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Wstęp 

Szałwia lekarska jest jedną z ważniejszych roślin leczniczych i przy
prawowych. Jest to krzewinka o silnie rozwiniętym systemie korzeniowym 
i licznych wzniesionych lub nisko leżących drewniejących u podstawy pę
dach. Bylina ta pochodzi z obszaru śródziemnomorskiego, ale doskonale 
zaaklimatyzowała się w Europie Środkowej i od wielu lat z powodzeniem 
uprawiana jest w Polsce. Surowcem farmakopealnym są wysuszone liście i 
ulistnione szczyty pędów. W handlu znajduje się również ziele oraz olejek 
eteryczny [Farmakopea Polska V 1995; K0LMUNZER 1985; OŻAR0WSK1 , JAR0-
NIEWSKI 1987; RUMIŃSKA 1983]. Plantacje szałwi zakłada się głównie z na
sion [RUMIŃSKA (red.) 1993). W obrębie gatunku występuje duże zróżni
cowanie zarówno pod względem cech morfologicznych (wielkość roślin, 
barwa i kształt liści, barwa kwiatów itd.), jak i składu chemicznego, w tym 
także olejku eterycznego. 

W niniejszej pracy oceniono uprawne populacje szałwi lekarskiej 
(Salvia officinalis L.), będące obecnie podstawowym surowcem dla prze
mysłu farmaceutycznego, pochodzące z Polski, Holandii, Czech i Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz formę botaniczną Salvia officina
lis ssp. alba, pod względem zmienności morfologiczno-rozwojowej, zawar
tości w zielu olejku eterycznego i jego składu chemicznego. 
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Materiał i metody 

Doświadczenie przeprowadzono w 1997 roku. Przedmiotem badań 
były jednoroczne rośliny wyżej wymienionych form szałwi . 

Nasiona wysiano w szklarni wczesną wiosną do substratu torfowego. 
Rozsadę długości około 15 cm wysadzono w pole w końcu kwietnia po 
100 sztuk na poletko w rozstawie 50x50 cm. W połowie lipca na 20 loso
wo wybranych roślinach przeprowadzono obserwacje i pomiary (wysokość 
i pokrój roślin, wielkość, kształt i barwa liści). Zbiór ziela wykonano na 
początku września ścinając rośliny na wysokości 15 cm nad ziemią . Ze
brany surowiec wysuszono w suszarni „Leśniczanka" w temperaturze nie 
przekraczającej 40°C. 

Zawartość olejku eterycznego w suchym zielu oznaczono według 
Farmakopei Polskiej V. Wyniki dotyczące zawartości olejku przedstawio
no w procentach wagowych, uwzględniając ciężar właściwy olejku eterycz
nego szałwi lekarskiej [GILDEMEISTER, HOFFMANN 1961 ]. 

Rozdział olejku wykonano przy użyciu chromatografu gazowego Gas 
Chromatograph 93 z integratorem firmy Trivector przy następujących wa
runkach rozdziału: temperatura detektora - 250°C; temperatura dozowni
ka - 200°C; nośnik - mieszanka argonowa-helowa; gazy wypełniające -
wodór, powietrze; temperatura programu - 70°C przez 2 minuty; przyrost 
temperatury - 4°C na minutę; temperatura końcowa - 220°C przez 5 mi
nut. 

Wyniki i dyskusja 

Zaobserwowano różnice w wysokości i pokroju roślin badanych po
pulacji. Rośliny w populacjach amerykańskiej i holenderskiej były najwyż
sze, miały nieregularny pokrój i wytworzyły największą liczbę pędów. W 
populacji czeskiej i u formy botanicznej alba dominowały rośliny o pokro
ju rozłożystym, a w populacji polskiej - zwartym. We wszystkich badanych 
populacjach liście odznaczały się dużą zmiennością kształtu ( od owalnego 
do lancetowatego), zabarwienia ( od jasno do ciemnozielonego) i stopnia 
omszenia ( omszenie wyraźnie widoczne do słabego). Największe liście 

miały rośliny formy botanicznej alba, najmniejsze zaś populacji amery
kańskiej ( tab. 1 ). 

