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Abstract. The varieties of Salvia sclarea  are resistant to drought, accumulates high content of essential oils, provides a 
production of 15.1-22.4 t/ha of inflorescences and guarantees the yield of 41.1-72.4 kg/ha of essential oil depending on the 
variety.   The efficiency of the varieties is from 2.8 to 3.6 kg/t. The essential oil content of Lavandula angustifolia varieties in the dry 
years is higher (5.103-6.164%) than in the years with normal atmospheric depositions. The productivity of the lavender varieties are 
higher (7-12t/ha) of inflorescences and 132-245 kg/ha of essential oil. The efficiency is from 14.0 to 19.8 kg essential oil from tonne 
of inflorescences. 
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INTRODUCERE 
Salvia sclarea  (şerlai) şi Lavandula angustifolia (levanda) din familia Lamiaceae sunt 

cunoscute din antichitate ca specii de plante medicinale, aromatice, melifere şi decorative. 
Produsele derivate din aceaste specii au fost folosite de secole ca agent terapeutic [2,3,5] în 
medicamentele tradiţionale din Asia, Europa, Grecia antică şi Roma. Utilizarea în medicină, 
farmacologie, fitoterapie, parfumerie se datorează uleiului esenţial, componenţilor acestuia separat 
din  inflorescenţe. Ca şi alte uleiuri esenţiale, cel de şerlai şi lavandă au acţiune antioxidantă, 
antiinflamatore, antimicrobiană  şi antifungică excelentă [1,5,6,7,9] şi influenţează pozitiv starea 
generale de sănătate [10]. S-a demonstrat că uleiul de şerlai şi lavandă este o opţiune viabilă de 
tratamentul disfuncţiilor neurologice, cum ar fi accidentul vascular cerebral, efectul datorându-se 
proprietăţilor antioxidante ale acestora [10]. Atât uleiul esenţial, cât şi inflorescenţele se folosesc în 
tratarea migrenelor, cefaleelor, afecţiunilor cardiace cu substrat nervos prin reglarea stărilor de 
excitaţie a unor receptori interni, în distonii neuro-vegetative, insomnii, boli reumatice, stări gripale, 
răceli [8,10].  

Cele menţionate mai sus influenţează în permanenţă cercetările efectuate cu scopul de a crea 
hibrizi, soiuri noi, care ar asigura o producţie mai ridicată de inflorescenţe cu conţinut mai înalt în 
ulei esenţial de calitate corespunzătoare scopului propus pentru utilizare.  

În ultimele decenii astfel de cercetări au luat o amploare evidentă ca urmare a schimbărilor 
climatice, proceselor lente dar sigure de încălzire globală, de deşertizare a unor zone, inclusiv în 
Sud-estul Europei, unde culturile agricole sunt afectate de secetă şi arşiţă tot mai frecvent. Una din 
măsurile de combatere a acestui fenomen este crearea de soiuri rezistente la secetă. Concomitent 
cercetările noastre demonstrează că soiurile de plante aromatice şi medicinale (L. angustifolia, 
Salvia sclarea, S. officinalis etc.) în anii secetoşi asigură o producţie ridicată de materie primă şi 
ulei esenţial de bună calitate. Unele din aceste soiuri, cum ar fi cele de levănţică, acumulează în anii 
secetoşi un conţinut chiar mai ridicat de ulei decât în anii cu depuneri atmosferice obişnuite.  

 
MATERIAL ŞI METODE 

Materialul biologic include soiuri de şerlai şi lavandă de provenienţă diferită. Astfel, soiurile 
de S. sclarea reprezintă hibrizi cu heterosis constant de complexitate diferită: simpli (Dacia-50, 
Dacia-99, V-Junior, Victor), tripli (Nataly-Clary, Parfum Perfect), backcross (Ambra Plus) şi în 
trepte (Balsam). Soiurile de L. angustifolia au fost create prin hibridări dintre genotipuri de 
provenienţă genetică şi geografică diferită. Hibrizii F1 perspectivi, cu efect înalt al heterozisului la 
un şir de caractere cantitative au fost reproduşi vegetativ şi au rezultat soiuri – Moldoveanca 4, Vis 
magic 10, Alba 7, Aroma Unica etc. Validarea caracterelor agronomice, cantitative atât la S. 
sclarea, cât şi la L. angustifolia s-a  efectuat conform metodelor în vigoare. Conţinutul în ulei 
esenţial s-a determinat în inflorescenţe proaspete, faza de maturizare tehnică prin hidrodistilare în 
aparate Ginsberg şi s-a recalculat la substanţă uscată.   
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Cercetările anterioare ne-au demonstrat că hibridările intraspecifice constituie o metodă 

