VASTE PLANTEN

‘Zoveel variatie’
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De stijgende populariteit van Salvia heeft te maken met de
grote diversiteit. Er zijn zowel eenjarigen, vaste planten als
(half)heesters en bij de bloemen is er keuze uit zo’n beetje
alle kleuren. Er zijn bijna duizend soorten en daarmee is
het een van de grootste plantengeslachten. Salvia behoort
tot de lipbloemigen, de Lamiaceae, en heeft bekende familiegenoten als Thymus, Rosmarinus en Origanum, alle
drie kruidenplanten. Ook enkele Salvia-soorten zijn in de
kruidentuin te vinden, daarvan is S. officinalis de bekendste. Veel andere soorten hebben overigens ook aromatisch
blad.
Chantal Colleu-Dumond is directeur van Domaine de
Chaumont sur Loire en het jaarlijkse daar gehouden internationale tuinenfestival. Daarnaast is ze verantwoordelijk
voor de enorme kunstcollectie die in het landschappelijke
park is te bewonderen. Perfectionist als ze is, loopt ze elke
avond over het domein om ervoor te zorgen dat alles er top
uitziet. Zodoende kent ze alle planten en als favoriet komt
Salvia naar voren. “Ze zijn allemaal mooi, rijkbloeiend
ook.” Het noemen van een favoriet is lastig, ze geeft een
paar voorbeelden, beginnend met S. officinalis. “Een prachtige bladplant die jaarrond opvalt. De breed- en grijsbladige
cultivar ‘Berggarten’ zie ik graag, maar ook ‘Purpurascens’
met het purperkleurige blad is mooi.”

VEEL IN TUINEN
Een soort die veel in de tuinen van Domaine de Chaumont
sur Loire is verwerkt, is S. nemorosa. Donker blauwpaarse
bloemen heeft ‘Caradonna’, lichtblauw zijn de bloemen
van ‘Blauhügel’ en wit die van ‘Schneehügel’. “Deze bloeien uitbundig en planten we graag in wat grotere groepen,
dat geeft een krachtig effect.” Tussen deze bekende tuinplanten staan hier en daar ook Salvia die meer als eenjarige
of kuipplant moeten worden gezien, grensgevallen, veelal
planten met opvallende bloemen en een lange bloeiperiode. Blauw zijn de bloemen van S. guaranitica ‘Black and
Bloom’, dat black slaat op de zwarte stelen, en oranjerood
bloeit S. Ember’s Wish (‘Sal0101’). Een zachtblauwe kleur
is te vinden bij S. patens ‘Cambridge Blue’. “Dit zijn vooral
grootbloemige Salvia’s die echte blikvangers zijn en die we
jaarlijks hier en daar tussen de vaste planten zetten, maar
ook verwerken in vlakken met enkel eenjarigen, met name
vanwege de vaak prachtige blauwe kleuren, die kom je bij
planten niet veel tegen.”
Het meest blij wordt Colleu-Dumond van de kleinbloemige Salvia’s waarvan S. microphylla ‘Hot Lips’ veruit de
bekendste is. “Een plant met wit-rode bloemen waar iedereen blij van wordt.” Maar er is meer keuze. ‘Pink Blush’
bijvoorbeeld bloeit roze en ‘Kew Red’ (bekender onder de
oude naam S. grahamii) bloeit bloedrood. Door kruisingen
zijn er nog veel meer kleuren bij de kleinbloemige salvia’s,
die inmiddels door kwekers in verschillende groepen worden onderverdeeld; S. microphylla Group, S. greggii Group
en S. x jamensis Group.

Geslacht: Salvia
Nederlandse naam: salie
Aantal soorten: bijna 1.000
Bloemvorm: tweelippige bloemkroon
Bloemkleuren: zeer divers
Extra: overdadige bloei
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