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Algemeen
Bleekselderij is een stengelgroente die van
Nederlandse bodem een groot deelvan het
jaarwordtaangeboden.Deaanvoerbegintin
mei van onder glas en wordt gevolgd door
aanbodvandevollegrondvanafjuni. Rechtstreeksvanaf devollegrondwordt eraangevoerd tot diep in de herfst, totdat de nachtvorst invalt. De laatste jaren vindt er tot en
met januari ook vanuit de bewaring enige
aanvoer plaats. In Nederland werden vóór
1980 alleen zogenaamde witte of zelfblekende rassen geteeld. Tegenwoordig is de
teelt daarvan nagenoeg verdwenen. De
groene, niet-zelfblekende rassen zijn nu
toonaangevend inNederland.Indezehandleidingzalmetnamede vollegrondsteeltvan
deze groene typen worden beschreven. Dit
typewordtookwelgroenselderijgenoemd.In
detekst wordtde meeralgemene benaming
bleekselderijaangehouden.

Familie
Bleekselderij behoort tot de familie van de
schermbloemigen (Umbelliferen). Het iseen
oud gewas, dat reeds bij de Egyptenaren,
Grieken en Romeinen bekend was. Nauw
verwant aan bleekselderij zijn knol- en snijselderij. Dewildeselderijkomt ingeheelEuropaenlangsdenoordkustvanAfrikavoor.
Wildeselderij
Bleekselderij
Snijselderij
Knolselderij

Apiumgraveolens
L.var.silvestre
Apiumgraveolens
L.var.dulce
Apiumgraveolens
L.var.seclinum
Apiumgraveolens
L.var.rapaceum

De geslachtscellen bevatten 11 chromosomen. Bovengenoemde variëteiten kunnen
metelkaarverbasteren.Hetkwekenvanpolyploïde vormen door behandeling van het

zaadof hetgroeipunt metcolchicine gaatbij
ditgewasvrijgemakkelijk.

Naamgeving
InNederlandwordthoofdzakelijkbleekselderijvanhet groenetypegeteeld.Vandaardat
ookdenaamgroenselderijgebruiktwordt.In
Duitslandwordt bleekselderij 'Bleichsellerie',
'Staudensellerie' of 'Stangensellerie' genoemd en in Engeland 'celery' of 'self-blanching celery'. De Franse benamingen zijn
'céleriàblanchis'en'céleriàcôtes.InSpanje
noemtmenbleekselderij'apiodepencas'en
'apioblanco'.InItaliewordt het'sedano'genoemd.

Plantkundige eigenschappen
Bleekselderij is een tweejarig gewas. Voor
zaadwinning kan in september-oktober wordengezaaid.Deplantjesoverwinterenonder
koud glas en worden in het voorjaar buiten
uitgeplant. Ook bij een vroege zaai in het
voorjaar en koud opkweken kunnen echter
veelschietersoptreden.Inhetalgemeenzijn
dezelfblekende(vroege)rassenhiervoorgevoeliger dan de groene. Er worden veelbijwortels gevormd die niet sterk zijwaarts uitstoelen, maar wel vrij diep gaan. De hoofdmassavandewortelskomtvoorindeeerste
20cmvandebouwvoor.Tochworteltbleekselderijvrijdiep;op80cmdieptewordenook
nog wortels aangetroffen. Bovengronds is
bleekselderij een rechtopgaand gewas. De
vrij lange, brede en kale bladstelen zijn
slechtsaandebovenzijdevoorzienvanblad.
Menmoetzorgenvooreenvlottegroei,zodat
de bladstelen voldoende lang kunnen worden. Detotale plantlengtevaneengoedgewasbedraagt bijdegroenetypen45-60cm,
afhankelijkvanhetras.
De bloemen van selderij zijn ingesteld op

kruisbestuiving. Het stuifmeel is eerder rijp
dande stempel (protandrisch). Devruchtjes
zijngeribd;elkevruchthelftvertoontvijfoverlangseribbeneninde'dalen'ertussen bevinden zich meestal nog vier bijribben.Bovendienvindtmeninelkdaléénofmeerdonkere
strepen, de zogenaamde oliestriemen. Dit
zijn buisjes, gevuld met vluchtige olie. De
rijpevrucht splitst zich intwee delen,dieiederéénzaadbevattenennogenigetijdaan
dunnesteeltjesblijvenhangen.Dezadenzijn
zeerkleinenbruinachtigvankleur.Hetzaad
van knol- enbleekselderij is aan het uiterlijk
nietvanelkaarteonderscheiden.

