VASTE PLANTEN

Sterk en ‘hot’
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Andries Bierling van Tuingoed Foltz is houder van de
Nederlandse Plantencollectie van Salvia. Op de kwekerij
staat een groot aantal cultivars van bijvoorbeeld S. nemorosa. “Een probleemloze plant.” Naast andere kruidachtige soorten is er ook veel keuze binnen de groep kuipplanten, planten die soms een paar graden, soms helemaal geen vorst verdragen. Enkele daarvan verhouten en
kunnen op een beschutte plek in de tuin overwinteren.
Favoriet bij die laatste groep is S. microphylla, de Naamlijst van Vaste Planten meldt dertien variëteiten. “Het verbaasde mij enorm, maar zes jaar geleden overleefde deze
soort tot -17°C.” In die winter waren er diverse vorstperiodes in het hoge Groningen, al vanaf november en tot in
maart. “Sommige Phlox en zelfs rozen bevroren, maar S.
microphylla overleefde. Net als cultivars van S. x jamensis, een kruising tussen S. microphylla en S. greggii. De
houtige schors beschermde de sapstroom blijkbaar tegen
de kou.” De planten groeien bij Tuingoed Foltz op een
laag gedraineerde zandgrond op afgegraven veen. “Zandgrond beperkt winterschade, de koeien die er vele jaren
graasden, zorgden voor de bemesting.”
S. microphylla var. microphylla heeft paarsrode bloemen
en werd al door de bekende Ierse tuinpersoonlijkheid
William Robinson (1838-1935) aangeprezen in zijn boek
The English Flower Garden. In Noord-Amerika heet deze
variëteit Graham’s Sage, vernoemd naar de botanist Graham Bentham, S. grahamii is een synoniem. ‘Kew Red’ is
sinds lange tijd een populaire cultivar die nog altijd vooral
bekend staat onder S. grahamii. Een bekende cultivar van
S. microphylla is ‘Pink Blush’ en uiteraard is er ook een
witbloeier, ‘Alba’.

ROOD EN WIT
Geliefde cultivar van Bierling is ‘Hot Lips’. “Een sprekende plant met roodwitte bloemen en zeer rijkbloeiend. En
een van de sterkste cultivars, zeker in de winter.” Met een
bloei vanaf mei tot in oktober is de cultivar met tal van
planten te combineren. “In de border, maar ook wanneer
de plant in een pot groeit.”
Bierling knipt vaak twee keer terug. De eerste keer net
na de eerste groeispurt in het voorjaar om mooie volle
planten te krijgen. De tweede keer net voor de winter.
“Een lichte snoeibeurt.” Het leuke van ‘Hot Lips’ vindt
hij de bloemkleur in rood en wit. “Steeds, in elke bloem,
anders verdeeld. Dat is afhankelijk van de temperatuur
en het tijdstip van het seizoen. Soms heeft wit de overhand, soms rood.”
Wat betreft vermeerdering stekt Bierling op verschillende momenten in het jaar. “In het najaar de eerste ronde.
Kort voor de winter knippen we winterstek, maar beter
resultaat bereiken we met voorjaarsstek. We knippen ook
geregeld in het voorjaar en de zomer.”

Soort: Salvia microphylla
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Familie: Lamiaceae
Nederlandse naam: Salie
Cultivars: circa 13
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Groeivorm: bossig
Blad: langwerpig tot ovaal
Bloem: paarsrood
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