Sortimentsontwikkeling in Salvia

‘Het hoeft niet altijd
porno te zijn’

Roger Bastin bij ‘Caradonna’. Over de keuze bij S. nemorosa is hij heel tevreden. Wat hem betreft is deze ‘Caradonna’ de absolute top samen met cultivars als
‘Tänzerin’ en ‘Amethyst’. “Over de keuze zoals die er nu is, ben ik heel tevreden. Ik leun achterover.”

Naast de vele ontwikkelingen binnen Salvia nemorosa houden
de oude, vertrouwde cultivars ‘gewoon’ stand. Die hebben
zich vaak al decennialang als borderplant bewezen. Bij de
nieuwkomers wordt vooral ingezet op compacte groeiers voor
de visuele markt. Wel is het oppassen voor meer van hetzelfde.
‘Zes kleuren in hoge en lage varianten is meer dan genoeg.’
Tekst en fotografie: Emiel van den Berg
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e Nationale Plantencollectie
Salvia is te bewonderen bij Roger
Bastin in Margraten. Net als de
collecties van Lavandula, Santolina, Thymus en Rosmarinus. In zijn tuin
staan op dit moment 174 verschillende
Salvia. “Qua keuze bij Salvia nemorosa ben
ik heel tevreden en leun ik achterover.”
Essentieel vindt Bastin de bruikbaarheid
in de tuin en favorieten zijn ‘Caradonna’
en klassiekers als ‘Tänzerin’, ‘Mainacht’
en ‘Blauhügel’. “Vanwege hun textuur
en sprekende kleuren.” Dit voorjaar was
veel al vroeg uitverkocht. “Zoals bijvoorbeeld ‘Ostfriesland’, die ook bij bovenstaande klassiekers hoort. Net als ‘Schneehügel’.” De bekende ‘Viola Klose’ levert hij
niet meer omdat ‘Negrito’ en ‘Mainacht’
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Specialist Emiel van den Berg
maakt voor Greenity een reeks
artikelen over vaste planten.
Daarin behandelt hij steeds een
bepaald aspect van een familie
of groep. Deze keer: de ontwikkeling in het assortiment van Salvia.

erop lijken. “We moeten keuzes maken.”
‘Pußtaflamme’ is bij Bastin ook geen hardloper omdat deze wat snel uit elkaar valt,
‘zusje’ ‘Schwellenburg’ vindt hij beter.

OBLIGATE KLEURENSERIES
De Sensation-serie vindt Bastin een van de
betere introducties van de laatste jaren,
zeker qua kleur. “Maar er zijn er te veel.
Eerst zijn er zes kleuren met hoge en lage
varianten en dan worden die nog één voor
één verbeterd. Het wordt te veel en de
verschillen zijn vaak minimaal.” Die vele
introducties noemt hij wildgroei, de meeste voegen volgens hem weinig toe. “Vaak
zijn het obligate kleurenseries, misschien
met de bedoeling al het andere van de
markt te drukken.” Opvallend vindt hij
het aantal compacte groeiers dat vooral
handig is tijdens het transport van bloeiende planten. “Wordt er nog wel gekeken
naar tuinvaardigheid, wordt er nog wel rekening gehouden met de eindgebruiker?”
Over het zoeken naar cultivars met een
betere doorbloei zegt hij: “Het hoeft
niet altijd porno te zijn om de zinnen te
prikkelen. Bloeitijd is niet het enige waar
ik naar kijk, korte bloei kan spectaculair
en voldoende zijn.” Extra vindt hij wel dat
Salvia nemorosa veel insecten aantrekt.
“Maar insecten die vliegen op exotische
planten zoals Buddleja, Agastache en
misschien ook Salvia zijn voor een deel
generalisten. Die hebben het niet moeilijk.
Dé oplossing voor veel bedreigde insecten zijn inheemse wilde planten of nauw
verwante soorten.”
Voor de toekomst ziet hij kansen voor
S. x sylvestris, de kruising tussen S. nemorosa en S. pratensis. “Veel is al in omloop
als S. nemorosa, soms is de herkomst ook
niet helemaal zeker.” Salvia ‘Azure Snow’,
met wit-blauwe bloemen vindt hij hier een
mooi voorbeeld van. Voor de toekomst ziet
hij ook kansen in kruisingen met andere
wildsoorten.

