professional growers, they demand the best for themselves and for the people
who consume their products. That is the passion of a glass horticulturist.
At De Ruiter we understand that passion like no other. That’s why we go to great
lengths to provide our growers of vegetables – in the heated and protectedculture segment – with the means to market the very best products.
De Ruiter specializes in the breeding, production and marketing of hybrid seeds
for cultivation of tomato, pepper, cucumber, eggplant and melon in
greenhouses. Our high-quality rootstocks, which we have marketed very
successfully for decades, are of great importance to growers. With the
(development of) our rootstock, our growers are streets ahead of their
competitors.

