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Muskat Salvie 
(Salvia sclarea) 

200 frø 

Værd at vide: 
Der findes på verdensplan over 800 Salvie arter. Muskat Salvie 
findes fra Sydvest Europa og til Centralasien. 

Denne aromaplante er toårig og fra dens rosa til sartlilla 
farvede læbeblomster strømmer en intensiv, sød krydderet 
duft. Blomstringstiden strækker sig fra juni til midt august og 
lokker mange insekter til. De store og lidt ru blade besidder til 
gengæld en lidt skarp aroma. 

Den statelige plante når en højde på mellem 70 til 150 cm. 

Anvendelse: 
Salvia sclera´s store blade er let-stærk og kan på traditionel 
vis anvendes i f.eks. gryderetter. Blomsterne kan tørres og 
anvendes til f.eks. duftende buketter eller som dessertpynt. 

Oprindelse: 
Denne attraktive Salvie har sin oprindelse i Sydvest Europa og den har sit udbredelsesområde der og 
over til Centralasien. 

Formering: 
Frøene kan forkultiveres indendørs fra marts og ungplanterne kan udplantes fra sidst i april (beskyttes 
mod frost) og med en afstand på 50 cm mellem planterne. Der kan også sås direkte på friland fra start 
maj. 

Placering / lys: 
Muskat Salvie elsker lyse til solrige placeringer. 

Gødning, vanding og pleje: 
Jorden, hvor salvien skal vokse, skal være godt drænende og gerne lidt kalkholdig. Muskat Salvien skal 
kun vandes moderat. 

Overvintring: 
Den solglade Salvie vokser toårigt og skal overvintres frostfrit indendørs i huset elelr en vinterhave.  

Vigtige dyrkningstips: 
De tropiske forhold kan vi normalt ikke efterligne her hos os. På trods af det er såning/formering let, hvis 
der tages hensyn til den grundlæggende dyrknings-/pasningsvejledning: 

 • Hverken alm. havejord eller alm. potteplantejord egner sig til kulturen. Miks derfor selv          
krydderurternes voksemedie af henholdsvis 1/3 krukkeplantejord, lerholdig havejord og sand. En 
sådan blanding kan normalt også fås i faghandlen.  

 • Alle krydderurter har behov for et godt dræn tillige med der skal være hul i bunden af potten for          
at undgå, at rødderne rådner eller får skimmel. 

 • Vand regelmæssigt, men jorden må ikke holdes våd. Der skal holdes god afstand mellem de          
enkelte planter så de får en ensartet mængde lys og/eller sol. Planterne lider, hvis jorden er for 
tør, for våd eller der er lysmangel. 

 • Krydderurter, der skal vokse videre indendørs, bryder sig ikke om en tør radiatorvarme. Det er for          
alle tropiske planter den rene stressfaktor. Ideelt er en placering i en lys vindueskarm i køkkenet, 
et køligt kældervindue eller i en trappeopgang. 
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