Tuinarchitect Arjan Boekel zoekt niet naar compacte nieuwkomers. Hij is tevreden met en gebruikt
vaak ‘Blauhügel’. “Met 50 cm hoogte compact genoeg voor toepassing in mijn beplantingen. Ik meng
ze vaak met donkerbloeiende cultivars, dat geeft diepte en spanning”

Er zijn diverse rozebloeiende cultivars. Bij Florensis is deze ‘Rose Queen’ nog veel gevraagd. Bij Roger
Bastin maakte ‘Pink Beauty’ plaats voor de nog jonge introductie Sensation Medium Deep Rose. Bij
nieuwe compacte introducties zijn eveneens roze vertegenwoordigers te vinden.

OUD EN RECENT
Florensis in Hendrik-Ido-Ambacht is
veredelaar en levert uitgangsmateriaal van
eigen moerplanten, zowel via zaad, stek als
weefselkweek. Het aanbod bij Salvia nemorosa is divers en kent zowel oude bekende

Roger Bastin merkt dat wit, zoals deze ‘Schneehügel’, minder geliefd raakt. Florensis heeft een witte in
de serie Sensation Compact. Volgens Jan Eppinga blijft de uitgebloeide bruinige bloem niet of minder
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Jan Eppinga met Marvel Rose en Marvel Sky Blue,
selecties met de voor S. nemorosa grootste bloemen plus een goede vertakking, compacte habitus en goede doorbloei. De laatste is de meest
recente introductie binnen de serie. “Ze passen
perfect bij elkaar.”

als recent geïntroduceerde cultivars. Oude
bekende zijn ‘Blaukönigin’, ‘Rose Queen’,
‘Caradonna’, ‘Ostfriesland’, en ‘Schneehügel’. “Alle vijf nog steeds veel gevraagd.
Het meeste gaat richting tuinaanleg en het
standaard P9-aanbod bij tuincentra, veelal
groen verkocht met fotolabel”, aldus productmanager Jan Eppinga. Hij vertelt verder
dat ‘Ostfriesland’ soms nog wel voor de
visuele markt wordt opgezet. De andere zijn
daarvoor te hoog en vertakken te weinig.
“Daarvoor zijn inmiddels verbeteringen.”
Meer is te vertellen over de nieuwkomers,
te beginnen de eigen Florensis-veredeling
‘Caradonna Compact’. Met de diepblauwe
bloemen, de lange aar en donkere steel
van ‘Caradonna’, maar dan compact tot
circa 40 cm hoogte. “Geschikt voor de visuele markt.” ‘Salvatore Blue’ is de diepst
donkerblauwe selectie met zeer dikke
bloemaren, ook voor de visuele markt.
“Deze bloeit al onder kortedagomstandigheden van 10 uur, relatief vroeg dus.”
Bij de serie Synchro draait het om Blue,
Pink en White, eveneens eigen introducties. Ze bloeien gelijktijdig en hebben een
uniforme habitus, wat de mogelijkheid
biedt om drie kleuren bijeen in een grote
pot op te kweken. “Kleurmixen zijn op
dit moment een trend.” Die mixen gaan
veelal richting terras, maar zijn zeker ook
geschikt als borderplant. De serie Marvel
kent Blue – gouden medaille Plantarium
2016 – en Rose. Marvel onderscheidt zich
met het middelgrote blad en de voor
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S. nemorosa grootste bloemen. “Een
perfecte borderplant. Extra is de compacte
habitus en de goede vertakking en doorbloei. Geschikt voor één stek in een P13
of groter.” Eppinga meldt nog de dit jaar
geïntroduceerde Marvel Sky Blue. “Perfect
passend bij de bestaande Marvel Rose.”

