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‘Feeërieke
bloemen’
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Van de vele Salvia-soorten is de tweejarige S. sclarea een
bijzonderheid die van nature groeit in Zuid-Europa en
Zuidwest- en Centraal-Azië. Inmiddels is de plant verwilderd in andere delen van Europa en in de VS. De geslachtsnaam Salvia is afgeleid van het Latijnse ‘salvus’,
dat ‘gezond’ betekent, de soortnaam sclarea is een verbastering van een Italiaanse plantennaam. Al vanaf de
oudheid kent S. sclarea toepassingen in de geneeskunde
en kruidenwereld. Zo voegden de Duitsers scharlei – de
Nederlandse naam – vroeger toe als smaakmaker bij
wijn en de etherische oliën uit de plant werden in veel
landen gebruikt bij de bereiding van wierook. Ook nu
nog zijn die oliën belangrijk bij het bereiden van parfum, de karakteristieke geur komt vrij bij het wrijven
over de behaarde bladeren. Bij warm weer verspreiden
overigens alle plantonderdelen bij aanraking die specifieke geur.
In de tuin vormt S. sclarea het eerste jaar een stevig,
overblijvend bladrozet dat goed winterhard is. Het tot 25
cm grote, grijsgroene blad blijft laag bij de grond. In het
tweede jaar verschijnen hoge bloemstengels, tot soms
wel boven de meter. De sterk vertakte stengels zijn net
als het blad ruw behaard en eindigen in grote, vertakte
bloeiwijzen van kransen met bloemen. Die bloemen zijn
ingesloten door grote schutbladeren die na de bloei nog
lang aanblijven. De roze, mauve tot zachtlila bloemen
zijn licht doorschijnend.

SOMS CORRIGEREN
Henri de Jong van Henri de Jong Tuinen gebruikt de
tweejarige scharlei graag. “Ik houd van de zachte tint
van de ijle, feeërieke bloeiwijze. Beeldbepalend zijn de
zachtblauw tot bijna wit gekleurde schutbladeren die de
bloemen omsluiten.” Op plaatsen waar de plant het naar
zin heeft, kan hij zich fors ontwikkelen, dat betekent
dat er soms moet worden gecorrigeerd. “Loopt het uit de
hand dan haal ik gewoon hier en daar planten of delen
ervan weg. Ook als de plant is uitgebloeid, ruim ik al
snel op omdat de uitbloei niet zo fraai is.”
Het wegsnijden van uitgeboeide bloemstengels stimuleert de aanmaak van nieuwe bloemstengels, daarnaast
voorkomt het vroegtijdig afsterven van de plant. Uiteraard vraagt dat om uitleg bij zijn klanten. “De meeste
van onze klanten kiezen voor ons vanwege de bloemrijke tuinen die wij maken, met vaak een natuurlijke uitstraling. Deze Salvia past daar prima bij, die zorgt ervoor
dat de tuin in beweging blijft, zijn eigen leven leidt. Ik
kies bij de beplanting vaker voor dit soort verrassingen.”
Uitzaaien gaat vanzelf, het liefst kiemt de plant op
schrale grond en plaatsen waar bijvoorbeeld is afgedekt
met grind. Felle zon en droogte worden goed verdragen.
S. sclarea kent een witachtig bloeiende cultivar ‘Alba’ en
meer wit zit ook in de kleiner blijvende S. sclarea var.
turkestanica.

Soort: Salvia sclarea
12 februari 2021
Groeivorm: laag bladrozet
Bloemstengel: ruim 1 m hoog
Bloem: roze-mauve-lila
12 februari 2021
Blad: grijsgroen, ruw behaard
Extra: aromatisch blad
12 februari 2021
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