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Groenterassen 
Rijk Zwaan ontwikkelt continu verbeterde groenterassen en verkoopt 
daarvan de zaden aan telers in meer dan 100 landen. Research & 
development is voor het veredelingsbedrijf heel belangrijk: moderne 
technieken zorgen voor snelle en efficiënte ontwikkeling van nieuwe rassen 
en een hoge zaadkwaliteit. Met teelt- en marketingadvies helpen circa 30 
verkoopdochters van Rijk Zwaan (waarvan Rijk Zwaan Nederland er één is), 
telers het maximale resultaat uit een ras te halen. 

Consument 
Rijk Zwaan speelt niet alleen in op de wensen van telers, maar werkt ook 
intensief samen met bijvoorbeeld supermarkten en snijderijen. Daardoor 
kunnen groenten worden ontwikkeld die perfect aansluiten bij de vraag 
van de consument: een lekkere smaak bijvoorbeeld, maar ook de groenten 
die zorgen voor minder voedselverspilling. 
Rijk Zwaan behoort tot de top 5 van wereldwijd opererende groente-
veredelingsbedrijven en heeft circa 2.800 medewerkers.
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Vegetable varieties 
Rijk Zwaan is continually developing and improving vegetable varieties. It 
sells seeds of its varieties to growers in more than 100 different countries. 
Research & development is extremely important within the company: state-
of-the-art breeding techniques ensure that new varieties are developed 
quickly and efficiently while also producing high-quality seed. Rijk Zwaan 
Nederland is just one of Rijk Zwaan’s approximately  30 subsidiaries that offer 
technical and marketing advice to growers around the world in order to 
help them get the very best out of each variety. 

Consumers 
Rijk Zwaan not only responds to growers’ needs, but also works in close 
collaboration with end customers such as vegetable processors and food 
retailers. This enables the company to develop vegetables which are 
perfectly aligned with consumer demands: such as great-tasting vegetables, 
for example, or vegetables that help to reduce food waste.
Rijk Zwaan is one of the world’s top 5 vegetable breeding companies and 
employs over approximately 2,800 people.


