šalvěj luční
Salvia pratensis L.
čeleď: hluchavkovité – Lamiaceae

slovenský název: šalvia lúčna
anglický název: Meadow Sage
německý název: Wiesensalbei
lidové názvy: babí roucho, babské ucho, koníčky, královská bylina, smrtky, šalvice, vlčí chvost

Původ druhu: 
Šalvěj luční je původem ze Středozemí KORBELÁŘ A KOL. 1959

Areál rozšíření: 
V ČR hojná v teplejších oblastech, chybí v nejzápadnějších částech Čech a v horských oblastech, v jižních Čechách roztroušeně až vzácně, obecně od nížin po podhorské oblasti (max. asi 600 m n.m.). Celkově roste zejména v jižní Evropě vyjma Pyrenejského poloostrova, na západě od jihovýchodní Anglie a Francie, na východě po Ukrajinu, na severu Evropy jen druhotně, izolovaně v Malé Asii, na Krymu a v Předkavkazí, zavlečena do Severní Ameriky. http://botanika.wendys.cz

Popis rostliny:
	vytrvalá bylina

Lodyha přímá 20 – 80 cm vysoká. Dutá, v horní části obvykle větvená, chlupatá, s 1 až 3 páry listů. 
	Listy: přízemní listy tvoří naspodu růžici; jsou dlouze řapíkaté a mají čepel vejčitě až podlouhle kopinatou, naspodu srdčitou, na okraji nestejně laločnatě vroubkovanou, řidčeji hlouběji laločnatou až peřenoklanou, 6 – 12 cm dlouhou a 2 – 4 cm širokou, vespod svrasklou. Lodyžní listy chybějí nebo stojí v 1 – 3 párech a jsou mnohem menší a krátce řapíkaté až přisedlé.
	Květy: v lichopřeslenech skládají řídký lichoklas a vyrůstají ve vidlanovitých svazečcích, po 2 až 6 z úžlabí malých, vejčitých a zelených listenů. Jednotlivé květy jsou kratičce stopkaté, 1 až 3 cm dlouhé. Jejich kalich je zvonkovitý a dvoupyský; hořejší pysk je složen ze 3 cípů a dolejší ze dvou a celý je odstále chlupatý. Pyskatá, tmavě modrofialová, srostloplátečná koruna je roztroušeně pýřitá. Má trubku o málo delší než kalich. Hořejší pysk je obloukovitý, dvoulaločný a dolejší kratší, rozeklaný ve 3 sehnuté laloky. Tyčinky jsou ukryty pod horním pyskem. Jen dvě jsou vyvinuty a to ještě neobvyklým způsobem. Hořejší dvě jsou zakrnělé. Nitka dvou vyvinutých tyčinek je krátká a spojidlo tzv. konektiv, který spojuje normálně dva prašné váčky je rozšířené v nestejnoramennou páku. Na delším, obloukovitě prohnutém konci je prašný váček; na kratším, lopatkovitě rozšířeném rameni je druhý váček zakrnělý a netvoří se v něm pyl.Tato krátká ramena dvou tyčinek zakrývají ústí květní rourky. Vedle obojakých květů, které mají tyčinky i pestík korunu mají dvojí velikosti – velikou, 27 až 29 mm dlouhou, nebo menší, pouze 16 až 23 mm dlouhou, nalézáme na téže nebo jiné rostlině také květy pouze pestíkové, v nichž jsou tyčinky zakrnělé a korunu mají buď 19 až 24 mm dlouhou, nebo jen 10 až 15 mm dlouhou.
Doba květu: V – VIII
	Plody: tvrdky, jsou hranaté a tmavohnědě zbarvené MRÁZ K. A KOL. 1966; MÜNKER B. 1998; PILÁT A. A KOL. 1963


Obsahové látky: 
Listy obsahují hlavně silici s hlavními obsahovými látkami thujonem, salviolem a cineolem. Vedle silice také třísloviny a různé oxyterpenové kyseliny.KORBELÁŘ A KOL. 1959

Ekologie:
Stanovištní podmínky: výslunné stráně, louky, meze, okraje cest, náspy, příkopy
Podmínky růstu: preferuje půdy vlhké až vysýchavé, provzdušněné, humózní, lehčí hlinité, zásadité až slabě kyselé. Považuje se za poněkud nitrofilní.
Společenstva: diagnostický druh třídy Festuco-Brometea, svaz Festucion valesiacae
 http://botanika.wendys.cz , www.sci.muni.cz/botany

Význam a využití v praxi: 
Využití v léčitelství – ze šalvěje luční používáme květy, především na kloktání, ale i na přípravu šalvějového octa. Hrst květů vyluhujeme v octu, který potom používáme k masáži nemocných, kteří delší čas leží. Listy se sbírají před rozkvětem, v květnu a červnu. Rostlina obsahuje nejvíce éterických olejů ve slunných, suchých dnech, proto sbíráme listy v takovém počasí, nejlépe v poledne. Sušíme ve stínu. http://bylinky.kvalitne.cz
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