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Rezumat
Analiza cantitativă şi calitativă a uleiului esenţial obţinut prin hidrodistilare din 5
genotipuri de Salvia offi cinalis L., cultivate în Republica Moldova a demonstrat
diversitatea acestora. Conţinutul de ulei esenţial evaluat variază în funcţie de genotip şi
faza de recoltare atât în lăstarii cu frunze, cât şi în frunze, infl orescenţe. Cel mai ridicat
conţinut de ulei esenţial a fost atestat în materialul recoltat după scuturarea corolei fl orilor
şi seminţelor:  1.455-1.823% (s.u.) în lăstari cu frunze şi 1.408-1.749% (s.u.) în frunze.
Analiza GC-MS a uleiului esenţial a demonstrat că la diferite genotipuri sunt identifi caţi
în lăstarii cu frunze de la 14 până la 23 componenţi, iar in cel din frunze de la 17 până
la 25. Componenţii majori sunt reprezentaţi de monoterpene cetone: tujonă (α-tujonă:
21,2-38,8%; β-tujonă: 5.877-16,201%), camfor  (17,5-24,6%), urmaţi de eucaliptol
(6.47- 11.2%). Toate genotipurile studiate reprezintă un singur chemotip: tujonă/camfor/
eucaliptol.
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Introducere
Salvia offi cinalis L. (jaleş de grădină) din familia Lamiaceae este o specie perenă,

un subarbust cu frunze veşnic verzi, cunoscută, utilizată ca plantă medicinală, aromatică
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şi condimentară din antichitate. În prezent se folosesc frunzele de jaleş sau lăstarii ne
lignifi caţi cu frunze şi fl ori (herba), precum şi uleiul esenţial. Acţiunea farmacologică
a jaleşului este atestată ca antiseptic, spasmolitic, hemostatic, expectorant, astringent,
cicatrizant, antiinfl amator, antibiotic, bacteriostatic, antisudorifi c şi tonic, toate aceste
însuşiri atribuindu-se, în primul rând uleiului esenţial, ce se conţine în plantă  [7,8,14].
Intern, ceaiul din frunzele de jaleş se utilizează în diferite maladii ale cavităţii bucale,
cum ar fi  faringitele, dar şi ateroscleroză [4] cu acţiune antioxidantă [17]. Se mai foloseşte
în stări nervoase, iritare, ulceraţii ale pielii, transpiraţie abundentă, în stări reumatice,
precum şi pentru îmbunătăţirea memoriei [13]. Extractul din frunze de S.offi cinalis
este apreciat în tratamentul maladiei Alzheimer în forme medii şi moderate [1] şi mai
are efect cert antihiperlipidemic [9]. Acţiunea protectoare şi de prevenire a cancerului
[6,15] este atestată de asemenea. Se exploatează cu succes însuşirea antifungică şi
antivirală a uleiului esenţial [5] care este folosit şi în parfumerie, aromaterapie [16].

În Republica Moldova unele plantaţii industriale de jaleş sunt exploatate pentru
producerea frunzelor ca produs farmaceutic, altele – pentru procesarea şi fabricarea
uleiului esenţial prin antrenare cu vapori de apă. Cercetările noastre anterioare au
demonstrat că în frunzele de jaleş, cultivat în România şi Republica Moldova pe lângă
ulei esenţial se mai conţin fl avone, triterpene, fi tosteroli şi poliholozide, [2].

Prezenta lucrare este dedicată determinării conţinutului în ulei esenţial la genotipuri
de Salvia offi cinalis în diferite faze de recoltare, precum şi evaluării concentraţiei
componenţilor uleiului esenţial în faze tardive de recoltare, atunci, când conţinutul în
ulei esenţial este cel mai ridicat. Aceste rezultate ar putea indica cele mai convenabile
faze de recoltare a plantaţiilor.

