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Abstract: In a biologic vegetable crop rotation or in our home garden, to the 
perennial crops (spicy plants) a special plot is reserved, due to the fact that the occupy 
of the terrain for many time, would make more difficult the works if these plants are 
spread within the plots cultivated with annual plants. 

 In order to make the biologic crop of Salvia viable, the following principles 
must be respected: 

- the perimeter placing of the plots in which this species is cultivated. The 
position of the annual plants in the middle of the plots disturbs the workings in the 
field, but can be a place in which the phyto--pathogen pressure can have major 
implications in the crop accomplishment. 

- the crops density must be much smaller (with 20%) comparing with 
conventional crops. This is also useful in order to have crops much “aired” and for a 
better accomplishment of the soil mechanical loose and inutile weed control. 

 - on autumn the vegetal rests (dried or not dried plants) have to be removed 
(with sickle, scythe or through tearing) and transported to the composting platform.  

 - in order to have uniform plants it is recommended to set up the crop by 
seedlings or vegetative planting material already rooted; these gave the guarantee of a 
distribution and of a better planting perfectly fitting with the exigencies of the crop.  

 
Gândirea despre o agricultură nepoluantă a apărut imediat după începerea 

procesului de industrializare a agriculturii. Primele încercări au fost la sfârşitul secolului 
al XIX-lea în Germania în cadrul unui curent contestatar al dezvoltării industriale şi 
urbanizării din acea epocă şi care pleda pentru o alimentaţie şi o igienă naturală. 

Câţiva ani mai târziu, în Statele Unite ale Americii, unde de asemenea 
agricultura începuse să se industrializeze, diverse publicaţii încep să promoveze 
agricultura biologică. În aceeaşi perioadă, a apărut lucrarea lui Franklin KING "Ţărani 
dintotdeauna: patruzeci de secole de agricultură neîntreruptă în China, Coreea şi 
Japonia", în care se explică cum în această zonă a Asiei, se exploatează aceleaşi terenuri 
agricole de peste 5000 ani, fără a fi epuizate ca potenţial productiv. 
 

SALVIA  
Sinonime în limba română: jaleş, jaleş de grădină, jaleş bun, salbie, salvie de 

Dalmaţia, salvie de grădină. 
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1. Originea şi promovarea în cultură. Salvia officinalis L. este un semiarbust 
aromatic cultivat ca plantă aromatică, condimentară, medicinală, meliferă şi 
ornamentală prin grădini, cunoscut încă de pe vremea grecilor şi romanilor, fiind 
pomenită în scrierile lui Dioscoride şi Galen. De altfel, ea era planta sacră pentru 
romani. De altfel chiar denumirea de “Salvia” însemna în latină cea care salvează. O 
popularitate foarte mare a căpătat-o în evul Mediu, datorită Şcolii din Salermo. Este 
originară din Europa de Sud (bazinul mediteranean), unde creşte în flora spontană. Aria 
de răspândire în flora spontană este Dalmaţia, Croaţia, Bosnia, Herţegovina, Serbia, 
Bulgaria, Albania, Macedonia, Grecia şi peninsula Iberică. 

2. Importanţa alimentară şi economică. De la Salvie se foloseşte iarba sau 
frunzele recoltate la începutul înfloririi. În iarbă este prezent ulei volatil în proporţie de 
0,20 – 0,60 %, iar în frunze, în proporţie de 1-2%. În componenţa uleiului se găsesc 
tuionă (până la 50%), cedreu, α şi β pinene, camfor, salviol, cineol (cca. 15%) acetat de 
bornil, acetat de linalil. 

În frunze s-au evidenţiat acid oleanolic, acid ursolic, acizi fumarici, clorogenic, 
micotinic, cofeic, un principiu amar – picrosalvina, tanin (până la 8%), saponozide, 
substanţe estrogene, vitamina B1 şi C, azotat de potasiu, rezine şi oleo-rezine. 

