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SELECTAREA FORMELOR PARENTALE PENTRU CREAREA  
HIBRIZILOR DE PERSPECTIVĂ DE SALVIA SCLAREA L.

Cotelea Ludmila
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al Academie de Ştiinţe a Moldovei  

Întroducere

Salvia sclarea L. -  şerlai, salvie, este una din speciile genului Salvia L., de origine 
mediteraneană. După S. Voitkevici [5,6], specia provine de pe insula Creta, de unde 
a ajuns în Egipt şi apoi în sudul Franţei, Spaniei, Italiei, Greciei. În fosta Uniune 
Sovetică, în anul 1925 apare prima plantaţie experimentală de Salvia Sclarea L. la 
Grădina Botanică Nikitsky din Crimeea [8]. În Republica Moldova această specie se 
cultivă din anul 1948 [10]. 

Condiţiile pedoclimatice din Moldova sunt favorabile pentru cultivarea şerlaiului 
şi asigură obţinerea unor producţii înalte de materie primă şi ulei esenţial de calitate 
superioară. Principalii factori ce in uenţează calitatea uleiului esenţial sunt insu cienţa 
depunerilor atmosferice, insolaţia abundentă şi solurile bogate. Obţinut prin antrenare 
cu vapori de apă din in orescenţele proaspete, uleiul esenţial de salvie constituie 
materia primă de mare importanţă în industria parfumurilor şi articolelor de cosmetică. 
Acest produs, de rând cu aroma  nă pe care o conferă, mai are însuşirea de a  xa, întări 
şi împrospăta mirosul altor substanţe aromatice naturale sau de provenienţă sintetică, 
 ind utilizat, astfel, ca  excelent  xator [1,2,5,11].

În Republica Moldova sunt create şi omologate 6 soiuri de şerlai de provenienţă 
hibridă cu productivitate înaltă şi calitate superioară a produselor  nite – ulei esenţial şi 
concret. Cultivarea de soiuri şi hibrizi de Salvia sclarea L. care ar garanta productivitate 
la nivelul soiurilor existente, cu perioada de vegetaţie mai scurtă decât a soiurilor 
timpurii omologate şi mai lungă decât a soiurilor tardive existente, ar permite extinderea 
perioadei de recoltare a speciei şi procesarea unor cantităţi mai mari de materie primă, 
fără a majora capacitatea industrială a uzinelor de procesare  [2,4].       

Pentru economia Republicii Moldova relansarea branşei, în special cultivarea 
şi procesarea şerlaiului, are o mare importanţă, deoarece uleiul esenţial şi concretul 
constituie un produs destinat pentru export. În scopul urgentării procesului de renaştere 
a branşei, de valori care mai e cientă a şerlaiului, la Institutul de Genetică şi Fiziologie 
a Plantelor în Centrul ”Genetica şi Ameliorarea Plantelor Aromatice şi Medicinale” 
se efectuează un şir de cercetări de ameliorare prin metode genetice care au ca scop 
crearea genotipurilor noi, mai productive, mai rezistente la ger, iernare, secetă şi boli. 

Dispunând de material iniţial de ameliorare, de germoplasmă corespunzătoare este 
posibilă elaborarea hibrizilor, soiurilor foarte timpurii, la care perioada de în orire 
începe în luna iunie. Perioada de vegetaţie mai scurtă asigură acestor genotipuri 
o rezistenţă mai bună la secetă, sunt supuşi mai puţin acţiunii negative a vânturilor 
puternice şi ploilor torenţiale care provoacă distrugerea glandelor oleifere şi pierderea 
uleiului esenţial. Concomitent, pot   create soiuri şi hibrizi care ar contribui la extinderea 
perioadei de recoltare cu 7-10 zile [3,5]. Pentru crearea soiurilor hibride performante de 
şerlai este necesară o selectare strictă a formelor parentale.
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Material şi metode

Obiect de studiuau fost forme, linii, hibrizi simpli, dubli, în trepte, bakcross, de Salvia 
sclarea L. de provenienţă diferită, create în Centrul „Genetica şi Ameliorarea Plantelor 
Aromatice şi Medicinale” al Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor.