Najwyższy plon świeżego i suchego ziela uzyskano z populacji amery
kańskiej i holenderskiej , najniższy zaś z formy botanicznej alba (rys. 1). 
Podobne zależności wystąpiły w przypadku plonu olejku eterycznego 
(rys. 3). 
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Tabela 1; Table 1 

Zakres zmienności morfologicznej w obrębie badanych populacji 
Scale of morphological variability in examined sage population 

Popu lacja ; Cult ivar form 
Badana cecha Czechy USA Holandia Polska 

Morphological traits Czech Holland Poland 

rozłożysty 80* 50 50 20 
Pokrój roślin branchy 
Shape of 
plants zwarty 20 50 50 80 dense 

Wysokość 
Hight cm 18- 52 35-62 21-55 21-44 

Liczba pędów 
Number of szt.; no. 10 14 14 10 
shoots 

wydłużone 
prolate 
równowąskie 

30* 30 40 40 

Kształt l iści 
linear 

Shape of lancetowate 40 30 30 10 leaves lanceolate 

owalne 30 40 30 50 oval 

Powierzchnia 
liści; Area of cm2 3,78 2,54 3,51 3,70 
leaves 

szarozie lona 50* 40 50 50 grey-green 

Barwa li śc i jasnozielona Colour 50 60 30 40 
of leavcs light-green 

ciemnozielona o o 20 10 dark-green 

-.ryraźnc 
d1stinct 50* 40 60 50 

Omszenie 
średnie Mould medium 40 10 20 10 

słabe; less 10 50 20 40 

- wynik podany w %; in percent 

Forma 
alba 

Form 
alba 

90 

10 
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• -świeża masa ziela; frcsh mattcr O - sucha masa ziela ; dry mattcr 

1 - populacja czeska; cultivated population (Czech) 
2 - populacja z USA; cultivated population (USA) 
3 - populacja holenderska; cultivated population (Holland) 
4 - populacja polska; cultivated population (Poland) 
5 - forma botaniczna alba; Salvia officinalis ssp. alba 

Rys. 1. 
Fig. 1. 
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Objaśnienia jak na rysunku 1; Explanations as in fig. I 

Rys. 2. 
Fig. 2. 

Zawartość olejku eterycznego w suchym zielu 
Contcnt of essential oil in dry herb 

4 5 

Zawartość olejku eterycznego wahała si~ od 1,4% do 1,8% . Najwi~
cej olejku eterycznego było w surowcu (zielu) uzyskanym z formy 
botanicznej alba i populacji czeskiej, najmniej z populacji polskiej ( rys. 2). 
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Obj aśnienia jak na rysunku I ; Ex pla na tions as in fig. 1 

Rys. 3. 
Fig. 3. 

Plon olejku eterycznego (g/roślin~) 
Esscntial oil yicld (g/plant) 

4 5 

Tabela 2; Table 2 

Udział zidentyfikowanych składników w olejku eterycznym badanych populacji (%,) 
Main chcmical componcnts in csscntial o il from invcstigatcd forms (%) 

Fo rma 
Populacja; C ultivar form Czechy USA Holandia Polska a lba 
Składnik ; Componcnt Czech Holland Poland Fo rm 