Voedingswaarde en toepassing
DeNederlandseVoedingsmiddelentabelvermeldtvoorbleekselderijeenvoedingswaarde
van 59 kJ (14 Kcal.) per 100 gram eetbaar

gedeelte(rauwprodukt).Desamenstellingis
alsvolgt:
energieleverendevoedingsstoffen:1 grameiwit;0,2gramveten2gramkoolhydraten;
mineralen:80mgCa;40mgP;150mgNaen
400mgK;
vitaminen:0,08 mgthiamine(B1);0,15riboflavine(B2);0,8mgnicotinezuur;0,1mgpyridoxins(B6)en25mgascorbinezuur(C).
Uit een consumentenonderzoek naar bleekselderijvan 1989 bleek dat in Nederlanden
Duitsland het produkt zowel rauw als warm
(gekookt) gegetenwordt. In Engelandwordt
hetmerendeelvandebleekselderij rauwgegeten.Bleekselderijwordtgewaardeerdvanwegezijnsmaakenknapperigheid.In Nederland en Duitsland is er tevens waardering
voorhetaroma.Alsnadelenvanbleekselderijwordensomsdevezeligheidendeonvoldoende houdbaarheid genoemd. In Nederlandzietmenbleekselderijtegenwoordigook
ingesnedensalade-mengsels.

Statistischegegevens
Voorzieningsbalans

Areaal
In Nederland is het areaal bleekselderij bescheiden van omvang en langzaam groeiende (zietabel 1).Deareaalcijfers zijngebaseerd op gegevens van PGF (Produktschap
voor Groenten en Fruit) en PAGV. De gegevens van de handelsproduktie zijn afkomstig
vanhet PGF.
Vanaf 1983ishetareaaleenaantaljarenstabiel geweest om vervolgens langzaam op te
lopenvanaf 1989toteenareaalvan 150hain
1992. De areaalsuitbreiding is met name in
de vollegrond gerealiseerd. De teelt van
bleekselderij vindt binnen Nederland vooral
in de omgeving van Breda plaats en verder
rondBarendrecht eninNoord-Limburg.
Door de areaalsuitbreiding nam ook de handelsproduktie toe van ruim 2 miljoen kilo tot
bijna 9 miljoen kilo. De omzet bedroeg de
eerstejaren circa 1,5miljoen gulden,maar is
in 1991en 1992forsgestegentotbovende8
miljoengulden.

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van
de voorzieningsbalans vanaf 1983. De handelsproduktie isvanaf 1983bijnaverviervoudigd. De laatste jaren is de produktie ontoe.reikend om aan de binnenlandse vraag vanuit de verse markt en de industrie te kunnen
voldoen. Degroeivan de invoer isde afgelopen 10jaar sterker gegroeid dande handelsproduktie. Van de totale beschikbare hoeveelheid gaatdelaatstejarenongeveer 40%
naarhetbuitenland.Ditbetreftvooreengroot
deel re-export van buitenlands produkt. De
afnamedoordeindustrie kanvanjaartotjaar
sterk verschillen,maar lijkt zichde laatstejaren te stabiliseren bij circa 35 % van de beschikbare hoeveelheid. De verse binnenlandse consumptie per hoofd van de bevolkingvertoonde hetafgelopendecennium een
langzame groei en bedraagt ongeveer 300
gramper persoon perjaar.

Tabel1.Areaalenhandelsproduktiebleekselderijvanaf1983.
jaar

areaal
vollegrond

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

handelsproduktie
glas

glas

vollegrond

(ha)

(ha)

(1000kg)

(1000gld)

(1000kg)

(lOOOgld)

50
50
50
50
50
50
75
75
150
150

3
4

195
267
441
337
567
647
540
538
409
543

395
487
761
609
709

2.368
2.383
2.329
2.451
2.937
2.669
4.534
4.843
8.719
8.900

1.153
1.160
1.099
1.289
1.526
1.989
2.468
3.115
6.941
7.062

9
12
9
10
10

Bron:CBS/CRG/PGF/PAGV.

1.102

817
850
1.228
1.000

totaal
(1000kg) (lOOOgld)
2.563
2.650
2.770
2.788
3.513
3.316
5.074
5.381
9.128
9.443

1.548
1.647
1.860
1.898
2.235
3.091
3.285
3.965
8.169
8.062

Tabel2.Voorzieningsbalansvanbleekselderijvan1983-19921)(hoeveelhedenin1000kgtenzijanders
vermeld).
jaar

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991.
1992

handelsproduktie

invoer 2 '

2.563
2.650
2.770
2.788
3.513
3.316
5.074
5.381
9.128
9.443

1.765
3.093
4.752
4.967
4.333
6.001
7.818
8.053
11.715
12.145

totaalbeschikbaar

uitvoer2)

levering
aanindustrie

niet
verkocht

4.328
5.743
7.522
7.755
7.846
9.317
12.892
13.343
20.843
21.588

1.092
1.408
2.569
2.570
2.357
3.449
5.237
5.689
8.755
8.683

198
429
1.250
1.183
951
445
3.366
2.776
7.362
7.644

83
85
169
248
418
251
694
432
392
379

verse consumptie
totaal
per hoofd
inkg
2.955
3.821
3.543
3.754
4.120
5.172
3.595
4.537
4.334
4.882

0.21
0.26
0.24
0.26
0.28
0.35
0.24
0.30
0.29
0.32

1
2

)Bron:ProduktschapvoorGroentenenFruit.
' Indein-enuitvoercijferszitooktransitoprodukt.