Material şi metode
Materialul biologic folosit este reprezentat de descendenţi generativi a 5 genotipuri

de Salvia offi cinalis de provenienţă diferită:  Soiul Miracol creat de noi şi omologat în
Republica Moldova; două genotipuri cultivate în sudul Republicii Moldova, în raionul
Cahul:  Cahul-D – un soi creat la Grădina Botanică Nikita, Crimeea şi Cahul-M – o
provenienţă din Rusia; alte 2 genotipuri  (G-1 şi G-2) sunt din colecţia Institutului de
Genetică şi Fiziologie a Plantelor. Recoltarea mostrelor de plante, s-a efectuat în orele
de dimineaţă în trei faze de dezvoltare: până la formarea butonului fl oral (13 şi 20 mai
2011); în timpul fazei de înfl orire (02 iunie 2011) şi după scuturarea corolei fl orilor,
seminţelor (29 iulie2011).  Separarea uleiul esenţial s-a efectuat din mostre de plante
proaspete prin hidrodistilare în aparate Ginsberg, iar conţinutul uleiului s-a recalculat
la substanţă uscată. După distilare uleiul esenţial s-a uscat cu Na

2
SO

4
 şi s-a păstrat în

congelator. Componenţa calitativă şi cantitativă a uleiului esenţial a fost stabilită prin
analiza gaz-cromatografi că în tandem cu spectrometria de masă (GC-MS) la mostrele
separate din lăstari cu frunze cu cel mai ridicat conţinut de ulei recoltaţi după scuturarea
fl orilor, seminţelor,  la 29 iulie. Utilajul de analiză a inclus un gaz-cromatograf Agilent
Technoloogies 7890A înzestrat cu Detector Selectiv de Masa cu Cuadripol Agilent
Technologies MSD 5975C, coloană capilară (30 м/0.25 мм/0.25 μм) cu fază staţionară
nepolară HP-5ms. Analiza a fost efectuată la temperatura injectorului de 250 oC şi cea
a detectorului – 280 oC, folosind un gradient de temperatură de la T

1
=70 oC (2 min),

T
2
=200 oC (5 oC/min), T

3
=300 oC (20 oC/min, 5 min). Faza mobilă – heliu 1ml/min,
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volum injectat - 0,03 µl ulei esenţial; rata de splitare – 1:100. Identifi carea picurilor cro-
matografi ce a fost efectuată cu ajutorul pachetului de soft deconvoluţional AMDIS™,
cuplat cu baza de date NIST.

Rezultate şi discuţii
Evaluarea a 5 genotipuri de Salvia offi cinalis L., inclusiv soiul Miracol a

demonstrat biodiversitatea acestora în ce priveşte conţinutul de ulei esenţial în diferite
faze de dezvoltare. Cercetările efectuate au demonstrat că lăstarii tineri cu frunze la
majoritatea genotipurilor de S.offi cinalis acumulează un conţinut relativ scăzut de
uleiului esenţial – 0.636 – 0.691 % (s.u.) care variază în perioada de creştere a lăstarilor
(tab.1). Genotipul Cahul-D se deosebeşte prin conţinut de numai 0.511% (s.u.) de ulei
esenţial, iar G-1 este genotipul cu cel mai ridicat conţinut de ulei esenţial – 0.905 %
(s.u) înainte de apariţia butonului fl oral (20 mai). În al treilea termen de evaluare, când
lăstarii sunt cu infl orescenţe, conţinutul de ulei esenţial a crescut considerabil la soiul
Miracol (0,981%(s.u.) şi genotipul Cahul-M (0,818% (s.u.). În această fază a crescut şi
conţinutul de ulei la genotipul G-2 – 0,795 % (s.u.).

Tabelul 1. Conţinutul de ulei esenţial la unele genotipuri de Salvia offi cinalis L.,2011.

Soiul,
provenienţa

Conţinutul de ulei esenţial, % (s.u.)
13. 05. 20. 05. 2.06.2011 29.07.2011

lăstari cu
frunze

lăstari cu
frunze şi

infl orescenţe

tulpini,
frunze

infl ores-
cenţe

lăstari cu
frunze

frunze

soi Miracol 0,636 0,693 0,981 0,365 1,066 1.572 1.543

Cahul-D 0,691 0,511 0,682 0,646 0,644 1.619 1.536

Cahul-M 0,675 0,648 0,818 0,314 1,187 1.455 1.408

G-1 0,675 0,905 0,662 0,505 0,905 1.823 1.749

G-2 0,756 0,682 0,795 - - 1.679 1.741

Cel mai ridicat conţinut de ulei esenţial a fost înregistrat în infl orescenţe –  0.905-
1,187% (s.u.), cu excepţia genotipului Cahul-D, la care în această fază în lăstari cu
frunze şi infl orescenţe; lăstari şi frunze; infl orescenţe nu diferă semnifi cativ. Mai bogaţi
în ulei esenţial s-au dovedit a fi  toate genotipurile după scuturarea corolei fl orilor, la 29
mai. Cel mai ridicat conţinut de ulei esenţial a fost atestat la genotipurile G-1 şi G-2,
la care lăstarii cu frunze conţin 1.823 şi 1.679%(s.u.), corespunzător, iar în frunze se
conţin 1.749, 1.741%(s.u.). Concentraţii similare de ulei esenţial – 1.6 % (s.u) conţine
şi soiul Predgornyi creat la Grădina Botanică Nikita, Crimeea [12].