2.1. Importanţa alimentară a plantei se datorează proprietăţilor aromatizante şi 
condimentare. Frunzele de Salvie se recomandă drept condiment pentru marinate, 
preparate mai grele din vânat sau gâscă, nu numai condimentându-le ci şi mărindu-le 
digestibilitatea. De asemenea, dau o aromă aparte preparatelor cu ficat de pasăre, 
ruladelor de carne, preparatelor din fasole şi mazăre, mâncărurilor în care intră tomatele. 
Salvia se poate folosi pentru împănarea fripturilor, pentru cârnaţi preparate cu ouă. În S 
Franţei se foloseşte şi pentru o supă specifică (aigo - bouido). De asemenea, frunzele 
proaspete se pot folosi şi pentru salate. 

2.2. Importanţa medicinală 
Principala importanţă a plantei este cea medicinală. În principal are o acţiune 

tonică asupra aparatului digestiv, mărind apetitul, stimulând funcţiile stomacului 
(acţiune stomachică) şi ficatului – prin mărirea secreţiei biliare – deci acţiune coleretică. 
Mai are, de asemenea, acţiune carminativă – de a reduce balonările, de a calma colicele 
stomacale şi a combate greaţa. 

Tot ca tonic acţionează şi asupra sistemului nervos în astenii nervoase, în stări 
depresive – mai ales cele care succed unor afecţiuni lungi epuizante. 

Salvia este considerată ca fiind cel mai eficace antisudorific, util prin aceasta în 
stările specifice de sudoraţie abundentă a tuberculoşilor, reumaticilor, caşecticilor – cei 
cu marcată epuizare fizică. Diminuează totodată secreţia laptelui, în aşa numită “furie a 
laptelui” (efect antigalactogog). 

Prin îmbinarea acestor trei mari acţiuni enunţate (tonic, digestiv, tonic nervin şi 
antisudorific), poate fi recomandată în cure pentru convalescenţi. 

Intră în compoziţia ceaiurilor antiasmatic şi pentru gargară. 
2.3. Importanţa  culturii ca plantă ornamentală 
Salvia reprezintă totodată o plantă ornamentală valoroasă pentru terenuri 

calcaroase, expuse la soare, fiind decorativă atât prin floare, cât şi prin coloritul 
frunzelor. Se cultivă în borduri, pe locuri pietroase, pe ruine. 
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Datorită sistemului radicular viguros este promovată pentru fixarea terenurilor 
erodate, nisipoase, pentru taluzări. 

2.4 Importanţa culturii ca plantă meliferă 
Salvia este o bună plantă meliferă. Consumul mondial este de ordinul a 100-150 

tone frunze în stare uscată (Folia Salviae officinalis) şi de 250-300 tone iarbă (Herba 
Salviae officinalis) pentru extragerea uleiului volatil sau a altor substanţe utile ca şi 
pentru producţia de ceaiuri. 

În ţara noastră se cultivă o suprafaţă de 15-20 hectare care asigură integral 
necesarul intern şi rămâne un disponibil pentru export care se efectuează în principal în 
Elveţia, Italia sau Franţa. 

3. Particularităţi botanice şi biologice. Salvia este un semiarbust din familia 
Labiatae, stufos, cu lăstari drepţi sau înclinaţi, acoperiţi cu o scoarţă brună spre gri 
deschis. 

Rădăcina este un rizom lignificat şi foarte ramificat, ramificaţiile pătrunzând 
mult în adâncime. 

Tulpina semilignificată are ramificaţiile înalte de 25-80 cm, aproape rotunde, 
acoperite cu un strat pâslos de perişori de culoare aurie – albicioasă. Frunzele dispuse 
opus au peţiolul lung de 1-5 cm, de formă alungit ovală până la eliptică sau lanceolată,. 
Culoarea variază de la alb – cenuşiu la cele tinere, la verde – cenuşiu la cele mature. 
Prezintă o pubescenţă fină cu perişori pluricelulari (1-4). Glandele caracteristic de 
Labiatae în cea mai mare parte a cazurilor, sunt formate din câte 8 celule secretoase. 