Experienţele au fost amplasate pe terenul experimental al institutului. Semănatul 
s-a efectuat în decada a treia a lunii octombrie, manual. Tehnologia  de cultivare – 
obişnuită pentru şerlai [3,5]. 

Conţinutul de ulei volatil în materia primă s-a determinat prin hidrodistilare  
conform metodei Ginsberg [7]. Datele obţinute au fost recalculate la substanţa uscată 
pentru a evita erorile cauzate de diferenţa în umiditate (faza de dezvoltare) a mostrelor 
analizate de la  ecare soi.

Conţinutul de ulei esenţial la Salvia sclarea L. s-a determinat de 3 ori pe sezon, 
la începutul fazei de maturizare tehnică, maturizare tehnică deplină şi sfârşitul acestei 
faze. Fiecare determinare a acestui indice a fost efectuată în două repetiţii, a câte 100 
g de in orescenţe. Rezultatele obţinute s-au folosit la calcularea mediei  conţinutului 
de ulei esenţial. Producţia de materia primă (in orescenţe) s-a recalculat la umiditatea 
standard. 

Caracterele cantitative şi calitative au fost evaluate conform metodelor în vigoare 
[12]. Analiza statistică a datelor experimentale obţinute s-a făcut conform metodelor 
în vigoare [9].

Rezultate obţinute

Sursele de germoplasmă a ate în cercetare au fost selectate şi studiate în baza 
următoarelor criterii:

Perioada de vegetaţie şi termenii de începere a fazelor de dezvoltare;· 
Indicii productivităţii;· 
Însuşiri  ziologice şi biochimice;· 
Gradul de în orire şi productivitatea în primul an de vegetaţie;· 

Perioada de vegetaţie mai scurtă decât a soiurilor timpurii omologate şi mai lungă 
decât a soiurilor tardive existente, permit extinderea perioadei de recoltare a speciei şi 
procesarea unor cantităţi mari de materie primă fără a majora capacitatea industrială 
a uzinelor de procesare. În acest scop, au fost selectaţi hibrizi şi linii consangvinizate 
cu perioada de vegetaţie dorită, rezistente la iernare. A fost evidenţiată perioada de 
vegetaţie în anii doi şi trei de vegetaţie, în faza: rozetă de frunze – în orire (tab.1).

Durata perioadei de vegetaţie a hibrizilor precoci şi tardivi diferă cu 8-12  zile. 
Diferenţa între hibrizi se observă mai bine în perioada de la butonizare, până la în orire. 
Cea mai scurtă perioadă de vegetaţie (65 zile), a manifestat hibridul în trepte (K-36 x 
0-41)F

2 
x 0-19)F

1 
x L-15 )F

1
 x L-15)F

7
. Acest hibrid a fost cu 10 zile mai precoce 

ca hibridul tardiv (Rubin x S1122 9S
3
)F

1
 x (0-56 x V-24)F

1
)F

7
, la care perioada de 

vegetaţie în anul al doilea de cercetare a fost de 75 zile. Reieşind din aceasta, hibrizii 
selectaţi şi evaluaţi de Salvia sclarea L, au fost divizaţi în două grupe de maturizare 
tehnică:

Hibrizii timpurii în trepte, cu perioada de vegetaţie 65-69 zile: 
 (K-36 x 0-41)F

2
 x 0-19)F

1
 x L-15)F

7, 

(S-1122 528 S
3
 x (Rubin x S-786)F

1
 x (0-33 S

3
 x L-15)F

7
)F

7
.
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Hibrizii tardivi cu perioada de vegetaţie 73-77 zile: 
 hibrid simplu: (M-69 429-82 S

3
 x 0-40 S

5
)F

7
,

 hibrid în trepte: (Rubin x S1122 9 S
3
)F

1
 x (0-56 x V-24)F

1
)F

7
, 

 hibrid backcross: (K-36 x 0-41)F
2 
x 0-19)F

1 
x L-15)F

1
 x L-15)B

5. 

