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NOMS POPULARS

Alemany: Wiesen-salbei
Anglès: Meadow clary/ Meadow sage 
Àrab:  حقلي قصعين
Aragonès: salbia, tàrrago
Basc/Euskera: zauri-belar
Castellà: Salvia de los prados, crestagallo, gallera, gallocresta, gallocresta rústica, 

gallocresta silvestre, hormigón de prados, salvia de prado, salvia de prados, 
salvia pratense, tárrago 

Català: Tàrrec de prat / Tarró/ madrona, sàlvia de prat, tàrrec, tarró, 
Danès: Salvie / Eng salvie
Eslovac: Šalvia lúčna
Eslovè: Kadulja travniška / Travniška kadulja
Estonià: Aassalvei
Finlandès: Niittysalvia
Francès: Sauge commune/Sauge des prés
Gaèlic: Tormán léana
Gal·lès: Saets y waun/Clais y moch / Gwerddonell y waun
Grec: Σαλβια η λιβαδική
Holandès: Veldsalie
Hongarès: Mezei zsálya
Islandès: Hagasalvía
Italià: Salvia comune/Salvia dei prati
Japonès: サルビア・プラテンシス
Noruec: Engsalvie
Persa/Farsi: چمنی  مریم
Polonès: Szałwia łąkowa/Szalwia lakowa
Portuguès: salva de prados/ salva pratense
Rus: Шалфей луговой
Suec:  Ängssalvia
Turc: Adaçayı
Txec: Šalvěj luční
Ucraïnès: Шавл я лучна/Шавлія лучнаі́
Xinès: 草原鼠尾草

DESCRIPCIÓ BOTÀNICA

La  família  de  les  Labiades  es  distingeix  per  tenir  flors  gamopètales,  superovàriques,
anisostèmones, el fruit en tera-aqueni i l’estilet ginobàsic (que neix del la base i d’un
costat de l’ovari). Dins la família de les Labiades, el gènere Salvia  (que compta amb unes
900 espècies) es distingeix per tenir la corol·la netament bilabiada, 2 estams i l’arèola
dels aquenis basilar. I,  dins el  gènere,  Salvia pratensis es distingeix per ser herbàcia
vivaç, no llenyosa, amb fulles no hastades o cordades, flors no grogues, verticil·lastres
amb 4-8  flors,  pedicels  de  1.5-4  mm,  llavi  superior  del  calze  còncau i  bisolcat  a  la
fructificació, tija poc foliosa, zona inferior de la tija sense glàndules, fulles crenades, poc
incises; corol·la de 20-30 mm, blava (o rosa o blanca). O sigui, que es distingeix de Salvia
verbenaca per les flors majors i les fulles més enteres. A més, per l’hàbitat.  
Salvia pratensis és una planta herbàcia vivaç de 20 a 100 cm d’alçària. Les tiges són
dretes, de secció quadrada, ramificades al cim; amb pèls eglandulars de 0.2-1.5 mm i
pèls glandulars de 0.2-0.8 mm a la zona de dalt; i glàndules esferoidals sèssils. Les fulles
són simples, i gairebé totes són a la roseta basal. Tenen 1-2 capes de palissada. Tenen
pèls eglandulars de 0.1-2.5 mm i glàndules esferoidals sèssils. El limbe fa 4-20 × 2.5-8
cm i és ovat o ovat-oblong, crenat, poc incís, agut o subobtús, amb el dors i el revers de
color verd intents, més aviat fosc, i arrugadet.  La base és cordada o arrodonida. El pecíol



de  les  fulles  inferiors  fa  menys  de  9  cm.  Les  fulles  superiors  són  menors,  sèssils,
amplexicaules. La inflorescència fa menys de 60 cm i és simple o poc ramificada, amb
verticil·lastres  de  4-8  flors.  Bràctees  de  5-15   × 3-8  mm,  amplament  ovals,  verdes,
persistents. Pedicels de 2-3.5 mm, no comprimits, amb abundants pèls eglandulars de
0.1-1.5 mm i pèls glandulars de 0.2-0.7 mm, dispersos. Calze de 7-12 mm, bilabiat,
campanulat, verd (a vegades tenyit de porpra o violeta), amb pèls eglandulars de 0.1-1.5
mm i pèls glandulars de 0.2-0.8 mm i glàndules esferoidals sèssils. Llavi superior més o
menys còncau, bisolcat a la fructificació, tridentat, amb les dents subiguals de 0.5-1
mm,  no  espinescents.  Llavi  inferior  bidentat,  amb  dents  de  3-4  mm  triangulars
lanceolats no espinescents. Corol·la de 20-30 mm de color blau violeta (rara vegada rosa
o blanca).  Tub de la  corol·la  de 7-9  mm recte,  sense  anell  de  pèls  interior,  i  sense
gibositat o invaginació ventral. Llavi superior falcat, molt comprimit lateralment.  Estams
amb el connectiu més llarg que el filament, i amb la ram superior més llarga que la
inferior.  Teca  inferior  estèril.  Núcules  (llavors)  de  1.8-2.2   1.5-1.8  mm,  obovoides,
globoses, de color castany o negroses. 