Analiza GC-MS a uleiului esenţial separat din lăstari cu frunze, recoltaţi la sfârşitul
lunii iulie a demonstrat că la diferite genotipuri sunt identifi caţi  de la 14 până la 23
componenţi, iar in cel din frunze de la 17 până la 25 (tab. 2).

Componenţii majori sunt reprezentaţi de monoterpene: tujonă, inclusiv α-tujonă
-21,2-38,8%,  β-tujonă – 5.877-16,201%, camfor  -17,5-24,6%, urmaţi de eucaliptol
(6.47- 11.2%). Astfel, soiul Miracol, precum şi cele 4 genotipuri evaluate reprezintă
un singur chemotip: tujonă/tujonă/camfor/eucaliptol, deşi concentraţia componenţilor
majori şi în special a celor minori în uleiul separat din frunze şi din lăstari cu frunze
diferă substanţial la toate genotipurile. Alţi cercetători [12] au descris soiuri cu
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Tabelul 2. Biodiversitatea componenţei uleiului esenţial la genotipurile de Salvia
offi cinalis.

Soi Miracol Cahul-D Cahul-M G-1 G-2

α-Pinen 2,591 2,565 0,913 3,799 1,249 1,352 2,998 6,632 3,248 3,826

Camphen 2,418 2,613 1,327 2,57 1,781 1,582 2,445 3,076 2,252 1,704

Sabinen 0,253 0,326

β-pinen 1,365 1,68 0,831 1,41 0,982 1,029 1,243 1,419 1,133 0,849

β-Mircen 0,778 0,669 0,513 0,719 0,695 0,662 0,949 1,162 0,885 0,86

o-Cymen 0,26

Limonen 1,505 1,302 0,955 1,406 1,248 1,306 1,486 1,899 1,536 1,68

Eucalyptol 8,416 10,372 6,472 11,203 11,203 10,91 7,162 9,275 8,301 9,781

γ-terpinen 0,311 0,307 0,385 0,444 0,491 0,331

α-Terpinen 0,489 0,317 0,369 0,384 0,411 0,484 0,527

linalool 0,497 0,483 0,463 0,515 0,488 0,593 0,511 0,384

α-thujon 33,791 21,239 35,035 22,415 35,134 32,492 36,605 34,793 38,818 34,179

β-thujon 5,877 16,201 13,559 13,328 11,19 10,783 12,119 10,936 9,863 3,19

isothujol 0,267

cis-Sabinol 0,345 0,408 0,256

Camphor 24,59 19,144 19,753 21,138 21,297 21,461 18,996 17,508 20,065 19,995

Borneol 3,302 3,472 3,685 4,541 2,573 2,935 1,56 1,365 1,654 2,125

4-Terpineol 0,538 0,554 0,817 0,694 0,685 0,689 0,593 0,507 0,542

α-Terpineol 0,285 0,314 0,24

Myrtenol 0,281 0,316

Bornyla-
cetat

2,324 3,856 3,535 2,934 2,39 2,512 1,543 1,223 1,818 2,546

α-terpiny-
lacetat

0,27 0,204 0,324 0,322

β-caryo-
philen

3,929 5,44 2,75 1,703 3,875 4,048 3,191 2,152 2,706 2,221

α-caryo-
philen

2,617 3,367 3,305 4,745 3,607 3,527 5,074 4,795 5,808 7,998

Caryophilen
oxide

0,42 0,331

Viridifl orol 3,063 3,653 5,607 3,924 4,17 3,791 1,476 1,511 1,913 3,638

Aroma
dendrenoxid

0,379 0,336 0,576

Labdatriene 0,716 0,968 0,934 0,477 0,499 0,431 0,453 0,742

Componenţi
identifi caţi 22 20 16 25 23 17 20 19 14 23

Total, % 100,0 98,585 100,0 99,998 99,772 100,0 99,67 99,999 100,0 99,277

2 componenţi majori: β-tujonă (39.5%) şi camfor (17.4%), dar şi cu concentraţii
însemnate de monoterpenoxizi – 1.8 cineol (10.5 %), care în genotipurile noastre
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nu a fost identifi cat. În uleiul esenţial din Estonia şi alte ţări europene 1.8-
cineolul este componentul major [11].  Genotipurile din România conţin în uleiul
esenţial 12 componenţi, iar componentul major este α-tujona în concentraţii de
31.23-52.86% [10].