Tabelul 1.  Perioada de vegetaţie, rezistenţa la iernare la hibrizii de 
Salvia sclarea L.

Hibridul

Perioada de vegetaţie: 
rozetă de frunze-
în orire, - zile -

Rezistenţa la  iernare, 
-%-

2007 
anul
 II

2008 
anul  
III

X
2007
anul

II

2008
anul 
III

X

Hibrizi simpli

(V-24-86 809 S3 x 0-33 S6)F 7 69 71 70.0 90.8 89.9 90.4

(M-69 429-82 S
3
 x 0-40 S

5
)F

7
  73 75 74.0 89.4 90.0 89.7

Hibrizi în trepte

[(S-1122 528 S3 x K-50)F1 x 0-48 ]F6 69 70 69.5 88.7 88.0 88.4

(K-36 x 0-41)F
2
 x 0-19)F

1
 x L-15)F

7 65 68 67.5 92.1 91.4 91.8

(M-55+130S
4
 x (K-44 x L-15)F

2
 x

 0-47)F
7

73 75 74.0 91.5 90.9 91.2

(S-1122 528 S
3 
x (Rubin x S-786)F

1 
x

 (0-33 S
3
 xL-15)F

7
)F

7
                                                        

67 68 67.5 93.1 91.4 92.3

Hibrizi dubli

(Rubin x S1122 9S
3
)F

1 
x

  
(0-56xV-24)F

1
)F

7

75 77 76.0 87.9 88.2 88.1

Hibrizi backcross

[(K-36 x 0-41)F
2 
x 0-19)F

1 
x L-15)F

1 

x L-15] B
5

73 74 73.5 88.8 87.6 88.2

(S1122  528 S
3
 x S. s. Tianşani/ sud)

F
5
)B

5
  

71 73 72.0 90.3 90.8 90.6

   
Aceşti hibrizi permit recoltarea in orescenţelor în termeni optimali, exclud 

pierderea de materie primă şi ulei esenţial.
Un alt principiu de bază la selectarea hibrizilor în calitate de forme parentale a fost 

rezistenţa la iernare. Pe parcursul cercetărilor efectuate, hibrizii studiaţi au manifestat 
rezistenţă înaltă la iernare (peste 88 %) (tab.1). Rezistenţă sporită la iernare  au 
manifestat: 

hibrizi timpurii: 
(S-1122 528 S

3
x (Rubin x S-786)F

1
x (0-33S

3
x L-15)F

7 
)F

7
- 92.3 %,

(K-36 x 0-41) F
2
 x 0-19) F

1
 x L-15 ) F

7 
- 91.8%, 

hibrid tardiv:  (M-55+130 S
4
 x(K-44 xL-15)F

2
 x 0-47)F

7 
 - 91.2%. 

hibrid bakcross:   (S1122  528 S
3
 x S. s. Tianşani/ sud)F

5
)B

5
  

Până în prezent soiurile de şerlai a ate în cercetate în diverse centre ştiinţi ce ca 
Crimeia, Krasnodar, sunt bienale, şi în oresc numai în anul al doilea de vegetaţie. 
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Soiurile create în Centrul „Genetica şi Ameliorarea Plantelor Aromatice şi Medicinale” 
asigură producţie considerabilă  în I, al doilea,  în anul al treilea de vegetaţie, 
deoarece la crearea lor au fost utilizate surse de germoplasmă ce în oresc abundent 
în I an de vegetaţie, şi surse de germoplasmă rezistente la  iernare. Hibrizii şi liniile  
consangvinizate de diferite generaţii studiate şi utilizate formează in orescenţe foarte 
lungi, compacte, care constituie peste 65% din talia plantei. Caractere performante au 
fost evidenţiate la hibrizii şi liniile consangvinizate studiate. 