Inflorescenţa este simplă sau ramificată, spiciformă, alcătuită din pseudoverticile 
cu câte 3-10 flori aşezate la subsioara ultimelor 5-8 perechi de frunze, caliciul verde – 
violaceu, format din 2 buze. Corola este bilabiată, dublă ca lungime faţă de caliciu, cu 
labiul inferior trilobat, mai lung decât cel superior şi cu lobul mijlociu aplecat în jos. 
Androceul are 4 stamine din care 2 anterioare sunt mai lungi şi fertile reprezentând 
staminele adevărate, celelalte 2 sunt scurte, rudimentare. 

Fructele sunt tetrachene închise în caliciul persistent, de culoare brun-
negricioasă, ovoide, mici de 2-3 mm (din ele doar 1-3 ajung la maturitate). 

Seminţele sunt rotunde, de culoare închisă; greutatea medie a 1000 seminţe este 
de cca. 7-72 g, iar la un gram intră 129 seminţe. Înflorirea începe în al doilea an, iar 
durata economică a unei culturi este de 8-10 ani, semiarbustul vegetând până la 12-15 
ani, însă cu o vigurozitate scăzută. 
Planta degajă în întregime un miros puternic caracteristic, cu gust aromatic, amar. 

4.Sistematica speciei. Salvia officinalis L., face parte din fam. Labiatae, secţia 
Eusphace Benth – care cuprinde semiarbuşti cu caliciu campanulat, labiu superior 
evident tridinţat şi cel inferior bidinţat, cu toţi dinţii acuţi; cele 2 ramuri ale conectivului 
sunt egale sau (cum e cazul salviei) cea posterioară este puţin mai lungă decât cea 
anterioară. Ambele loji ale antenei sunt fertile. 

Ca o variaţie în cadrul speciei este forma albiflora Schur plante cu flori albe cu 
caliciul verde. În cultură sunt mai multe varietăţi: argentea cu frunze puternic aromate, 
spinosa – cu conţinut mare în ulei, ambele în special pentru culturi de producţie, iar 
pentru aspectul ornamental varietate cu forme şi colorit diferit ale frunzelor: salicifolia – 
cu frunze late şi scurte, icterina – cu frunze verzi bălţate cu galben. Aurea – cu frunze 
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aurii, purpurea cu frunze de un roşu intens, tricolor cu virarea culorii frunzelor din 
verde cenuşiu şi alb-galben la roşu intens. 

Din cele cca. 500 specii ale genului Salvia, în ţara noastră vegetează 3, din care 2 
sunt exclusiv de cultură (alături de Salvia officinalis, Salvia splendens – cultivată 
ornamental), o specie atât spontană cât şi cultivată (Salvia sclarea L. - Serlai) şi alte 10 
spontane, multe din ele comune în toată ţara (Salvia. glutionsa L., Cinsteţ – de locuri 
umbroase, păduri, Salvia. pratensis L., salvie de câmp, Salvia nemorosa L., S. nutans 
L., Salvia austriaca Jacq, S. verticillata L., urechea porcului, toate acestea din urmă din 
locuri deschise). Una din specii, Salvia transilvanica Schur – este endemică în 
România. 

5. Relaţiile cu factorii de mediu. Cerinţele ecologice sunt dictate de originea sa 
mediteraneană. Factorul ecologic dominant este temperatura, seminţele încolţind la 
+100, iar apoi având nevoie de călduri toride vara şi ierni blânde, scurte sau în cazul 
unor perioade mai geroase, să nu existe variaţii de temperatură şi solul să fie acoperit cu 
zăpadă, în ierni cu sol dezgolit planta poate degera uşor la geruri sub –150C. de 
asemenea se produce compromiterea culturii în cazul gerurilor târzii care survin după 
perioada de desprimăvărare. 

