VASTE PLANTEN

‘Dankbare bloeier’
Tekst: Emiel van den Berg | Fotografie: Visions

Salvia nemorosa behoort tot de bekendste Salvia-soorten. De soortnaam nemorosus komt van het Latijnse
‘nemus’; dit woord betekent ‘bos met open plaatsen
waar vee kan grazen’. Vandaar ook de meest gebruikte
Nederlandse naam voor S. nemorosa; bossalie. De soort
groeit van nature in Centraal en Oost-Europa tot Zuidwest-Azië. Daar is de plant aan te treffen op rotsige hellingen, in droge weiden en op ruige grond. De stevige
opgaande stengels vormen – in de meest gunstige omstandigheden – pollen tot 1 meter hoogte, soms hoger,
en de bloeiaren zijn zo’n 15 cm lang. Paarsrode schutbladen omhullen de donkerblauwe bloemen. Omdat de
schutbladen niet afvallen, blijven de aren lang sierlijk,
dit geldt ook voor de tuincultivars.
Van die cultivars was ‘Superba’ zo’n beetje de eerste;
deze werd begin vorige eeuw geselecteerd. Decennialang
bleef het een geliefde cultivar, maar wie nu in de Naamlijst voor Vaste Planten kijkt, telt zo’n honderd verschillende cultivars. Er zijn ook diverse series beschikbaar
met enkel compacte groeiers. Bij de bloemkleuren draait
het om alle tinten blauw, daarnaast zijn roze en wit beschikbaar. Jaarlijks komen er nog nieuwe cultivars bij,
S. nemorosa is populairder dan ooit.

GOED TE COMBINEREN
Hovenier Joost Meeuwis vindt S. nemorosa vooral een
plant die goed met andere vaste planten is te combineren. “Daarnaast is het een dankbare bloeier met een
hoofdbloei in mei en juni en, na af knippen, nabloei in
de nazomer. Maandenlang bloei en mooier dan lavendel,
de bloei is intenser, net als de bloemkleuren. Ook veel
vlinders lokkend.” Hij plant deze Salvia liefst in grote
groepen om het effect ervan te versterken. Soms zet hij
eenlingen los in een lage bodembedekking. Een enkele
keer zaait de plant zich licht uit. “Maar net als bij Verbena bonariensis vormt dat zelden een probleem, dat is
eerder een verrassing.”
Meestal kiest hij voor ‘Ostfriesland’, eveneens een oude
bekende cultivar. Deze selectie is ook een van de vaste
planten die Mien Ruys veel toepaste in haar borders,
volgens haar een dankbare gemakkelijk bloeiende plant.
“Ik koop ze bij een handelskwekerij, daar staan altijd
wel ‘Ostfriesland’ op voorraad, maar vaak ook andere
cultivars die ik dan meeneem.” Bij voorkeur koopt hij
planten in P9, soms kiest hij voor P7. “Dat hangt ervan
af waar ik ze voor gebruik. Meestal plant ik er een stuk
of zeven per vierkante meter.”
Over de dwergvormen zegt hij dat hij liever kiest voor de
gangbare cultivars, waarmee in borders het best te combineren is. “Die dwergvormen zijn daar te klein voor, dat
zijn meer selecties voor in potten op terras of balkon.”
Andere favoriete cultivars die hij geregeld gebruikt, zijn
de lichtblauwe ‘Blaukönigin’, de roze ‘Rose Queen’, de
dieppaarse ‘Caradonna’ en de witte ‘Schneehügel’.

Soort: Salvia nemorosa
Groeivorm: polvormig
Bloemstengel: 40-60 cm
Bloem: in blauwtinten, roze of wit
Blad: groen, licht geurend
Extra: goede nabloei
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