Tabelul 2. Valorile unor indici ai productivităţii la liniile şi hibrizii de Salvia 
sclarea L. în anul I de vegetaţie.

Lina consangvinizată, hibridul

Talia
plantei,

cm

Lungimea
in orescenţei, 

cm

Raportul 
lungimea in ores/

talia plantei,
%X sX X sX

Linii consangvinizate

(S. sclarea Turcmenia/Nord, alb )S
8 86.0 5.0 57.2 5.5 66.51

M-69 655 S
10

87.7 6.3 64.2 6.5 73.20

Hibrizi simpli

(V-24-86 809 S
3
 x 0-33 S

6
)F 

8 75.6 8.1 53.0 12.0 70.10

(M-69 429-82 S
3
 x 0-40 S

5
)F

8
99.0 5.8 64.4 6.6 65.05

Hibrizi în trepte

(M-55+130 S
4
 x(K-44 xL-15)F

2
x 0-47)F

8
92.8 5.0 59.8 2.7 64.44

(S-1122 528S
3
x(Rubin xS-786)F

1
x(0-33 S3 xL-

15)F7)F
8

99.5 6.2 67.7 12.0 68.04

(K-36 x0 –41)F
2
 x 0-19)F

1
  x 0-22) B

4
 x L-15)F

8
100.5 11.9 68.7 10.7 68.34

(Rubin xS1122 9S3)F
1
x(0-56S

3
xV-24)F

1
)F

8 92.4 6.8 59.4 3.6 64.29

Hibrizi backcross

(S1122 528S
3
 x  S.s.Tianşani/ sud)F

5
 )B

6 94.6 9.2 61.4 7.4 64.90

(K-36 x 0-41)F
2
 x 0-19)F

1
 x L-15)B

6
86.8 6.4 58.8 5.4 67.74

          
E cunoscut faptul că productivitatea la şerlai este în directă dependenţă de raportul 

dintre lungimea in orescenţei şi talia plantei. La formele selectate acest indice este 
foarte înalt şi a variat în limitele 65-73% (tab.2). La hibridul simplu (V-24-86 809 S

3
 x 

0-33 S
6
)F

8
 lungimea in orescenţei este de 53 cm., iar raportul lungimea in orescenţei / 

talia plantei este de 70%. La linia consangvinizată  M-69 655 S
10

 acest indice este foarte 
ridicat şi constituie 73,2% (foto 1).

A fost efectuat studiul comparativ al caracterelor biomorfologice în anii doi şi trei 
de vegetaţie. La formele studiate talia plantelor variază între 81,1-114,0 cm. Lungimea 
paniculului este de 43,6-62,5 cm. Cota paniculului din talia plantei se înscrie în limitele 
56-66 %. La hibridul backcross (K-36x 0-41)F

2
 x 0-19)F

1 
x L-15 B

5
 acest indice e de 

67,5 %, numărul de rami caţii de gradul I este 18, iar rami caţiile de gradul II - 33. 
In orescenţe cu număr mare de rami caţii de gradul I a format hibridul simplu (M-69 
429-82 S

3
 x 0-40 S

5
)F

7
 - 18,2 şi 30,5 rami caţii de gradul II, linia consangvinizată M-69 

655 S
9
 – 14,9 rami caţii de gradul I şi 33,2 rami caţii de gradul  II. 
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Foto 1.  Linia consangvinizată 
M-69 655 S

10
 în primul an de 

vegetaţie.

   
Numărul de verticile pe spicul central al paniculului nu e prea variat şi constituie 

în medie 7-9. Hibridul backross  (M-44S
4 
x L-15)F

1
 x L-15) B

7 
 se caracterizează prin 

plante cu talia înaltă, viguroase, cu in orescenţe bine dezvoltate. Numărul de rami caţii 
de gradul I este de 18, iar de  rami caţii de gradul doi - 34. Talia plantelor constituie 
106,1cm., lungimea in orescenţei - 55,0cm. O altă linie consangvinizată de şerlai  
studiată este genotipul ce provine din munţii Turcmeniei de pe versanţi cu expoziţie 
nordică ce în oreşte abundent în I an de vegetaţie, (Salvia sclarea Turkmenia/Nord, 
alb)S

8
 (foto 2).    