Terenul trebuie să fie bine apărat de curenţi reci, de preferat cu expoziţie sudică. 
Faţă de sol nu are pretenţii deosebite, dat fiind sistemul radicular adânc, putând a 

se cultiva şi pe coaste mai aride, cu pante mari pe care le fixează sau chiar în nisipuri. 
Totuşi cele mai bune rezultate le dă pe soluri fertile, adânci, bogate în calcar, calde, 
mijlocii structurate. 

Salvia solicită lumină directă, dar se poate cultiva şi în locuri semi umbrite  (de 
exemplu în livezi, între rânduri). 

6. Cultura biologică a salviei 
  Salvia a putut fi aclimatizată şi la noi în ţară – luată în cultură în zone cu 

temperaturi ridicate, cum sunt cele de-a lungul Dunării, din sudul judeţelor Dolj, Olt, 
Teleorman, Giurgiu, Ialomiţa, Sectorul Agricol Ilfov, Constanţa şi Timiş. 

Terenul ce urmează a fi cultivat cu salvie trebuie să fie lipsit de buruieni în mod 
deosebit de cele perene (pir, costrei, pălămidă etc.) şi să fie bine lucrat. 

Ca plante premergătoare se recomandă plantele furajere sau pentru masă verde, 
leguminoase pentru boabe şi cereale pentru vară. Fiind un semiarbust ce rămâne pe 
teren o perioadă de 8-10 ani, este indicat a reveni pe acelaşi teren tot după 8-10 ani. Se 
cultivă în afara asolamentului. 

Salvia se cultivă fie prin însămânţare direct în câmp, fie prin răsaduri produse în 
răsadniţe reci sau calde. 

În cazul primei variante, terenul se ară vara, la 28-30 cm şi se grăpează în lung şi 
în lat. După răsărirea buruienilor se lucrează cu cultivatorul, cu combinatorul sau cu 
grapa cu discuri în agregat cu grapa cu colţi reglabili. 

Până la însămânţare terenul se menţine curat de buruieni. Cu 10-12 zile înainte 
de însămânţare se ară din nou la adâncimea de 30-32 cm şi se nivelează perfect. 

În cazul celei de a doua variante de cultură, prin răsad toamna târziu se ară la 30-
32 cm adâncime lăsându-se în brazdă crudă până în primăvară, când se intervine cu 
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combinatorul, păstrându-se terenul curat de buruieni, iar cu 4-5 zile înaintea plantării se 
dă cu nivelatorul. 

Pentru obţinerea răsadului necesar plantării unui hectar se fac 150 mp straturi  
reci de vară sau 60 mp răsadniţe calde. Straturile reci se fac în prima jumătate a lunii 
iulie, iar cele calde la începutul lunii februarie. În ambele cazuri se însămânţează 1,5-2 
kg sămânţă calitate stas cu greutate medie a 1000 boabe de cca 7,72 g. Înainte de 
însămânţare se umectează 24 ore materialul de înmulţire cu apă la temperatura camerei 
de 18-200C. 

Lucrările de întreţinere, atât pe straturile reci cât şi pe cele calde, sunt cele 
obişnuite tuturor răsadurilor: plivit, udat, aerisit etc. Particular este faptul că aceste 
răsaduri nu se repică şi la 45-55 zile de la însămânţare, când au o talie de 5-7 cm (se 
înfăşoară o dată şi jumătate pe degetul gros), au 3-4 frunze adevărate şi o rădăcină bine 
dezvoltată, se plantează la locul definitiv în câmp. 

Răsadurile de vară se plantează până cel mai târziu la 20 septembrie, restul 
răsadurilor care nu s-au putut planta se protejează peste iarnă, cu paie după caz, urmând 
a se planta în primăvară. 

Răsadurile produse  în răsadniţe calde ca şi cele rămase din straturile reci de vară 
se plantează în câmp direct primăvara, după trecerea pericolului brumelor târzii de 
primăvară. 

