
1a Corol·la groga [a]; fulles hastades-triangulars, normalment amb els angles basals del

limbe aguts [b]…………………………………………………………………………………………..... S. glutinosa

1b Corol·la violàcia, blava o blanca [a]; fulles no hastades, sense angles aguts a la base

[b]………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 2

a b
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Clau de determinació  del gènere 
Salvia 1

http://www.floracatalana.net/salvia-glutinosa-l-


2a Mata amb tiges llenyoses [a]; connectiu [c] dels estams més curt que el filament, amb 

els braços subiguals [b]……………………………………………………….……………………….. S. officinalis

2b Planta herbàcia [a]; filament dels estams més curt que el connectiu, que té els 

braços desiguals [b]……………………………………………………………………………………………………… 3

a b

a

[c]

salvia 2

TORNAR
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http://www.floracatalana.net/salvia-officinalis-l-subsp-lavandulifolia-vahl-gams


3a Calze amb les dents aristades i ± espinescents, en estat fructífer amb el llavi supe-

rior pla o convex [a]; planta grisenca [b]………………………….…………………………….…………… 4

3b Calze amb les dents no espinescents, en estat fructífer amb el llavi superior nor-

malment còncau [a]; planta verda, amb les fulles inferiors sovint de menys de 4 cm 

d'amplada [b].................................................................................................................. 5

a b

a b

salvia 3
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4a Planta pubescent o curtament tomentosa, viscosa, sobretot a la part superior [a]; 

calze glabrescent o curtament pubescent [b]; flors pedicel·lades [c]…………...…… S. sclarea

4b Planta llanosa, no viscosa ni aromàtica [a]; calze molt llanós [b]; flors subsèssils 

[c]……………………………………………………………………………….…….……………………………S. aethiopis

a a b

salvia 4
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http://www.floracatalana.net/salvia-sclarea-l-
http://www.floracatalana.net/salvia-aethiopis-l


5a Herba normalment sense roseta de fulles basal i amb les tiges folioses [a]; pèls 

glandulars absents (sovint amb glàndules sèssils) [b]…………………………………………………. 6

5b Herba amb una roseta de fulles basal ben constituïda i amb tiges poc folioses [a]; 

normalment amb pèls glandulars abundants, sobretot a la summitat [b]…..……..………. 7

a

a a b
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6a Fulles amplament ovades, les inferiors sovint dividides, amb 1-2 segments petits a la 

base del limbe, la majoria llargament peciolades [a]; verticil·lastres de (8)20-30 flors [b]; 
pedicels més llargs que el calze [c]……………………………………………..……………….. S. verticillata

6b Fulles oblongo-lanceolades, indivises, fistonades regularment, les mitjanes i superiors 

sèssils i subamplexicaules [a]; verticil·lastres amb 4-6 flors, molt curtament pedicel·lades 
[b]……………………………………………………………………………………………………..……………. S. sylvestris

a b
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TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.net/salvia-verticillata-l-
http://www.floracatalana.net/salvia-sylvestris-l-subsp-valentina-vahl-o-bolos-et-vigo


7a Fulles basals amb limbe de 4-18 x 2,5-7 cm, indivís, fistonat [a]; corol·la de les flors

hermafrodites de 20-30 mm (la de les flors femenines pot ésser més petita) 
[b]……………………………………………………………………………………………………………..…… S. pratensis

7b Fulles basals amb el limbe de 2-8 x 1-6 cm, generalment ± dividit, rarament només

fistonat [a]; corol·la de 6-10(15) mm [b]………………………………..…….……………….. S. verbenaca

a

a ba

salvia 7
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http://www.floracatalana.net/salvia-pratensis-l-subsp-pratensis
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