Numărul componenţilor minori în uleiul esenţial din lăstari cu frunze cu concentraţia
de până la 1%  la genotipurilor evaluate de noi variază de la 1 (β-mircen, genotipul G-2)
până la 11 (genotipul Cahul-M), iar în uleiul esenţial din frunze – de la 5 (genotipul
G-2) până la 12 (genotipul Cahul-D). Componenţii minori cu concentraţia de peste
1%, până la 5% numeric variază între 6 şi 9 atât în uleiul esenţial din lăstari cu frunze,
cât şi în cel din frunze. Toate acestea prezintă o variabilitate accentuată a componenţei
chimice a uleiului esenţial separat din genotipurile studiate. Diferenţe certe exisă în ce
priveşte numărul, dar mai ales concentraţia componenţilor atât minori cât şi majori.

Concentraţia componentului major – α-tujona variază în uleiul esenţial din lăstari
cu frunze de la 33,791 % la soiul Miracol până la 38,818% la genotipul G-2. Concen-
traţia aceluiaşi component major în uleiul esenţial din frunze este cea mai ridicată ca şi
în cazul uleiului esenţial din lăstari cu frunze la genotipul G-1(34,793%). De altfel, la
toate genotipurile evaluate conţinutul în α-tujonă este mai ridicat în lăstarii cu frunze
de câţ în uleiul esenţial extras din frunze.

Concentraţia camforei variază de la 18,996 % la genotip G-1 până la 24,59 % la so-
iul Miracol. La 3 genotipuri, spre deosebire de genotipurile ce provin din Cahul,  con-
centraţia în camforă este mai ridicată în uleiul esenţial din lăstari cu frunze. Al treilea
component major – eucaliptolul se găseşte în concentraţii mai ridicate (9,275-11,203)
în uleiul esenţial separat din frunze. În cel din lăstari cu frunze se conţine de la 8,416 %
la soiul Miracol până la 11,203% la genotipul „Cahul-M”.

Speciei S.offi cinalis, cum s-a menţionat  mai sus, îi este caracteristică o variaţie pro-
nunţată a conţinutului în ulei esenţial, numărul şi concentraţia  componenţilor acestuia
în dependenţă de zona de cultivare, varietate, soi, genotip, precum şi de faza de dezvol-
tare a plantei. Astfel, concomitent cu creşterea şi dezvoltarea plantei creşte şi conţinutul
de ulei esenţial până când atinge un maximum în faza de scuturare a corolei fl orilor,
seminţelor. În viziunea noastră aceasta ar fi  şi faza optimă de recoltare a speciei.

Concluzii
S-a efectuat analiza cantitativă şi calitativă a uleiului esenţial obţinut prin hidro-1.

distilare din genotipuri de Salvia offi cinalis L., cultivate în Republica Moldova.
Conţinutul de ulei esenţial evaluat la 5 genotipuri de S.offi cinalis variază în func-2.

ţie de genotip şi faza de recoltare atât în lăstarii cu frunze, cât şi în frunze, infl orescenţe.
Cel mai ridicat conţinut de ulei esenţial a fost atestat în materialul recoltat după scutu-
rarea corolei fl orilor şi seminţelor:  1.455-1.823% (s.u.) în lăstari cu frunze şi 1.408-
1.749% (s.u.) în frunze.

Analiza GC-MS a uleiului esenţial a demonstrat că la diferite genotipuri sunt3.
identifi caţi  în lăstarii cu frunze de la 14 până la 23 componenţi, iar in cel din frunze de
la 17 până la 25.

Componenţii majori sunt reprezentaţi de monoterpene cetone: α-tujonă (21,2-4.
38,8%), β-tujonă (5.877-16,201%), camfor  (17,5-24,6%), urmaţi de eucaliptol (6.47-
11.2%). Toate genotipurile reprezintă un singur chemotip: tujonă/camfor/eucaliptol.
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