Foto 2. Linia consangvinizată 
timpurie (S. s. Turkmenia/N, 
alb,)S

7  
în primul an de vegetaţie.

Această linie se evidenţiază şi prin culoarea albă a corolei. Forma este rezistentă 
la iernat, la scăderea bruscă de temperaturi. Astfel,  acest genotip  reprezintă o sursă 
de gene ce asigură rezistenţa sporită a plantelor la condiţiile extremale de cultivare, şi 
anume rezistenţa înaltă la răcirea bruscă şi la temperaturi joase din timpul iernii, precum 
şi la temperaturile înalte din timpul verii, rezistenţa sporită la secetă. Această formă s-a 
evidenţiat prin conţinut înalt de ulei esenţial (1,064 %) în anul doi de vegetaţie. 

Au fost evaluate formele şi după conţinutul de ulei esenţial în materia primă 
(in orescenţe). În rezultatul cercetărilor au fost evidenţiaţi hibrizi şi  linii consangvi-
nizate care au acumulat ulei esenţial peste 1% (tab. 3). Hibridul bakcrossK-36 x 0-41)
F

2
 x 0-19) F

1 
x L-15)B

5
 a avut un conţinut de ulei esenţial de 1,105 % recalculat la 
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substanţa absolut uscată în medie pe doi ani de cercetare. O altă formă cu   conţinut de 
ulei esenţial în medie pe doi ani de 1,267 % s.u. este hibridul backross (M-44S

4
xL-15)

F
1
 x L-15) B

7
. Hibridul simplu (V-24-86 809 S

3
 x 0-33 S

6
)F

 7
 în anul 2007 a avut un 

conţinut de ulei esenţial de 1,216% , iar în anul 2008 – 1,344% ulei esenţial recalculat 
la substanţa uscată. În medie pe doi ani, acest hibrid a înregistrat un indice de 1,280 
% ulei esenţial. De asemenea, conţinut sporit de ulei esenţial are hibridul în trepte:  
(S-1122 528 S

3
 x (Rubin x S-786)F

1 
x (0-33 S

3 
xL-15)F

7
)F

7 
– 1,289 %. Un conţinut înalt 

de ulei esenţial în medie pe doi ani de cerecetare a avut linia consangvinizată M 69 655 
S

9 
 - 1,177 % s.u. Cel mai sporit conţinut de ulei esenţial în materia primă a înregistrat 

hibridul în trepte (K-36 x 0 –41)F
2
 x 0-19)F

1
 x 0-22)B

4
 x L-15)F

7
 şi a constituit 1,403 % 

în anul 2007, 1.319 % în anul 2008 şi 1,361 % în medie pe doi ani de cercetare.        
Toţi hibrizii şi liniile consangvinizate studiate sunt incluşi în diferite scheme de 

hibridări pentru crearea hibrizilor performanţi.   

Tabelul 3.Conţinutul de ulei volatil la liniile şi hibrizii de Salvia sclarea L în anii II şi 
III de cercetare, 2007-2008.

Hibridul, lina consangvinizată

Ulei volatil , %  (s.u)

