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Persiljan Petroselium crispum är en gammal kulturväxt som härstammar från medelhavsområdet. 
Persiljesorterna indelas i två grupper, bladpersilja och rotpersilja. Hos bladpersilja finns 
slätbladiga och krusbladiga sorter, medan hos rotpersilja är såvitt jag vet alla sorter slätbladiga. 
Slätbladig persilja har kommit i odling först medan krusbladig persilja och rotpersilja har 
utvecklats senare. I östra medelhavsområdet finns vild Petroselinum crispum som liknar slätbladig 
bladpersilja.  

Hos bladpersilja är det de järn- och vitaminrika bladen som ätes. De näringslagrande rötterna 
är klena och greniga. Rotpersilja är en rotfrukt med en aromatisk pålrot. Bladen är ätliga, hos de 
sorter jag smakat är de enligt min uppfattning i klass med bladpersilja. Det kan tyckas som man 
därför bara borde odla rotpersilja, men denna är mer svårodlad än bladpersiljan. I de flesta 
odlingslägen är det svårt att få rötter av användbar storlek även om man låter bli att plocka blad.  

Persilja är en tvåårig ört som blommar andra året med förgrenade blomstänglar som kan vara 
från några decimeter till nästan en meter höga. Blommorna är tvåkönade, det vill säga de har både 
ståndare och pistiller. Pollinationen sker med hjälp av insekter. Persilja är till stor del 
korsbefruktad så man måste se upp för oönskade korsningar från blommande persilja av andra 
sorter än den man fröodlar. Bladpersilja och rotpersilja kan korsas (de tillhör ju samma art). 
Utöver att eventuella närbelägna fröodlingar (kanske dina egna?) är en korsningsfara kan det 
finnas övervintrande bladpersilja, som ibland sparas för bladskörd på våren andra året och ganska 
snabbt kan gå i blom om den får stå kvar. Självsådd och förvildad persilja kan antagligen också 
utgöra en risk. Däremot finns ingen genuint vild art i Sverige som kan korsas med persilja. 
Vildpersilja (Æthusa cynapium) , som är ett vanligt ogräs i grönsakslanden, kan alltså inte korsa sig 
med persilja. (Observera att vildpersilja är giftig!)  

Räkna med att det krävs ett avstånd på cirka 500 meter till annan blommande persilja för att 
undvika oönskade korsningar. Du kan alltså behöva se upp lite med grannarnas odlingar och du 
kan bara odla en sort per år i din trädgård eller odlingslott. 

Persilja trivs bäst på lucker och näringsrik jord. Bladpersilja går dock att odla på de flesta 
jordar. Rotpersilja har högre krav och längre utvecklingstid. 

Bladpersilja kan enligt min erfarenhet fördra lägen som är måttligt soliga, åtminstone första 
året. 
 
Fröodling av rotpersilja 
Persiljefrö gror långsamt. Det är därför en fördel att före sådden blötlägga fröet under ett dygn 
eller hålla det fuktigt under några dagar. Förkultivering ger en tidigare start, men kan också lätt ge 
greniga rötter vilket försvårar urvalet, då rötterna inte kommer till naturlig utveckling. Därför 
beskrivs här direktsådd på friland. 

Man sår på friland så fort jorden reder sig på våren för att rötterna ska hinna utvecklas så man 
kan göra ett bra urval. På lätt jord kan man även så sent på hösten året innan. Lämpligt 
plantavstånd första året är som vid vanlig odling, ca 1 dm mellan plantorna i rader på ca 4 dm 
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avstånd från varandra. Så några frön per dm och gallra sen om det behövs. Ogräsrensning lär 
också bli nödvändig om det ska bli något. 

Sent på hösten tas rötterna upp och lämpliga föräldraplantor väljs ut. Urvalet kan göras på 
hösten eller våren. Välj friska plantor med fina, ogrenade rötter, eller i alla fall så nära detta du 
kan komma. Ernst Nilsson skriver: ”av en god sort av rotpersilja fordrar man framför allt en slät 
och tjock rot”. Välj alltså ut sådana rötter, om du lyckas odla fram några. Prova även att skära av 
rotspetsar och provsmaka. Välj de som smakar bäst. Kombinera med övriga kriterier efter egen 
bedömning. Skär av blasten och förvara rötterna i en bra källare. I områden med milda vintrar 
kan de även klara sig på friland, med hjälp av lite täckning med halm, löv eller dylikt. Isåfall kan 
de planteras ut direkt efter skörd på den plats där de ska blomma nästa år.  

