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2 3UVOD
V slovenskih oljčnih nasadih je ˈLeccinoˈ druga najbolj 
zastopana sorta. Je svetovno znana zgodnja sorta, ki 
redno in dobro rodi ter je cenjena zaradi hitrega vsto-
pa v obdobje rodnosti. Plodovi rastejo v grozdičih, so 
srednje veliki, v zrelosti črne barve s srednjo oljevi-
tostjo. ˈLeccinoˈ dobro prenaša nizke temperature in 
močne vetrove. Sorta ni občutljiva na pavje oko oz. 
oljkovo kozavost in oljčno muho, občutljivejša pa je na 
sivo oljkovo pegavost in sajavost.

SINONIMI
ˈLeccioˈ, ˈPremiceˈ, ˈSilvestroneˈ

IZVOR
Sorta ˈLeccinoˈ je italijanska sorta. V Sloveniji se uvršča 
med udomačene in tradicionalne sorte, med katere spa-
dajo vse starejše sorte tujega porekla, ki se v Republiki 
Sloveniji pridelujejo že več kot 50 let in so dobro prilago-
jene na slovenske pridelovalne razmere (Uradni list RS, 
št. 33/04 in 110/04).

MOLEKULARNO-
GENETSKA 
KARAKTERIZACIJA 
SORT OLJK
Genotipizacija sorte ˈLeccinoˈ na 15 mikrosatelitskih 
lokusih, predstavljeni so aleli, izraženi v baznih parih.

loKUS PRoFil DnA

DCA3 240:250

DCA5 196:204

DCA7 143:149

DCA9 162:205

DCA11 136:184

DCA15 254:263

DCA16 150:174

DCA18 177:177

GAPU101 199:201

GAPU103A 136:160

GAPU71B 124:144

EMO3 211:215

EMO90 186:192

UDO99-019 99:168

OeUP16 242:246



4 5MORFOLOŠKA 
KARAKTERIZACIJA 
SORT OLJK 
Vsa morfološka opazovanja in meritve so pridobljena 
v okviru strokovnih nalog od leta 2000 naprej.

Drevo 

Genetski profil sorte ‘Leccino’ na izbranih mikrosatelitskih lokusih DCA15, EMO90, GAPU71B, GAPU101; 
prikazane so dolžine pomnoženih alelov, izražene v baznih parih (bp).

