
Sorta je italijanskega izvora, pri nas pa ni močno razširjena. Drevo je 
srednje bujno in razširjeno, sorto spoznamo po velikih listih. Plodovi so 
srednje veliki, proti vrhu pa nekoliko ošiljeni.  V času obiranja so prisotni 
tako zeleni kot tudi že v celoti obarvani plodovi. V novejših nasadih se je 
izkazala z zgodnjim vstopom v rodnost in zelo dobro rodnostjo, ki je po-
gojena s primerno oskrbo. Oljevitost je nekoliko nižja. Odporna je proti 
nizkim temperaturam in pavjemu očesu. 



Je zaprte, pokončne in metlaste rasti, s spiralasto zavitimi listi. Sorta neko-
liko pozno vstopi v rodnost, ta pa je redna in sorazmerno dobra. Plodovi 
so  srednje debeli,  ob obiranju običajno še svetlo zelene barve - dozoreva 
pozno jeseni in neenakomerno. Namenjena je predvsem predelavi v olje, 
ker ima izredno visoko oljevitost. Olje je običajno sveže, grenko in pi-
kantno, z visoko vsebnostjo biofenolov ter nizko vsebnostjo tokoferolov. 
Sorta je občutljiva na napad oljčne muhe, oljčnega molja in pavjega očesa.



Je toskanska sorta, ki je prišla k nam skupaj s sorto Leccino. Drevo je bu-
jne rasti, mladi poganjki pa so dolgi in povešujoči, značilni so dolgi inter-
nodiji in široki koti izraščanja. Dozorevanje je postopno, neenakomerno 
in traja daljše obdobje. Plodovi različnih velikosti in obarvanosti vsebu-
jejo več olja kot sorta Leccino, olje pa je običajno bolj sveže, grenko in 
pikantno. Na nizke temperature je srednje občutljiva, občutljiva pa je na 
oljčnega raka, ki je pogost spremljevalec te sorte.



Ta toskanska sorta je tudi v Sloveniji močno zastopana. Drevo je sred-
nje bujno in široko razraščeno. Plodovi, združeni v grozdiče, dozorevajo 
zgodaj (sredina oktobra), so nekoliko drobnejši od sorte Istrska belica 
vsebujejo pa manj olja. Ob obiranju je večina plodov že črno obarvana.  V 
ustreznih razmerah zgodaj stopi v rodnost ta pa je večinoma redna in do-
bra. Sorta ni občutljiva na pavje oko pa tudi oljčna muha ima raje Istrsko 
belico. Olje je bolj blago, saj vsebuje manj biofenolov. 



Drevo je dokaj bujne rasti, vendar precej redko. Plodovi so  srednje de-
beli do debeli, značilne podolgovate oblike in nekoliko nesimetrični, po-
dobno kot koščica, ki se zelo hitro loči od mesa.  Plodovi se začnejo bar-
vati z vrha. Ta avtohtona sorta je namenjena predvsem vlaganju, zato jo 
lahko obiramo že  konec septembra. Meso je okusno in primerne konsist-
ence, razen pri pomanjkanju padavin, ko so plodovi drobnejši in precej 
vlaknati.  Sorta je občutljiva na napad oljčne muhe. 



Drevo te avtohtone sorte je srednje bujno do bujno, krošnja je razširjena 
in srednje gosta, internodiji pa daljši, z večjimi koti izraščanja. Spoznamo 
jo lahko tudi zaradi temno zelenega videza, saj je zgornja stran lista iz-
razito temno zelene barve. Sorta nekoliko pozno vstopi v rodnost, ta pa 
je srednja in izmenična. Plodovi so v zrelosti črne barve. Namenjena je 
predvsem predelavi v olje, kljub sorazmerno nizki oljevitosti. Sorta je ne-
koliko bolj občutljiva na mraz, vendar se po pozebi zelo dobro in hitro 
obnavlja.



