
Bladselleri 
 
 
Bladselleri tilhører skærmplantefamilien og er nært beslægtet med knoldselleri, men 
den danner ikke nogen egentlig knold. Planten danner lange, stærkt fortykkede, 
delvist marvfyldte og sprøde bladstilke. Bladstilkene anvendes til frisk konsum – rå i 
salat, dampet eller kogt som asparges m.v. Der kan presses saft af bladselleri.  

Bladselleriens hjemland er Vestasien. Den er kendt siden antikken hovedsageligt 
som lægeplante. Først omkring det 17.-18. århundrede har den her i landet fået 
indpas som en grønsag. De største dyrkningsområder for bladselleri er bl.a. 
Middelhavsområdet og Storbritannien, hvor arealet udgør omkring 1.000 ha. I 
Danmark er bladselleri en nichekultur, som dyrkes af relativt få avlere. Arealer er 46 
ha (DFFE, 2009), heraf 1 ha økologisk (Plantedirektoratet, 2008).  

Bladselleri kan dyrkes efter retningslinierne for Dansk I.P., hvilket blandt andet 
stiller krav om deltagelse i varslingstjeneste. Se mere om Dansk I.P. på 
www.dansk-ip.dk. 

Etablering
  

Jordbund og klima
Bladselleri dyrkes bedst på en god dybtmuldet, porøs jord med et højt 
næringsindhold. En dynd- eller mosejord vil ligeledes være velegnet. Kan også 
dyrkes på en lettere jord, hvis man råder over tilstrækkelig vandingskapacitet til 
hyppige vandinger. Den mekaniske ukrudtsbekæmpelse lykkes bedst på en ikke for 
kraftig jord, hvor det er muligt at færdes på jorden kort tid efter nedbør. Lokaliteter, 
hvor der kan forventes tidlig frost om efteråret bør undgås. 
Optimale jordbundsanalysetal for dyrkning af bladselleri er:  

Reaktionstal (Rt) 6,5 - 7,5
Fosfortal (Pt) 5,0 - 6,0
Kaliumtal (Kt) 10,0 - 12,0
Magnesiumtal (Mgt) 6,0 - 8,0

Sorter
Der forekommer en række forskellige sorter, og i nogle tilfælde adskiller man 
bladselleri i to typer: de selvblegende (gulgrønne) og de grønne typer, som evt. kan 
hyppes for at få blege stilke. Det er dog hovedsageligt kun i det private havebrug, 
at man taler om blegselleri. Erhvervsmæssigt dyrker man kun de grønne bladselleri, 
som i dag er fri for trævler og bitterstoffer, og der foretages ingen blegning eller 
hypning.  

Der er i Danmark ikke lavet sortsforsøg med bladselleri inden for den seneste 
årrække. De mest almindelige dyrkede sorter er Tango og Tall Utah Claret. Tango er 
mest til tidlig og sommerdyrkning. Har lange, glatte stængler med god farve. Har 
opretsamlet vækst og er let at høste. Tåler ikke at stå for længe på marken. Tall 
Utah Claret har middel-lange, mørkegrønne, saftige stilke med mild, god smag. 
Delvis tolerant mod stokløbning. Kan lagres. 

Sædskifte
Af hensyn til risiko for opformering af f.eks. storknoldet knoldbægersvamp 
anbefales det at have et sædskifte med mindst 4-5 år uden modtagelige afgrøder. 
Bladselleri bør ikke indgå i sædskifte med andre skærmblomstrede afgrøder som 
gulerødder, dild, persille m.fl. 

En kombination af sædskifteafgrøder med større konkurrenceevne over for ukrudt 
vil alt andet lige være med til at mindske meget specifikke og ensidige 
ukrudtsproblemer. 
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Jordbehandling
Bladselleri gror bedst på en løs og veldrænet jord, så derfor bliver de fleste selleri 
dyrket på bedformet jord. I god tid inden plantning og under tørre forhold foretages 
en dyb jordbehandling med undergrundsløsning på kryds og tværs af marken. 
Herefter sættes bedene op med en bedformer. Bedbredden kan variere fra 1,5 og 
op til 2,2 m. 