În ambele cazuri plantarea se face cu plantatorul sau cu maşina de plantat 
răsaduri la intervale de 60 cm şi distanţa pe rând de 45-50 cm. La încheierea acestei 
lucrări, pentru a anihila efectul negativ al tasării terenului, se trece la aplicarea primei 
praşile manuale. Aceeaşi operaţiune se execută şi în cazul însămânţării directe în câmp 
cu precizarea că aceasta se aplică primăvara devreme în terenul ce permite şi se face 
numai printre rânduri (praşilă oarbă). 

Ca lucrări de întreţinere în anul I de cultură se recomandă plivirea buruienilor pe 
rând, buchetarea plantelor la 45-50 cm, lăsându-se 3-4 fire în buchet, în cazul culturilor 
obţinute prin semănat direct, completarea eventualelor goluri în cazul culturilor obţinute 
prin răsad şi executarea a 3-4 praşile manuale şi mecanice în funcţie de cerinţele 
terenului. 

Densitatea optimă este de 3-4 plante/m2. 
În anii II şi următorii de cultură (durează 8-10 ani) lucrările de întreţinere constau 

din tăierea tulpinilor la 8-10 cm înălţime de la sol, operaţiune care se face foarte 
devreme, înainte de a porni în vegetaţie, se plivesc buruienile şi se prăşeşte ori de câte 
ori este nevoie, obligatorie fiind executarea unei praşile imediat după recoltare. În anii 
când habitusul este diminuat datorită unor îngheţuri, se stimulează cu îngrăşare 
suplimentară pe bază de azot 15-25 kg/ha s.a. 

Epoca optimă de recoltare a frunzelor sau a lăstarilor este înaintea înfloririi. 
Recoltarea frunzelor se face manual, iar a lăstarilor mecanizat cu ajutorul 

cositorilor, la o înălţime de 20-22 cm de la sol. 
În anul I se obţine o singură recoltă, în anu II şi următorii se obţin 2-3 recolte. 
Ca timp în zi se recomandă începerea recoltării după ora 10, după ce roua s-a 

ridicat. 
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Pentru obţinerea unui produs de calitate, la deshidratare, frunzele sau lăstarii se 
aşează pe rame în încăperi foarte bine aerisite, curate şi lipsite de umiditate sau se trec 
direct la uscătoarele mecanice la temperatura de 30-400C. Randamentul de uscare este 
de 4 kg frunze în stare proaspătă pentru un kg frunze uscate. La iarbă (lăstari) 
randamentul este de 4,5 kg iarbă în stare uscată. 

La 1 hectar se obţin 700-900 kg frunze uscate sau 1510-1800 kg lăstari uscaţi. 
Produsul va trebui să se încadreze în următoarele condiţii de calitate: ca impurităţi max 
5% frunze brunificate şi max. 15% resturi de tulpini şi vârfuri tulpinale, corpuri străine 
organice – max. 1% şi minerale  max. 0,5%, umiditate max. 14%. 

Boli, dăunători şi combaterea lor. Până în prezent, la noi în ţară nu s-au 
semnalat daune provocate de boli sau dăunători la această cultură. 

CONCLUZII 
Pentru a face posibilă cultura biologică a speciilor aromatice şi condimentare în 

general şi a salviei în special, trebuie respectate câteva principii şi anume: 
- să realizeze produse cu calităţi nutritive şi gustative superioare şi în cantităţi 

suficiente; 
- să dezvolte şi să consolideze sistemele vii în contextul ciclurilor biologice; 
 - să promoveze şi să diversifice ciclurile biologice în cadrul sistemelor agrare, 

respectând micro-organismele, flora şi fauna solurilor, culturilor; 
- să utilizeze, atât cât este posibil, resursele naturale şi cele reciclabile la scară 

locală; 
- să evite toate formele de poluare care pot rezulta din agricultură; 
- să menţină diversitatea genetică a sistemelor agrare, a mediului, cuprinzând în 

acest cadru şi protecţia plantelor; 
- să permită o bună retribuire a agricultorilor, care să le dea satisfacţia muncii şi 

să le creeze un mediu de lucru sigur şi sănătos. 
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