Parameter opis drevesa Meritev

bujnost srednja  

rast razširjena - povešujoča  

zbitost krošnje zbita - srednje zbita  

dolžina internodija (cm) srednja (1–3) 1,4



6 7List Socvetje

Parameter opis socvetja Meritev

dolžina (mm) srednje (25–35) 27,1

širina (mm) srednje (12–16) 12,1

dolžina peclja (mm) srednje dolg (6–11) 6,4

število brstov (cvetov) majhno (11–18) 15,6

struktura (razmerje brsti/dolžina (cm)) srednje zbito (5–6,5) 5,7

razvejanost majhna  

zalistniki (% socvetij z zalistniki) močno prisotni  (> 15) 20,7

aksilarni brsti (% socvetij z aksilarnimi brsti) prisotni (5–10) 7,4

Parameter opis lista Meritev

dolžina (cm) srednja (5–7) 5,6

širina (cm) srednja (1,25–1,50) 1,41

oblika glede na razmerje dolžina/širina eliptičen (< 4) 4,0

ukrivljenost glede na podolžno os raven

zvijanje okoli osi odsotno ali rahlo

vihanje listnih robov navzdol ni prisotno

intenzivnost barve zgornje strani srednja

1 
cm

5 cm

1 
cm

5 cm



8 9Plod

Parameter Opis plodu Meritev

masa (g) srednje velik (2–4 g) 2,4

dolžina (mm) srednje dolg (18–21) 18,7

širina (mm) ozek (13–15) 14,1

oblika – v položaju A (razmerje D/Š) eliptičen (1,25–1,45) 1,3

oblika opisno eliptičen  

položaj največjega premera osrednji  

simetrija – v položaju A rahlo asimetričen  

oblika vrha – v položaju A zaokrožena  

bradavica na vrhu ni prisotna  

oblika baze – v položaju A zaokrožena  

prisotnost lenticel srednja  

velikost lenticel srednja  

intenzivnost zelene barve nezrelega plodu srednja  

način barvanja z vrha  

barva v popolni zrelosti skoraj v celoti črna  

poprh na povrhnjici slabo izražen  

KoščicaKoščica

Parameter Opis koščice Meritev

masa (g) srednja (0,30–0,45) 0,43

dolžina (mm) srednje dolga (12–15) 13,7

širina (mm) srednje široka (6–8) 6,8

oblika na podlagi razmerja dolžina/širina podaljšana (1,8–2,2) 2,0

oblika v položaju B eliptična  

položaj največjega premera v položaju B osrednji  

simetrija – v položaju A rahlo asimetrična  

simetrija – v položaju B simetrična  

oblika vrha – v položaju A zaokrožena  

konica – konec vrha prisotna  

oblika baze – v položaju A zaokrožena  

število fibrovaskularnih brazd na osnovnem delu srednje  

razporeditev fibrovaskularnih brazd enakomerno  

površina – razbrazdanost majhna  

1 cm 5 cm 1 
cm

5 cm



10 11AGRONOMSKA 
KARAKTERIZACIJA 
SORT OLJK

Cvetenje

Oploditev

Občutljivost

Rodnost in uporabnost

Parameter opis Meritev

čas cvetenja (dni), (Leccino = 0) srednje –1,6

trajanje cvetenja (dni) srednje dolgo (8,5–10,5) 8,7

intenzivnost cvetenja srednja  

Parameter opis Meritev

stopnja oploditve (%) srednja (1,5–3,5) 3,1

stopnja samooploditve (%) zelo slaba ali je ni (< 0,5) 0,13

potencialne opraševalne sorte ˈPendolinoˈ, ˈFrantoioˈ  

Parameter opis Meritev

občutljivost na nizke temperature malo občutljiva  

občutljivost na sušo NP*  

občutljivost na napad oljčne muhe malo občutljiva  

občutljivost na napad oljčnega molja malo občutljiva  

občutljivost na pavje oko oz. oljkovo kozavost malo občutljiva  

občutljivost na sivo oljkovo pegavost občutljiva  

Parameter opis Meritev

čas dozorevanja zgodaj

vstop v polno rodnost zgodaj (> 25 kg)

rodnost dobra (> 18 kg)

izmeničnost redna

razmerje med plodom in koščico srednje (5,0–7,5) 5,7

razmerje med mesom in koščico srednje visoko (4–6) 4,7

vsebnost olja (Abencor – %) srednja (12–15) 12,3

vsebnost olja (Soxhlet – %) nizka (30–40) 37,0



12 13KEMIJSKA 
KARAKTERIZACIJA 
OLJČNEGA OLJA

Maščobnokislinska sestava
Podatki so zbrani na podlagi rezultatov številnih raz-
iskovalnih projektov za olje sorte 'Leccino', ki je bilo 
predelano iz zdravih, nepoškodovanih in ročno obra-
nih plodov v optimalni zrelosti v obdobju 2006–2011. 

Parameter opis Meritev Merilna      
negotovost

Tržni standard 
(coi, 2015)