Etablering
Etablering af en sellerikultur sker altid ved udplantning. På hvert bed planter man 3-
5 rækker. Planteafstanden vælges i nogen grad ud fra, hvor store planter man 
ønsker at høste. En almindelig planteafstand er 30x40 cm, hvilket teoretisk giver 7-
8 planter pr. m2. Der medgår dog nemt 15-20 pct. af arealet til hjul og kørespor, så 
generelt skal man ikke regne med at udplante mere end højst 60.000 planter pr. 
ha. Anvendes en rækkeafstand på 50 cm uden bede og udplantes 3 planter pr. 
løbende meter, opnår man ligeledes en plantebestand på 60.000 stk. pr. ha. 

Skal der leveres bladselleri gennem hele sæsonen, må tidligste plantning starte 
omkring første april. Der plantes så løbende et nyt hold hver anden - tredje uge 
frem til medio juli, i alt 6-9 hold pr. sæson.  

Bladselleri tåler ikke frost – hverken under tilvækst eller på det modne produkt. 
Starter man med at plante bladselleri ud i begyndelsen af april, er det nødvendigt at 
dække kulturen med to lag fiberdug. De følgende plantninger frem til slutningen af 
maj dækkes med ét lag fiberdug. Det har intet formål at dække kulturen om 
sommeren. Bladvæksten hos selleri hæmmes af temperaturer over 20-25oC. Lang 
daglængde fremmer strækningen af bladstilkene og nedsætter hastigheden, 
hvormed der dannes nye blade, medens korte dage fører til kortere, men flere 
bladstilke. Kulturtiden på friland er ca. 3 måneder. 

Stokløbning
I bladselleri kan stokløbning være et stort problem, som hovedsageligt skyldes 
påvirkning af lave temperaturer i etableringsfasen. I ungdomsfasen, der er afsluttet 
med kimbladstadiet, er de ikke så modtagelige, men derefter medfører 
temperaturer under 14 °C, at der dannes blomsteranlæg. Ved temperaturer mellem 
5 og 8 °C er de mest udsatte for påvirkningen. Det er derfor nødvendigt at være 
meget omhyggelig med dækning med fiberdug - specielt i forårsperioden.

Gødskning
Kvælstofnormen varierer afhængig af jordtype og vandingsmulighed mellem 190 og 
215 kg N pr. ha. Normalt tilføres mellem 180–200 kg N pr. ha. Retningsgivende 
norm for fosfor er 40 kg og for kalium 180 kg pr. ha. I praksis må tilførslen 
naturligvis afpasses efter, hvad jorden indeholder i forvejen. 

Normal gødningspraksis er, at man udbringer en NPK-gødning sammen med 
plantningen i form af f.eks. NPK 14-3-18 med 800 kg pr. ha. Senere i 
vækstperioden tilføres omkring 500 kg borkalksalpeter pr. ha. Selleri er følsom 
overfor mangel på bor og magnesium. På jorder med lave gødningstal, må man 
inden plantningen foretage en ekstra grundgødskning med P og K og evt. Mg. Er 
magnesiumtallet under 6, bør man tilføre 50-100 kg Mg pr. ha, som kan ske i form 
af Kieserit, der indeholder 16 pct. Mg, eller en kali-/magnesiumgødning som 
patentkali der indeholder 25 pct. K og 6 pct. Mg. 

Vanding
Bladselleri er meget følsomme over for vandmangel, og det kan absolut ikke 
anbefales at dyrke afgrøden uden vandingsmulighed. Straks efter udplantning vil 
det ofte være nødvendigt med en let tilvanding af kulturen. Derefter stiger 
vandingsbehovet i takt med planternes udvikling af bladmasse. Udsættes bladselleri 
for stor fordampning og vandmangel, er der risiko for, at småbladene i 
hjerteskuddet bliver underforsynet med calcium og planterne får tipburn, som 
udarter sig ved, at de nye blade i hjerteskuddet bliver mørke og standser i væksten. 

