šalvěj hajní
Salvia nemorosa
čeleď: hluchavkovité - Lamiaceae

slovenský název: šalvia
anglický název: sage
německý název: Steppen-salbei
lidové názvy:

Původ duhu: 
Tento druh byl nalezen divoce rostoucí v jižní Americe, jižní Evropě, severní Africe a severní Americe. Název byl vytvořen ze slova salveo, což znamená zachránit (v oboru medicíny).

Areál rozšíření: 
Šalvěj hajní je rostlina teplejších oblastí mírného klimatu, to znamená pro výskyt na našem území, že ji najdeme např. na stepích a v nížinách. Jedno z nejbližších míst od Brna je Pouzdřanská step. Dále je to oblast převážné většiny jižní Moravy. Nesmíme také zapomenout na oblast středních a jižních Čech. Mnoho lidí si šalvěj pěstuje na svých zahrádkách ale to bývají většinou jiné druhy. Výskyt šalvěje pro světová teritoria je uveden výše v kapitole původ druhu.

Popis rostliny: 
	Tyto rostliny rostou do výšky 30-50cm. 
	Šalvěj je trvalka. 
	Její listy jsou kopinaté po okrajích s drobnými zoubky, dlouhé 5-10cm. Žilnatina listu je síťovitá. Listy jsou postaveny na stonku vstřícně. Listová pochva objímá stonek. 

Z úžlabí listenů vyrůstají květy v kláscích. 
	Květy jsou oboupohlavné. Klásky mohou být až 5cm široké a až 12cm dlouhé. Barva květu je různá od bílé přes modrou, všechny odstíny červené, purpurová, nejčastěji však převažuje od růžové po fialovou. 
	Doba květu:

Obsahové látky: 
Listy a květy obsahují vonné silice vonící po ananasu. Šalvěj jako druh je pro svou vůni rozšířen v domácnostech. Více než šalvěj hajní se používá šalvěj lékařská (Salvia officinalis), protože je rozšířenější.

Ekolgie: 
Šalvěj hajní je teplomilný druh rostoucí ve stepních oblastech a  slunných svazích. Konkrétně se vyskytuje ve sveřepových a kostřavových stepích a nachází se také v teplomilných doubravách. Z hlediska půdního nároku to jsou hlubší minerální půdy teplých oblastí na silikátovém podkladě, nejlépe umístěné ve svážném terénu. Výskyt šalvěje je záležitost spíše lokální.



Význam a využití v praxi: 
Šalvěj hajní může být používána jako léčivka i když z hlediska tohoto využití je daleko za šalvějí lékařskou. Může být použita do pokrmů jako koření nebo se listy přidávají do salátu. Používá se proti zápachu a také má příznivý vliv na likvidaci hub a plísní.

Zajímavosti:
Šalvěje jsou pěstovány v dobře odvodněných ale zároveň vlhkých místech, pokud možno na jižní straně či svahu. Je nutné je sázet alespoň 25-35cm od sebe. Těmto rostlinám vyhovují spíše hlinité půdy bohaté na minerální látky. V případě že hlína obsahuje příliš mnoho jílu je nutné dodat organický materiál (kompost, mrvu,atd.) a  popř. přidat písek.

Druhy šalvějí: S. splendens, S. leucantha, S. farinacea, S. patens, S. Horminum, S. rutilans, S. Grahamii (S. microphylla), S. Greggii, S. coccinea, S. Dorisiana, S. officinalis, S. azurea, S. Jurisicii; S. Pitcheri (S. azurea grandilora), S. pratensis; S. Sclarea Clary, S. uliginosa, S. haematodes, S. superba
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