C 14:0 (ut. %) 0,01 ± 0,00

C 16:0 (ut. %) palmitinska kislina srednja, 10–13 13,94 ± 0,89 7,5–20,0

C 16:1 (ut. %) palmitoleinska (ω-7) 1,40 ± 0,23 0,3–3,5

C 17:0 (ut. %) 0,05 ± 0,01

C 17:1 (ut. %) 0,10 ± 0,01

C 18:0 (ut. %) stearinska kislina visoka, 2–4 2,17 ± 0,25 0,5–5,0

C 18:1 (ut. %) oleinska kislina visoka, > 75 74,05 ± 1,51 55,0–83,0

C 18:2 (ut. %) linolna kislina (ω-6) nizka, 5-9 6,86 ± 0,56 3,5–21,0

C 18:3 (ut. %) linolenska kislina (ω-3) 0,69 ± 0,06 0,0–1,5

C 20:0 (ut. %) 0,34 ± 0,04

C 20:1 (ut. %) 0,27 ± 0,02

C 22:0 (ut. %) 0,09 ± 0,02

C 24:0 (ut. %) 0,04 ± 0,01

razmerje oleinska/linolna kislina 11,06 

razmerje nenasičene/nasičene kislina 5,08 



14 15Sestava in vsebnost sterolov 
Podatki so zbrani na podlagi rezultatov številnih raz-
iskovalnih projektov za olje sorte 'Leccino', ki je bilo 
predelano iz zdravih, nepoškodovanih in ročno obra-
nih plodov v optimalni zrelosti. 

Parameter

Datum vzorčenja/Meritev
Merilna 

negotovost
Mejne vrednosti za 

ekstra deviško oljčno olje2006–2017

holesterol  (ut. %) 0,15 ± 0,06 ≤ 0,5

brasikasterol  (ut. %) < 0,01 ≤ 0,1

24-metilenholesterol  (ut. %) 0,20 ± 0,07

kampesterol  (ut. %) 2,69 ± 0,17 ≤ 4,0

kampestanol  (ut. %) 0,13 ± 0,05

stigmasterol   (ut. %) 0,77 ± 0,19 ≤ 0,1 kampesterol

δ-7-kampesterol  (ut. %9 < 0,02

δ-5,23-stigmastadienol  (ut. %) < 0,02

klerosterol  (ut. %) 1,01 ± 0,7

β-sitosterol  (ut. %) 79,51 ± 2,40

sitostanol  (ut. %) 1,00 ± 0,25

δ-5-avenasterol  (ut. %) 12,39 ± 2,39

δ-5,24-stigmastadienol  (ut. %) 0,78 ± 0,17

δ-7-stigmastenol  (ut. %) 0,39 ± 0,09 ≤ 0,5

δ-7-avenasterol  (ut. %) 0,99 ± 0,13

navidezni β-sitosterol  (ut. %) 94,69 ± 0,20 ≥ 93

VSEBNOST SKUPNIH STEROLOV (mg/kg) 1682 ± 138

VSEBNOST ERITRODIOLA IN UVAOLA 
(ut. % glede na vsoto vseh sterolov) 0,81 ± 2,1



16 17Sestava in vsebnost 
tokoferolov (vitamin E) 
Podatki so zbrani na podlagi rezultatov raziskovalnih 
projektov za olje sorte 'Leccino', ki je bilo predelano 
iz zdravih, nepoškodovanih in ročno obranih plodov v 
optimalni zrelosti v obdobju 2006–2011.

Parameter opis Meritev

tokoferoli α (mg/kg) 328,7

tokoferoli β (mg/kg) 6,8

tokoferoli γ (mg/kg) 21,4

tokoferoli δ (mg/kg) 0,0

skupni tokoferoli srednja (200–350) 354,9



18 19Sestava in vsebnost 
biofenolov
Podatki so zbrani na podlagi rezultatov raziskovalnih 
projektov za olje sorte 'Leccino', ki je bilo predelano 
iz zdravih, nepoškodovanih in ročno obranih plodov v 
optimalni zrelosti v obdobju 2006–2011. Za olja sorte 
'Leccino' je značilna nizka vsebnost lignanov in oleo-
kantala.  

Parameter opis Meritev

skupni LIG BP = skupni biofenoli 
ligstrozidnega izvora NP*

skupni OLE BP = skupni biofenoli 
olevropeinskega izvora NP*

skupni biofenoli (hPLC) v mg/kg srednja vsebnost 
(200–450) 354,80 

od tega: NP*

oleacein 106,1

oleokantal 48,10

lignan 18,00

O-Agl-dA = dialdehidna oblika 
olevropein aglikona NP*

L-Agl-dA = dialdehidna oblika 
ligstrozid aglikona NP*

O-Agl-A = aldehidna oblika 
olevropein aglikona NP*

L-Agl-A = aldehidna oblika 
ligstrozid aglikona NP*

NP* – ni podatka.



20 21SENZORIČNA OCENA 
OLJČNEGA OLJA
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