Der bør føres vandingsregnskab for at få den største effekt af vandingen. På 
www.planteinfo.dk kan der under Vand og Vandregnskab føres et elektronisk 
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vandingsregnskab (kræver abonnement). Alternativt eller som supplement kan man 
anvende jordfugtighedsmålere til beslutningsstøtte. Hertil findes forskellige typer 
f.eks. tensiometer eller elektroniske følere som måler jordens eksakte vandprocent. 
Følerne placeres i marken og sender data hjem til computeren. Der findes mange 
udbydere af elektroniske følere at typen TDC og ECH2O der med stor nøjagtighed 
måler procentvandvolumen. Udstyret findes både som håndholdte sensorer eller 
med datalogger og sender. Få hjælp hos konsulenten. 

Ukrudt
Bladselleri gror meget langsomt til i starten og har dermed i lang tid en lille 
konkurrenceevne over for ukrudt. Der findes ingen godkendte ukrudtsmidler til brug 
i bladselleri, kun midler før etablering. Det er derfor vigtigt at foretage visse 
kulturmæssige foranstaltninger. En forudsætning for en vellykket mekanisk 
ukrudtsbekæmpelse er, at rodukrudt som f.eks. kvik og tidsler er bekæmpet i den 
forudgående afgrøde. Gode råd om bekæmpelse af kvik og rodukrudt kan læses i 
dyrkningsvejledningen 'Bekæmpelse af kvik og rodukrudt'. Frøukrudt bekæmpes 
bedst ved at sætte bedet op i god tid før plantning. Så snart der spirer nyt ukrudt 
frem, foretager man en let kradsning evt. strigling af bedet. Herved er der mulighed 
for at gennemføre et falsk såbed over en længere periode, således at en større del 
af ukrudtsfremspiringen allerede vil være bekæmpet på plantetidspunktet. 

Afgrødens konkurrenceevne over for ukrudt fremmes, fordi afgrøden vil have et 
vækstmæssigt forspring i forhold til ukrudtet. Under en fugtig periode op til 
udplantningstidspunktet kan en mekanisk ukrudtsbekæmpelse være problematisk, 
og det kan være nødvendigt at foretage en afsvidning af bedet med Roundup eller 
en fladebrænding. En til to uger efter udplantning foretages en let rensning evt. 
med påmonterede skrabepinde. Skrabepindene skal kun arbejde i en jorddybde på 
2-3 cm, og afstanden mellem pindene samt traktorens hastighed bestemmer 
bekæmpelseseffekten. En høj effekt opnås ved at lade pindene nå helt ind til 
jordpotterne uden at skubbe til dem. Når selleriplanterne er groet rigtigt fast, kan 
man også foretage en let strigling af kulturen. Med de dækkede kulturer er det 
nødvendigt at aftage fiberdugen for at foretage rensning/lugning og herefter dække 
igen. Der skal afsættes tid til en lugning af marken. 

Godkendte midler
Følgende ukrudtsmidler er godkendt til brug i bladselleri. 

Sygdomme
  

Selleribladplet
Selleribladpletsyge kan være ødelæggende for en kultur af bladselleri. Sygdommen 
starter ofte på enkelte planter pletvis i marken. Symptomerne er talrige små, 
gråbrune pletter på især ældste blade. Pletterne flyder senere sammen og giver et 
vissent udseende. Også bladstilke og nye blade kan angribes. I bladpletterne findes 
små sorte sporehuse. Sygdommen optræder normalt først sidst på sommeren og 
hen på efteråret, men kan optræde tidligere og resultere i betragtelige udbyttetab. 
Væsentligst i forebyggelsen er anvendelsen af sunde frø i forbindelse med 
småplanteproduktionen. Svampen kan overleve 8-15 måneder på frø og smitter 
herigennem småplanter. I marken spredes sporer især med vandstænk. Sporerne 
kræver længere tids høj luftfugtighed for spiring. Derfor ses spredning i marken 
som oftest først, når rækkerne lukker. 

