Salvia greggii ‘California Sunset’
Salvia hians
Salvia microphylla ‘Wendy’s Surprise’

PARFUM EN WIEROOK

Salvia ‘Hot Lips’
Salvia oxyphora ‘Bolivia’

Salvia ‘Cavaliero Celeste’

Onder andere Ajuga, Monarda, Perovskia en
Lavandula zijn familiegenoten. De naam lipbloem verwijst naar de vorm; de kroonbladeren
van elke bloem zijn vergroeid tot een tweelippige
bloemkroon met een boven- en onderlip. Binnen
dit gegeven bestaat er toch nog allerlei variatie.
Zo kunnen de lippen groot of klein, smal of
breed en al dan niet behaard zijn. Interessant is
ook dat binnen Salvia alle kleuren te vinden zijn,
van wit tot bijna zwart en van geel tot alle tinten
blauw(paars), roze en (oranje)rood. ‘Soms zijn er
zelfs twee verschillende kleuren per bloem, dat
maakt de zoektocht alleen maar spannender.’
Twee andere nog heel specifieke kenmerken zijn
de vierkante stengel en het tegenover elkaar
staande blad.

Salvia involucrata ‘Boutin’
Salvia splendens ‘Jimi’s Good Red’

Salvia darcyi

Salvia ‘Amistad’
Salvia amena

Salvia patens ‘Guanajuato’
Salvia canariensis
Salvia leucantha ‘Midnight’

Verder kijkend naar het geslacht Salvia valt de
bladdiversiteit op. Grijs, groen, bontgekleurd of
purper, driehoekig, elliptisch of rond, glad of
behaard. Sommige soorten zijn wintergroen.
Handigheidje bij die behaardheid is dat veel salvia’s daardoor bestand zijn tegen lange periodes
met zomerzon en droogte. Bij velen is een deel
van die beharing beklierd zodat het blad oliën
kan afscheiden. Grazend vee en insecten zijn hier
niet altijd liefhebber van, wij mensen soms wel
want het vrijkomende aroma van bijvoorbeeld
S. sclarea, scharlei of muskaatsalie, wordt nog
altijd veel gebruikt in de parfumindustrie. In de
kwekerij van AnneMarie, op een houten tafel bij
de kassa, staan verschillende exemplaren van de
sterk geurende S. apiana, de witte salie met zilverkleurachtig blad. Vroeger gebruikten indianen
het gedroogde blad om geesten te verdrijven en
voor reinigingsrituelen, zoals wij hier wierook
gebruiken. ‘Sowieso werkt Salvia helend op onze
luchtwegen, dat is wetenschappelijk bewezen.
Leg van deze witte salie een gedroogd blaadje op
een smeulend kooltje en wapper de rook met een
veer de ruimte in. Volgens de traditie is zo elke
ruimte te reinigen, wil je lichaam en geest reinigen dan moet je de rook heel voorzichtig naar je
toe wuiven.’ Pratend over het aromatische blad
moet uiteraard S. officinalis genoemd worden,
zeer geliefd als medicinale plant, maar vooral
ook als keukenkruid. AnneMarie heeft de grijsbladige soort plus de eveneens grijsbladige cultivar ‘Berggarten’. Wie lopend tussen het plantenaanbod steeds de verschillende planten lichtjes
aanraakt, merkt dat veel Salvia geurend blad hebben en dat die geur sterk kan variëren. ‘Er is geen
wind hier in de kas en een goede temperatuur. De
beste omgeving om tot een geurexplosie te
komen, elke dag weer. De meeste soorten en cultivars herken ik ook aan hun individuele geur.’
De enorme variatie aan Salvia zit ook in groeivormen. Ze staan hier van klein tot groot en van
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