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Szałwia biała (Salvia apiana Jepson) jest cenną rośliną leczniczą oraz obrzędową rdzennych 

Indian Ameryki Północnej [1]. Części nadziemne gatunku stosowane są w terapii przeziębień 

oraz jako środek uspokajający [2]. Nieliczne badania fitochemiczne wykazały w szałwii białej 

bogaty zespół terpenów, w tym połączeń lotnych, odpowiedzialnych za aktywność biologiczną 

szałwii [3-4]. Endemiczny charakter gatunku utrudnia prowadzenie badań nad aktywnością 

biologiczną powyższej rośliny [5]. Kultury in vitro szałwii białej mogą stanowić alternatywne 

źródło wysokojakościowego materiału roślinnego do prowadzenia prac eksperymentalnych.  

Celem przedstawionych badań było wprowadzenie, po raz pierwszy, S. apiana do kultur  

in vitro, otrzymanie kolekcyjnej biomasy mikropędowej, a następnie adaptacja uzyskanych 

kultur do hodowli wielkoskalowych w instalacjach bioreaktorowych.  

Na wszystkich etapach kultur in vitro prowadzono analizy chromatograficzne (GC-FID) frakcji 

lotnych uzyskanych z biomas mikropędowych, a ich skład jakościowy oraz ilościowy 

porównano z olejkiem eterycznym otrzymanym z rośliny macierzystej.  

Kultury mikropędowe szałwii białej otrzymano z jałowych liścieni, wyłożonych na pożywkę 

Schenk – Hildebrandt'a (SH), suplementowaną cytokininami: 6-benzyloaminopuryną (BAP)  

2 mgl-1 oraz tidiazuronem (TDZ) 0,22 mgl-1. Po ok. 10 pasażach uzyskano hodowlę ciągłą, 

zdolną do dostarczania materiału roślinnego z przeznaczeniem do dalszych eksperymentów 

fitochemicznych i biologicznych. Adaptację do kultur wielkoskalowych prowadzono 

wykorzystując następujące systemy wzrostowe: komercyjne okresowo – zalewowe RITA  

i Plantform oraz prototypowe natryskowe. Optymalny roślinny system in vitro do ciągłej 

produkcji olejku eterycznego otrzymano kultywując mikropędy S. apiana przez 4 tygodnie  

w bioreaktorach RITA (Wp=619%). 

 