eficientă în crearea genotipurilor valoroase prin variabilitatea pronunţată a indicilor valorilor 
caracterelor biomorfologice, inclusiv a conţinutului şi componenţei uleiului esenţial la levănţică şi 
şerlai [2,3,4]. Un aspect important ar fi, că hibrizii, soiurile noastre sunt foarte rezistente la secetă. 
Spre deosebire de alte soiuri de S. sclarea, cele elaborate de noi, înfloresc şi în primul an de 
vegetaţie, asigurând o producţie de 3-5 t/ha inflorescenţe, dar cu conţinut foarte ridicat de ulei 
esenţial. Se deosebeşte prin înflorire mai abundentă soiul Ambra Plus, care în anii favorabili 
înregistrează în primul an până la 10-11 t/ha de inflorescenţe. În anul secetos 2015 toate soiurile au 
format  de la 1,5 până la 4,8 t/ha de materie primă în funcţie de soi. Conţinutul în ulei esenţial a fost 
mai ridicat la soiul Balsam (1,286%). Producţia de ulei a constituit de la 5,7 kg/ha la soiul Nataly 
Clary până la 11,6; 12,5 kg/ha la soiurile Ambra Plus şi Balsam, respectiv. Tot în anul 2015, în al 
doilea an de vegetaţie, toate soiurile au format producţii înalte de materie primă (12,1-18,7 t/ha) şi 
ulei esenţial (46,3-58,8 kg/ha) (Fig.1). Recolta de inflorescenţe, conţinutul şi producţia de ulei 
esenţial sunt susţinute de un şir de caractere cantitative. Indicii valorilor acestora în anul secetos 
2015 au fost remarcabili: plantele au format un număr mare de tulpini florale la m2 cu talia de 
117,7-125,1 cm, inflorescenţe lungi (56,7-64,3 cm) puternic ramificate, conţinut ridicat de ulei 
esenţial, fapt ce denotă o dezvoltare excelentă în condiţii de secetă (Tab. 1.) 

 

 
Figura 1.  Productivitatea soiurilor de Salvia sclarea L. în anul al doilea de   vegetație, 2015:  

1. Dacia-50, st.; 2. Ambra Plus; 3. Balsam; 4. Parfum Perfect; 5. Dacia 99; 6. V- Junior; 7. Victor; 8. Nataly Clary. 
 

Tabelul nr. 1 
VALORILE UNOR INDICI AI PRODUCTIVITĂŢII  LA SOIURILE DE SALVIA SCLAREA ÎN CULTURI 

COMPARATIVE DE CONCURS, ANUL  AL DOILEA DE VEGETAŢIE, 2015 
 

Soiuri 
Nr.tulpini 

florale/ 
m2 

Talia plantei, 
-cm- 

Lungime panicul 
-cm- 

Număr  ramificaţii Conţinut ulei 
esenţial,  
% (s.u. ) 

Gradul I Gradul II 
X    ± Sx X   ±Sx X   ±  Sx X  ± Sx 

Dacia-50, martor 54,5 121,2±5,9 59,9±5,9 14,2±1,8 19,6±5,0 0,796 
Ambra Plus 48,9 120,6±6,9 63,0±6,5 14,8.±2,2 20,8±6,3 1,192 
Balsam 60,1 120,8±6,9 60,5±8,4 14,5±2,1 21,6±5,1 1,205 
Parfum Perfect 53,1 125,1±6,6 64,3±5,4 14,9±2,2 21,7±6,6 1,049 
Dacia-99 51,7 123,4±6,9 60,1±6,9 14,8±2,0 22,4±6,1 0,803 
V-Junior 56,9 117,7±7,1 56,7±6,7 14,5±1,9 21,1±5,9 1,085 
Victor 62,4 119,5±8,7 58,7±5,6 15,2±1,9 23,0±6,1 0,918 
Nataly-Clary 59,2 118,6±4,0 57,7±6,9 21,6±6,4 21,6±6,4 1,154 

 
În doi ani de exploatare (2014-2015), în funcţie de soi, recolta de materie primă a soiurilor a 

constituit 15,1 t/ha – 22.4 t/ha, producţia de ulei esenţial a variat de la 41,1 până la 77,4 kg/ha (Fig. 
2). Soiurile de Salvia sclarea înfloresc, formează producţie de materie primă şi ulei esenţial şi în 
anul al treilea de vegetaţie în condiţii de fertilizare şi întreţinere fără buruieni. 
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Hibrizii, soiurile de Lavandula angustifolia în anii secetoşi acumulează un conţinut în ulei 
esenţial mai ridicat de cât în anii neafectaţi de secetă (Tab. 2). În anul 2015 acest caracter important 
a constituit de la 4,575-6,164 % la soiul Vis Magic 10 până la 6,164 % la soiul Fr.5S8-24. 