alba 

a -pim;n: a -p111..:nc 3,36 2,69 2,65 2,08 1,70 

Kamfen ; Camphc nc 3,48 4,32 2,01 1,97 2,28 

/3-pincn; /3-pin c nc 2,34 2,33 1,72 1,78 1,62 

Myrcen ; Myrcc nc 1,00 1,01 1,04 0,89 0,83 

Limonen ; Limo ncnc 1,03 1,23 1,04 1,01 1,06 

Cyneol; Cincolc 8,79 7,40 5,97 7,28 7,17 

Cymen; Cymcnc 0,41 0,35 0,44 0,31 0,30 

a-tujon; a-thujone 26,76 24,51 34,05 28,59 11,31 

13-tujon; 13-thujone 4,67 5,07 6,28 4,29 18,51 

Borneol; Borneol 14,71 20,75 14,98 16,40 16,33 

Te rpinen; 1crpinc ne 2,41 2,07 2,10 7,80 8,41 

Liczba składników niezidentyfik . 
Number of unidcntified com- 22 20 18 23 35 
po ne nts 
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Olejek eteryczny rozdzielono chromatograficznie. Badane populacje różni
ły się zarówno liczbą składników ( od 46 u formy botanicznej alba do 29 
w populacji holenderskiej) jak i udziałem głównych związków w olejku. 
Zidentyfikowano 11 składników olejku eterycznego. Związkiem dominują
cym olejku szałwiowego jest tujon (występujący w dwóch formach izome
rycznych a i /3), poza tym cyneol i borneol [PAWEŁCZYK 1951]. Najwyższą 
zawartością tujonu w olejku ( około 40%) charakteryzowała się forma bo
taniczna alba. Olejki pozostałych populacji zawierały około 30% tego 
związku. Udział cyneolu w olejku wszystkich badanych populacji był po
dobny, zaobserwowano natomiast dość wysoki udział borneolu ( od 
14,71-20,75%), (tab. 2). Według PAWEŁCZYKA [1951] zawartość borneolu 
obniża jakość olejku szałwiowego i nie powinna przekraczać 15%. Jedynie 
dwie populacje, czeska i holenderska, odpowiadały temu standardowi. 

Wnioski 

1. Badane populacje różniły się pod względem cech morfologicznych 
(wielkość i pokrój roślin, kształt, barwa i omszenie liści) oraz masy 
ziela (212-623 g św.m./roślinę). 

2. Stwierdzono duże różnice w zawartości olejku w surowcu oraz masy 
olejku (1,7-3,1 g/roślinę). 

3. Olejki eteryczne badanych populacji różniły się zarówno pod wzglę
dem liczby składników (29-46) jak i procentowego udziału w nim 
głównych związków - tujonu, cyneolu i borneolu. 
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Streszczenie 

Oceniono 4 uprawne populacje szałwi lekarskiej (Salvia officinalis L.) oraz 
form<; botaniczną alba pod względem cech morfologicznych, plonowania oraz 
zawartości olejku eterycznego i jego składu chemicznego. Badane populacje róż
niły się wysokością i pokrojem roślin oraz wielkością, kształtem i barwą liści. 

Najwyższy plon ziela i olejku eterycznego uzyskano z populacji amery
kańskiej i holenderskiej. 

Najwyższą zawartość olejku eterycznego w zielu ( ok. 1,8%) stwierdzono u 
populacji czeskiej i formy botanicznej alba. Olejek tej ostatniej formy charakte
ryzował sic:; największą liczbą składników (46) i najwyższym procentowym udzia
łem tujonu ( 40% ). 

MORPHOLOGICAL AND CHEMICAL VARIABILITY 
OF FIVE CULTIVATED SAGE (Salvia officinalis L.) POPULATIONS 

Zenon WęglaJZ, Wiesława Rosłon 
Dcpartment of Medicinal Plants, Warsaw Agricultural University, Warszawa 

Key words: sage, morphology, herb mass, essential oil, thujone 

Summary 

Four cultivated forms of Salvia officinalis and one botanical form (alba v.) 
were investigated for morphological differences concerning the traits such as 
plant shape and hight, shape and colour of leaves, yielding and composition of 
essential oil. The highcst yield of herb and essential oil were obtained from sage 
of American and Dutch origin. The highest content of essential oil (1.8%) was 
observcd in Czech form and in Salvia officinalis v. alba. Essential oil obtained 
from Salvia officinalis v. alba contained the biggest number of chemical com
pounds ( 46) and the highest thujone pcrcentage ( 40% ). 
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