Je toskanska sorta, ki se je v naše nasade razširila v zadnjem obdobju. 
Drevo je srednje bujne rasti, s povešujočimi rodnimi vejami. Cenjena je 
zaradi zgodnjega začetka rodnosti ter redne in visoke rodnosti. Plodovi 
dozorevajo zgodaj – pred drugimi sortami, zato je primerna za večje na-
sade, kjer začnemo obiranje pri tej sorti. Plodovi so majhni, ob obiranju 
običajno ne povsem obarvani (temno vijolični do črni) in vsebujejo neko-
liko več olja kot sorta Leccino. Na nizke temperature je srednje občutljiva.



Je stara italijanska sorta, ki se je razširila po vsem svetu. Rastlina je dokaj 
bujna, pokončne, zbite rasti in zelo preprosta za oblikovanje. V času obi-
ranja je zelenkaste do rumenkaste barve, ki se kasneje spreminja prek 
rdečkasto-prižaste do temne, skoraj črne. Plodovi namenjenu vlaganju so 
debeli, mesnati del plodu je mehek in občutljiv, zato moramo biti pri obi-
ranju zelo pozorni, saj se hitro poznajo odtisi. Odporna je proti številnim 
škodljivcem in boleznim, zelo občutljiva pa na napad oljčne muhe.



Buga je avtohtona sorta. Je srednje bujne, pokončne rasti, s srednje zbito 
krošnjo in teži k izmeničnosti. Plodovi so srednje debeli, barvati pa se 
začnejo zelo zgodaj, pogosto se nagubajo ne glede na obarvanost. Dozo-
reva že sredi oktobra. V obdelanih tleh zelo dobro in redno rodi, namen-
jena pa je predvsem predelavi v olje. Vsebnost olja v plodovih je nižja, 
olje pa ima razmeroma visoko vsebnost biofenolov in srednjo vsebnost 
tokoferolov. Sorta je manj občutljiva na napad oljčne muhe in oljčnega 
molja. 



Pri nas se je ta toskanska sorta razširila kot dober opraševalec sorte Lec-
cino. Drevo je srednje močne rasti z izrazito povešujočimi tanjšimi rod-
nimi vejami in dolgimi ozkimi listi. Dozoreva približno v istem času kot 
Leccino in ima drobne podolgovate plodove, ki se zgodaj obarvajo v iz-
razito črno barvo, vsebujejo pa približno enako količino olja kot  Leccino. 
V ustrezno oskrbovanih nasadih rodi redno in dobro. Ob nižjih zimskih 
temperaturah se nekoliko slabše obnese kot sorta Leccino.



Razširjena je predvsem v Toskani, pri nas pa ni močno zastopana, saj je 
namenjena vlaganju.  Drevo je močnejše pokončne rasti. V dobro oskrbo-
vanih nasadih rodi dobro, sicer slabše in nekoliko izmenično. Zaradi av-
tosterilnosti mora biti v mešanem nasadu. Plodovi so veliki in eliptično 
podolgovate oblike, v času obiranja zelene barve, vsebujejo pa nekoliko 
manj olja. Mesnati del ploda se srednje težko loči od koščice. Sorta je 
dokaj odporna na nizke temperature, občutljiva pa na pavje oko.



Drevo te avtohtone sorte je srednje velikosti, z značilnimi dolgimi pogan-
jki s slabšim olistanjem v spodnjem delu, krošnja pa je srednje gosta. Sorto 
lahko spoznamo tudi zaradi temno zelenega videza, saj je zgornja stran 
lista izrazito temno zelene barve. Sorta nekoliko pozno stopi v rodnost, 
rodnost pa je srednja in teži k izmeničnosti. Plodovi dozorevajo neena-
komerno.  Namenjena je predvsem vlaganju, saj so plodovi sorazmerno 
veliki in ne vsebujejo veliko olja. Sorta je odporna na nizke temperature. 