ZELFSCHONENDE WITTE
De serie Sensation Medium, ook uit eigen
Florensis-veredeling, kent Pink – gouden
medaille Plantarium 2004 – en Deep Blue,
Deep Rose en White. Uniforme, goed
vertakkende, krachtige borderplanten
met opgaande, stabiele bloemstengels.
Voor productie in 2,5- of 3 liter-container. “Groot voordeel is de snelle vertakking.” Binnen de serie Sensation Compact
draait het om compacte uniforme planten
met een lange aar, voor potmaat P12-P13.
“Extra is de vroege overjarige bloei. In de
koude kas soms al vanaf eind april. Er zijn
vier kleuren; violet, diepblauw, roze en
wit.” Violet is dieper van kleur dan diepblauw, ook de bloemknop is donkerder.
“Eerder visueel aantrekkelijk.” De witte
is zuiver wit en min of meer zelfschonend. Voor de toekomst hoopt Eppinga op
verbeteringen bij vroegheid, doorbloei en
krachtige intense kleuren. “De ontwikkelingen staan zeker nog niet stil.”

SALVIA-RIVIEREN
Tuinarchitect Arjan Boekel ontwerpt
tuinen waarin beplanting een belangrijke

rol speelt. Vandaar ook zijn participatie bij
De Bloeimeesters, een inspiratieplatform
van vakgenoten die allemaal het groen
prominenter op de voorgrond willen zetten. Vaste planten zijn voor hem een must
en van Salvia nemorosa gebruikt hij vooral
de oude vertrouwde cultivars ‘Caradonna’,
‘Blauhügel’, ‘Amethyst’ en ‘Ostfriesland’.
“Ik gebruik ze graag door elkaar, dat
geeft diepte en spanning. Piet Oudolf doet
dat ook in zijn ‘Salvia-rivieren’.” De vier
genoemde cultivars vindt Boekel goed en
betrouwbaar, nieuwkomers vindt hij niet
nodig. “Ook geen compacte groeiers.” Bij
doorbloei mag wel wat verbetering komen. “Er is voor de maand juni niks mooier en makkelijker dan een grote groep
Salvia nemorosa. Daarna kan dat voor een
lelijk gat zorgen. Ik gebruik daarom in tuinen nooit meer dan 10% van deze vroege
bloeiers en Salvia nemorosa combineer ik
bewust met Liatris spicata die in zomer en
nazomer bloeit en dezelfde verticale habitus heeft.” Uitzaai kan soms een probleem
geven. “Het lijkt dat ‘Caradonna’ daar het
minst last van heeft. Soms is het bijna saai
om steeds die ‘Caradonna’ te gebruiken,
vergelijkbaar met ‘Rozanne’ bij Geranium,
maar de cultivar is te mooi met zijn diepe
kleur en perfecte hoogte.”

ZODEMATTEN
Relatief nieuw zijn de voorgekweekte
zodematten van Bloomingfields, kant-en-klaar-matten met daarin een variatie aan
gezaaide vaste planten. Er zijn verschillende mengsels, in twee ervan is Salvia nemorosa te vinden. “Er is gekozen voor de
soort omdat deze het sterkst is, cultivars
zijn waarschijnlijk concurrentiegevoeliger.
De matten zijn behalve voor de particuliere tuin ook zeer geschikt voor de openbare ruimte”, vertelt Jan Hein Moors. Een
mengsel waarin Salvia nemorosa groeit
is Chyta, rijkgekleurd met een lange en
steeds wisselende bloei en bestaande uit
diverse andere gecultiveerde vaste planten. “Een goed bijenmengsel ook, mooi tot
ver in de herfst.” Ook in het mengsel Malacolla, voor rijkere gronden, groeit Salvia
nemorosa. Dit mengsel is bestand tegen
een maaibeurt in de vroege zomer. “Om
spreiding en nabloei te stimuleren.”
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