Om rötterna vinterförvaras i källare planteras de ut tidigt på våren nästa år. Frörötterna kan 
planteras tätare än för morötter och palsternackor, förslagsvis ungefär 3 dm i fyrkant. 

På våren tillväxer först bladverket. Senare på våren eller under försommaren skjuter 
blomstänglar upp och blomningen börjar. Blommorna är gulgröna och oansenliga. När de 
blommat över tar det lång tid, räkna med minst två månader, för fröet att utvecklas och mogna. 
Fröet mognar under goda år i september, under dåliga år senare och då är det nog bäst att skära 
av fröstänglarna eller rycka upp plantorna innan fröet är helt moget och låta det mogna inomhus. 
Även vid skörd av moget frö kan det vara lämpligt att skörda hela blomstänglar och låta dem stå 
och torka inomhus före tröskning. När fröet är fullmoget finns risk för drösning så var försiktig. 
Man kan också klippa av mogna delar av fröställningen efterhand som de mognar och samla i en 
papperskasse som får stå öppen i torrt utrymme tills fröet torkat. 

Att fröet är moget ser man på att färgen skiftar från grönt till gråaktigt eller brunt samtidigt 
som fröet blir fast och när det är fullmoget hårt. Man ska också vid mognad kunna dela fröna 
(egentligen frukterna) i två delfrukter. 

När fröet är moget och torrt kan man tröska det, vilket är lätt. Man kan till exempel gnugga 
fröställningarna mellan händerna (använd handskar om det sticks) och sedan rensa fröet från 
skräp genom att hälla det mellan två hinkar i vinden. Några såll kan också vara användbara. 
 
Fröodling av bladpersilja 
Även för bladpersilja är det en fördel att blötlägga fröet före sådd. Man kan också förkultivera 
och plantera ut. Här är grenighet hos rötterna inget problem. Bladpersilja har normalt greniga 
rötter. 

Vid fröodling anses det bäst att så relativt sent eftersom det ger en säkrare övervintring. 
Rekommenderad såtid varierar från slutet av maj till juli. Den senare såtiden lär bara vara lämplig 
där hösten är lång och mild. Lämpligt plantavstånd första året är som vid vanlig odling, några cm 
mellan plantorna i rader på ca 4 dm avstånd från varandra.  

När plantorna på sensommaren eller hösten utvecklats så att bladform och växtsätt framgår 
tydligt är det dags att göra urval. Karaktärer att ge akt på: 
• Bladformen ska vara sorttypisk, framför allt ska plantor av slätbladiga sorter vara slätbladiga 

och krusbladiga vara krusbladiga. 
• Bladen bör ha styva, upprätta skaft. 
• Provsmaka helst varje planta. Välj de som smakar bra. 
De plantor som väljs bort kan skördas och ätas men hindras från att blomma.  
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Om de utvalda föräldraplantorna är kraftiga på eftersommaren-tidiga hösten så kan man 
skörda en del av bladen och ta till mat. Skörda försiktigt och akta toppskottet. 

Övervintringen kan ordnas på olika sätt. I stora delar av landet är övervintring på friland 
möjlig. Man kan skydda plantorna mot kraftig kyla genom att täcka med halm eller liknande. 
Plantorna kan också övervintras jordslagna i en kallbänk eller liknande, som vid behov täcks med 
halm, vassmattor eller dylikt.  De kan även krukas eller jordslås och placeras ljust och kallt i 
växthus, kallveranda eller dylikt. De kan eventuellt också placeras i en mörk kall källare men då 
bör de blastas av innan. Akta tillväxtpunkten och de små bladen närmast denna vid avblastning. 

Persilja kan stå ganska tätt även under andra året. Övervintras de på växtplatsen kan de stå 
kvar där och blomma. Kom ihåg att ta av eller glesa ut marktäckningen tidigt på våren. Vill man 
ge dem större utrymme eller flytta dem till en annan plats kan man plantera om dem, lämpligen 
på hösten efter att urvalet gjorts. Plantor som inte övervintrats där de ska växa andra året 
planteras ut tidigt på våren med lite större avstånd än året innan. 

Blomning och frömognad fortskrider på samma sätt som för rotpersilja. Eventuellt finns en 
tendens till att bladpersiljans frö mognar tidigare, men detta kan bero på att den oftast inte 
omplanteras och därför kan komma igång tidigare på våren andra året. Fröskörd och tröskning 
görs på samma sätt som för rotpersilja. 
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