 
 

 
Figura 2. Roductivitatea soiurilor de Salvia sclarea L. în 2 ani de exploatare a plantaţiei, 2014-2015: 1. Dacia-50, st.; 2. Ambra 

Plus; 3. Balsam;  4. Parfum Perfect; 5. Dacia 99; 6. V. Junior;  7. Victor; 8. Nataly Clary. 
 

Este cunoscut faptul că seceta severă afectează speciile multianuale nu numai în anul cu 
deficit major de umiditate, dar şi în anul, anii următori. În cazul soiurilor de levănţică consecinţele 
secetei din anul 2015 au fost altele. Hibrizii F1 în anul 2015 au înregistrat conţinut mai ridicat de 
ulei esenţial de cât în anii 2014, 2016, 2017, depăşind şi formele materne de la care provin [2]. 
Rezultate similare au fost obţinute în anii cu secetă severă 2007 şi 2012. 

Tabelul nr. 2 
CONŢINUTUL ÎN ULEI ESENŢIAL LA  SOIURI (HIBRIZI) DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 

Hibrizi,  
soiuri 

Conţinut ulei esenţial, % (s.u.) 
2014 2015,  an secetos 2016 2017 

Moldoveanca 4 4,893 5,404 4,318 4,981 
Fr.8-5-15V 4,545 5,803 4,691 5,454 
Vis Magic 10 4,423 4,575 4,597 4,518 
VM-18V 4,710 5,103 4,924 4,829 
Alba 7 5,298 5,762 5,915 5,256 
Fr.5S8-24 5,087 6,164 5,786 5,915 

 
Productivitatea medie a soiurilor de levănţică cu perioada de vegetaţie diferită este de la 7 t/ha 

de materie primă (inflorescenţe) la soiul Vis magic 10 până la 10-12 t/ha la soiurile Moldoveanca 
10, Alba 7 şi Aroma Unica. Producţia de ulei esenţial constituie 132-245 kg/ha în funcţie de soi şi 
condiţiile de cultivare [2]. Aceste soiuri se deosebesc şi printr-un randament înalt: din 1 tonă de 
materie primă se poate separa de la 14 până la 19.8 kg de ulei esenţial cu conţinut de acetat de 
linalil de la 28 până la 39%. La soiurile noi acest indice este de până la 44%. E de menţionat faptul 
că toate soiurile, hibrizii creaţi de levănţică au o concentraţie joasă (0.21-0.27%) de camfor în uleiul 
esenţial [2,3], acest component fiind important prin faptul că în concentraţii ridicate (peste 2%) 
diminuează calitatea şi valoarea parfumerică a uleiului esenţial.  

 
CONCLUZII 

1. Soiurile de Salvia sclarea Ambra Plus, Balsam, Parfum Perfect, Dacia 99;  V. Junior;  Victor; 
Nataly Clary sunt rezistente la secetă, acumulează un conţinut ridicat de ulei esenţial şi asigură o 
producţie  de 15,1-22,4 t/ha de inflorescenţe, garantând obţinerea a 41,1-72,4 kg/ha de ulei 
esenţial în funcţie de soiul cultivat, randamentul fiind de la 2,8 până la 3,6 kg ulei esenţial din 
tona de materie primă. 
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2. Conţinutul in ulei esenţial la soiurile de L. angustifolia în anii secetoşi este mai ridicat (5,103-

6,164%), de cit în anii cu depuneri atmosferice obișnuite (4,423-5,915%). Productivitatea 
soiurilor Moldoveanca 4, Vis Magic 10, Alba 7 şi Aroma Unica etc. asigură o producţie în 
funcţie de soi de 7-12 t/ha inflorescenţe şi 132-245 kg/ha ulei esenţial, randamentul fiind de la 
14,0 până la 19,8 kg ulei din tona de materie primă 
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