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FLEUROSTAR KIEST FLEURIGE AARDBEI  
ALS SMAKELIJKE WINNAAR 
 
 

Fleuroselect, de internationale sierteeltorganisatie heeft sier- en smaak aardbei 

(Fragaria x ananassa Duch.) ‘Toscana’, ontwikkeld door ABZ Seeds, uitgeroepen tot 
FleuroStar 2011/12. 

 

De winnaar werd op vrijdag 22 juli bekend gemaakt tijdens het jaarlijkse Fleuroselect 

Gala diner in Schloss Nordkirchen in Duitsland. De trofee voor deze prestatie werd aan 
‘Toscana’ veredelaar Gé Bentvelsen van ABZ Seeds uitgereikt door Fleuroselect 

President Nils Klemm van Selecta Klemm en Jan Sijm van Hem Genetics, voorzitter 
van de jury. 

 

De FleuroStar Verkiezing wordt jaarlijks gehouden tijdens de FlowerTrials® in 

Nederland en Duitsland in juni. Een vakjury van 30 leden bestaande uit journalisten, 
veredelaars, telers en vertegenwoordigers van de handel in sierteelt producten kiest 

daarbij de perkplant met het grootste 'wow' effect op het moment van verkoop in pot. 
Dit jaar was het Fragaria ‘Toscana’ die met zijn zeer decoratieve diep roze bloemen 

en fraai gevormde en smakelijke, donkerrode vruchten door de jury tot favoriet werd 
gekozen uit de zes genomineerde inzendingen. Deze werden in week 24 op 

uiteenlopende wijze getoond op 8 locaties van gewaardeerde Fleuroselect leden. 

(Benary, Combinations, Dümmen, Fides, Florensis, PanAmericanSeed/Kieft-Pro-Seeds, 
Sakata en Syngenta Flowers). De jury beschouwde 'Toscana' als de absolute winnaar 

en een voorbeeld met grote potentie, passend in de trend van 'eetbare' 
sierteeltproducten voor de consument.   

 

'Toscana' is een ware blikvanger in patio beplanting, balkonbakken en als perkplant. 
Het ras produceert kleurrijke bloei vanuit het hart van de plant en langs de ranken, 

gevolgd door smakelijke vruchten waarvan de opbrengst voor de consument kan 
oplopen tot wel 1 kg per plant. Startend vanuit hoog-kiemend zaad zijn de 'Toscana' 

planten eenvoudig, efficiënt, uniform en bovenal op milieuvriendelijke wijze te 
produceren. 'Fragaria ‘Toscana' is per direct beschikbaar als zaad en is in Europa 

geleverd door Volmary, Bruno Nebelung, Florensis, Graines Voltz, Ball Colegrave en 

Combinations. 
 

De winnaar werd onmiddellijk gefeliciteerd door de veredelaars van de overige 5 FleuroStar nominaties: 
Dümmen met Pelargonium zonale x peltatum RED FOX ‘Salsarita Dark Red’, een robuste Geranium-soortskruising 

met sterke weersbestendigheid; Syngenta Flowers met Cyclamen persicum ‘Snowridge Mini Wine’, een nieuwe 
mini-Cyclaam met een unieke kleur voor het herfst segment, Verbena x hybrida ‘Lanai Lime Green’, een veelzijdige 

Verbena met een unieke créme-groene tint en Verbena x hybrida ‘Lanai Candy Cane’, een rijk bloeiende twee-

kleurige Verbena als ware blikvanger in hangpotten en Selecta Klemm met Osteospermum ecklonis ‘FlowerPower® 
Double Berry White’, een decoratieve gevuld-bloemige Osteo met een uitgebalanceerde kleur en lange bloeitijd. 

 

http://fleuroselect.m7.mailplus.nl/nct922439/qDGhZrc4JMFDkcN
http://fleuroselect.m7.mailplus.nl/nct922440/qDGhZrc4JMFDkcN
http://fleuroselect.m7.mailplus.nl/nct922441/qDGhZrc4JMFDkcN
http://fleuroselect.m7.mailplus.nl/nct922442/qDGhZrc4JMFDkcN
http://fleuroselect.m7.mailplus.nl/nct922443/qDGhZrc4JMFDkcN


ABZ Seeds & Fleuroselect hebben een gezamenlijke persconferentie belegd voor 

8 september om 14.00 uur bij ABZ Seeds, Vleetweg 12, 1619 PR Andijk, Nederland. 
Daarbij kan ‘Toscana’ bekeken en geproefd worden en zal meer informatie worden 

gegeven over deze FleuroStar 2011/12. Uitnodigingen hiervoor volgen spoedig. 

 

Fleuroselect is een internationale sierteeltorganisatie en heeft als missie het stimuleren 
van  plantveredeling door het  testen,  onderscheiden en promoten van nieuwe 

sierteeltrassen. Haar leden waaraan zij een wereldwijd platform biedt, bestaat uit 
veredelaars, producenten en distributeurs van sierteeltrassen uit zaad en stek. 

 

 

Fleuroselect, Parallel Boulevard 214d, 2202 HT Noordwijk, Netherlands, t. +31-71-3649101, www.fleuroselect.com 

 

http://fleuroselect.m7.mailplus.nl/nct922444/qDGhZrc4JMFDkcN