gruix limbe: 130-160 micres
gruix mesòfil: 82-98 micres

alçària cèl·lules palissada: 20-30
amplada cèl·lules palissada: 10-16

cèl·lules epidermis adaxial: 27-33 × 32-48
gruix cutícula adaxial: 3.6-4 micres

cèl·lules epidermis abaxial: 17-23 × 22-30
gruix cutícula abaxial 2.5-3 micres

estomes adaxials: 124-172/mm2: 22-32
×15-19 micres

estomes abaxials: 300-480/ mm2: 20-28
× 15-19 micres

Epidermis abaxial (revers) de Salvia
pratensis:

verd: tricoma eglandular; 
vermell: tricoma glandular capitat; 

groc: tricoma glandular peltat

Tall de fulla de Salvia pratensis



HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

A la península hispànica es troba al quadrant NE. A Catalunya, manca a la zona de la
plana lleidatana, a les zones properes al litoral i a les Terres de l’Ebre (llevat de als Ports).
Al món es troba a Europa i a Amèrica del Nord. Es fa als prats de Meso-Bromion, en
general sobre sòls calcaris, argilosos, plans, pobres, entre 200 i 2000 m snm. 

PROPIETATS MEDICINALS

• afrodisíaca
• antisèptica bucal
• astringent
• carminativa
• cosmètica

• digestiva
• febrífuga
• tònica
• tranquil·litzant
• vulnerària

USOS MEDICINALS

• càncer de geniva
• catarro
• debilitat nerviosa
• dermatitis
• diarrea
• dismenorrea
• èczema
• estomatitis
• febre

• ferides
• fogots de la menopausa
• indigestions
• mal de coll
• peus suats
• picades d’insectes
• refredat
• suors nocturnes
• tos

ALTRES USOS

― S’ha emprat per aromatitzar vins i cerveses.
―  Agrimonia eupatoria + Juglans regia FUL + Salvia pratensis + vi: per ruixar plantes i
tractar plagues. 
―  Es feien cigarretes amb la barreja de les fulles Salvia pratensis + Agrimonia eupatoria.

PRINCIPIS ACTIUS DE   SALVIA PRATENSIS  

• àcid fenòlic
• àcid tànnic
• amargants

• borneol
• càmfora
• diterpenoides abitànics (REL)

Salvia pratensis al  món, segons GBIF



• eucaliptol
• flavonoides
• linalool
• oli essencial 0.07%

• pinè
• salvè
• taní
• thujona

OLI ESSENCIAL

• 1-alfa-terpineol
• 1,3,6-heptatriè-2,5,5-trimetil 1%
• 1.8-cineol 0.5%
• 2-pentadecanona 4%
• àcid  hexadecanoic-1-metil-etil-èster

2%
• àcid palmític 0.5%
• àcid tetradecanoic 1%
• alfa-copaè
• alfa-cubebè
• alfa-humulè 3%
• alfa-pinè
• aromadendrè 1%
• benzè-acetaldehid
• beta-cubebè 5.5%
• beta-elemè 1.5%
• camfè
• ciclo-sativè
• delta-cadinè 0.5%
• E-cariofil·lè 26.4%
• epi-bicilo-sesquifel·landrè 5.5%
• espatulenol 1%

• fenol,2(1-E)-propenil
• fenol,2(1Z)-propenil
• gamma-gurjunè 0.5%
• germacrè B 3.5%
• heneicosà 0.5%
• heptacosà 0.5%
• heptadecà 1%
• hexadecà 0.5%
• hexadecanol 1%
• llimonè
• nonadecà 0.5%
• nonanal 1.5%
• octacosà 0.5%
• octadecà 0.5%
• pentadecà 0.5%
• sabinè
• tetradecanal 1%
• tetratriacontà 0.5%
• vulgarona B 0.5%
• Z-beta-farmesè 6%
• Z-carofil·lè
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