Bekæmpelse sættes ind ved konstateret angreb. En god foranstaltning er at fjerne 
primære smittekilder i marken, ved at opgrave og fjerne syge enkeltplanter, så 
snart man konstaterer et angreb. 

Storknoldet knoldbægersvamp
Storknoldet knoldbægersvamp angriber undertiden også enkeltplanter af bladselleri. 
Angrebne planter udvikler en hvid, tæt svampebelægning. Det angrebne væv bliver 
blødt og rådner. I svampebelægningen udvikles efterhånden sorte hvilelegemer 
(sklerotier). Der er p.t. ingen bekæmpelsesmuligheder.  
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Godkendte midler
Følgende svampemidler er godkendt til brug i bladselleri

Skadedyr
Undertiden bliver selleri angrebet af bladlus og selleriminerfluer. 

Bladlus
Bladluseangreb starter som regel nede i hjerteskuddet og breder sig opad til de lidt 
ældre blade. Angreb kan være totalt ødelæggende for en høsttjenlig kultur.  

Selleriminerflue
Angreb ses som miner i bladene og er helt ødelæggende for kulturen.   

Godkendte midler
Der er p.t. ingen insektmidler, som er godkent til brug i bladselleri.  

Høst
Bladselleri kan høstes løbende over en periode fra medio juni og til hen i oktober, 
indtil det sætter ind med nattefrost. Det sene hold kan eventuelt dækkes med en 
kraftig fiberdug for at beskytte kulturen mod frost. Høsten sker ved, at sellerien 
skæres lige under, hvor stænglerne er sammenvokset, og samtidig skæres som 
regel den øverste del af toppen af. Sellerierne lægges på jorden i bunker og læsses 
efterfølgende på en fladvogn eller en platform monteret bag på traktoren, hvorefter 
de transporteres hjem til salgsklargøring. Ved salgsklargøringen spules de fri for 
jord, trimmes og lægges - som regel - i plasticpose. Høsten kan også ske med 
skærevogn, og sellerierne kan gøres salgsklare i marken. Sellerierne pakkes i f.eks. 
8 stk. kasser klar til salg. 
 
EU kvalitetsregler omkring størrelse er følgende: Bladselleri skal mindst veje 150 g. 
Selleri i klasse I skal sorteres i 3 størrelser: Små (150-500 g), middel (500-800 g) 
og store (over 800 g).  

Lagring
Det er muligt at høste bladselleri til korttidslagring. Let afpudsede bladselleri kan 
opbevares på køl ved 0-1 °C og høj luftfugtighed i 4-6 uger. Ved indlagringen 
lægges bladselleri i mindre kasser eller stilles opret i storkasser. 
Bladselleri er følsom overfor ætylen, og hvis de bliver udsat for ætylen, mister de 
farven. Bladselleri bør derfor ikke opbevares sammen med eller i nærheden af 
ætylenproducerende frugter. 

I Danmark er der et relativt lille forbrug af bladselleri året rundt. Uden for den 
danske sæson bliver der importeret bladselleri fra Sydeuropa, og i vinterperioden 
kommer de hovedsageligt fra Israel.  

Udbytte
Høstudbyttet ligger i størrelsesordenen 40-50.000 stk. pr. ha. Med en 
gennemsnitsvægt på omkring 6-800 g opnås et udbytte på 28-35 tons pr. ha. 
Bladselleri kan dog veje op til 1 kg pr. stk. Bladselleri sælges normalt pr. stk. til en 
pris omkring 4,00-4,50 kr., hvor hver enkelt selleri er lagt i plasticpose. 
Omsætningen kan således nå op på omkring 160.000 til 200.000 kr. pr. ha. 

  

Yderligere indformation
Yderligere information kan fås ved GartneriRådgivningens grønsagskonsulenter. 
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