Ani de cercetare
mediaII

2007
III

2008

(Salvia sclarea Turcmenia/Nord
 alb

 )S
7

1,064 0,816 0,940

Crîmskii pozdnii 160 S
11

0,610 0,801 0,705

M 69 655 S
9

1,026 1,392 1,177

Crîmskii pozdnii 11 S
11

0,585 0,682 0,633

(V-24-86 809 S
3
 x 0-33 S

6
)F

 7
1,216 1,344 1,280

(S-1122 528 S3 x (Rubin xS-786)F1 x (0-33 S3 xL-15)F7)F7 1,457 1,122 1,289

(K-36 x 0 –41)F
2
 x 0-19)F

1 
 x) 0-22)B

4
 x L-15)F

7
1,403 1,319 1,361

(S-1122 528 S3 x K-50)F1 x0-48 )F6 0,851 1,056 0,953

(Rubin x S1122 9S
3
)F

1 
x (0-56 x V-24)F

1
)F

7
0,699 0,971 0,835

(M-55+130 S
4
 x (K-44 x L-15)F

2
 x 0-47)F

7
0,782 1,097 0,939

(M-69 429-82 S
3
 x 0-40 S

5
)F

7
0,923 1,012 0,967

(S1122528S
3
x S.sl.Tianşani/ sud)F

5
)B

5
0,488 0,836 0,662

 (K-36 x 0-41)F
2
 x 0-19) F

1 
x   L-15)B

5
1,059 1,151 1,105

(M-44S
4 
x L-15)F

1
 x L-15) B

7
1,139 1,396 1,267

Concluzii:

A fost selectat şi evaluat material iniţial de ameliorare ce include 4 linii 1. 
consangvinizate şi 10 hibrizi – simpli, dubli, backcross şi în trepte de diferită 
complexitate.

Au fost selectate forme parentale cu in orescenţe mari, la care raportul 2. 
dintre lungimea in orescenţei şi talia plantei în primul an de vegetaţie este mai mare 
de 68 %.
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Au fost evidenţiaţi hibrizi precoci, ce în oresc în luna iunie, cu perioada de 3. 
vegetaţie 65 zile, şi hibrizi tardivi cu perioada de vegetaţie 75 zile. 

Au fost selectate forme parentale cu conţinut înalt de ulei esenţial recalculat la 4. 
substanţa uscată: 1,361 %, 1,289 %, 1,280 %, 1,267 %, 1,177 %, 1,105 %.

Bibliogra e

1. Gonceariuc M.M. Ameliorarea la Salvia sclarea L. În Republica Moldova. Autoreferatul tezei de 
doctor  habilitat. Chişinău, Edit. Ştiinţa, 1994, p.28.

2. Gonceariuc Maria. Aspectele citogenetice ale diferitor tipuri de androsterilitate la hibrizii în 
treptede Salvia sclarea L. Cercetări de Genetică Vegetală şi Animală V.VI.S.C.Agris, Redacţia Revistelor 
Agricole S.A.Romania, 2000. 

3. Gonceariuc Maria. Salvia L. Centrul Ed. al UASM.- Chişinău, 2002,.- p. 161-164.
4. Gonceariuc Maria. Şerlaiul. Ameliorarea plantelor eterooleaginoase. Ameliorarea  specială a 

plantelor agricole. Chişinău. Tipogra a Centrală, 2004, p.525-540.
5. Gonceariuc Maria. Şerlai Salvia sclarea L. Plante medicinale şi aromatice cultivate: CE UASM. 

Chişinău, 2008.- p. 186 – 205.
6. Войткевич С.А. Розовое масло. Эфирные масла для парфюмерии и  ароматерапии.-М., 1999. 

стр.215-221.
7. Гинзберг А.С. Ускоренный способ определения количества эфирного масла в эфироносах в 

Крыму.- 1932. 
8. Гунько Г.К..- Мускатный шалфей. Агробюро  Исес. Масл. Жиров.,Синдикат. М., 1929.
9.  Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. Москва. Агропромиздат, 1985, стр.185-245.
10. Мустяцэ  Г.И. Култиваря плантелор ароматиче. Картя молдовеняскэ. Кишинэу, 1988.
 11. Păun E. şi colab., Salvia sclarea L. Tratat de plante medicinale şi aromatice cultivate.,vol. II, Ed. 

Academia R.S.Romînia, Bucureşti, 1988,p.231-243.
12. Шалфей мускатный. Селекция эфиромасличных культур (методические указания).- 

Симферополь, 1977, стр.69-79  