Aanvoerenprijsvorming
In tabel 3 worden van de afgelopen vijf seizoenen de aanvoer en de prijs per maand
weergegeven. Bleekselderij van Nederlandse bodem is bijna het helejaar verkrijg-

baar.Alleenindemaandenfebruarienmaart
ontbreekt er Nederlands produkt. In de
maandenjuni tot en met oktober isbleekselderij inruime mateopde markt;inde periode

Tabel3.Veilingaanvoer (in1000stuks)enveilingprijs(centperstuk)permaandvanbleekselderijinde
periode1989totenmet1993.*
1989

1990

aanvoer

prijs

aanvoer

prijs

93

107

235

80

91

92

65
126
64
54
42
35
44
55
102

3
264
575
724
983
978
1326
996
612

109
194
221
104
47
36
38
38
64

60
369
917
891
1070
949
1258
765
576

84
107
103
57
43
56
51
57
77

1
609
1196
997
1450
1196
1345
663
263

58
102
53
36
26
25
27
55
48

6681

55

6618

72

7089

66

7811

41

971
5710

79
51

728
5890

152
62

975
6114

93
62

1111
6700

68
37

aanvoer

prijs

73

73

178

58

19
211
609
688
1063
1055
1380
882
366

98
150
106
51
34
33
27
39
63

28
320
661
762
1001
1053
1261
913
464

totaal
6346
48
waarvan geregistreerd als:
glas
981
75
vollegrond
43
5365

januari
febr.t/m
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

aanvoer

1993"

prijs

prijs

maand

1992

1991

Bron:ProduktschapvoorGroentenenFruit.
' Voorlopigecijfers.

aanvoer

Tabel4.Nederlandseexportvanbleekselderij(*1000kg).
1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

totaal
346
waarvan naar:
Spanje
(West)Duitsland
135
Engeland
7
Noord-Europa
73
Italië
13
Saoedi-Arabië
111
België/Luxemburg
2
overige landen
5

347

712

982

1981

2135

2016

1890

1873

137
6
74
4
85
5
36

29
349
85
88
4
76
40
41

151
290
26
149
173
117
6
70

905
324
271
113
101
97
30
140

957
541
212
61
97
68
35
164

982
393
64
192
106
55
32
192

724
450
28
299
117
55
28
189

332
540
49
315
115
89
102
331

Bron: KCB.
van augustus tot en met oktober is de aanvoer het grootst.
De totale veilingaanvoer is de laatste jaren
regelmatiglichtuitgebreid.In1993ishetaanbodteforstoegenomen,waardoor hetprijsniveaueenflinkeveer moestlaten.

Exporteninvoer
Indejaren1989en1990wassteedscirca40%
vanheteigengeteeldproduktbestemdvoorde
export. De grotere belangstelling van de binnenlandsemarkt (vooralindustrie) heeftdeexportquotatot20%doendalen.Groteafnemers
van Nederlandse bleekselderij zijn Spanje en
Duitsland. Andere belangrijke afnemers zijn
Noord-Europa en Italië (zietabel4).

Denetto invoervanbleekselderij isinde loop
der jaren stelselmatig gegroeid. Het jaar
1992 laat een kleine terugval zien. Verder is
deimporttenbehoevevandere-exportvanaf
1989 fors toegenomen, en de laatste twee
jaar zelfsverdubbeld.
De grote leverancier voor het doorvoerprodukt is Spanje. De leveranties vinden vooral
plaats in de periode van januari tot mei (zie
tabel5).

Buitenland
Vanuit diverse landen is alleen de totaalpost
selderij (bleek-, blad, knolselderij) beschikbaar in de statistieken voor zowel import als
produktie.

Tabel5.Nederlandsenetto-invoeren re-export(*1000kg)vanbleekselderij.
jaar
netto import
re-export totaal
waarvan uit:
Spanje
USA
Engeland
Israël
Italië
overige landen

Bron: CBS/KCB.

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

725

1249

1556

2345

2750

3433

4180

3900

2533

2216

1954

2492

3470

3741

7535

7006

1460
281
492
241
37
22

1170
132
743
87
70
14

1114
176
406
172
63
23

997
410
427
377
255
28

1859
739
228
269
293
82

2482
494
274
251
227
14

4351
2252
516
322
66
28

5574
720
384
266
50
12

In Duitslandwordt perjaar per 100huishoudens ruim 3 kg bleekselderij aangekocht.
Globaal een kwart daarvan wordt gedekt
door eigen produktie en driekwart door import. Van de import levert Nederland circa
eenderde. Andere belangrijke leveranciers
zijnItalië,Israëlen Spanje.
Engelandkenteengroteeigenproduktievan
bleekselderij.Dezebedraagtdelaatstejaren
circa60.000ton.In1992bedroegdeoppervlakteaanbeschermdeteelt 171ha.Devollegrondsteeltbeliep984ha,waarvanbijna80
ha in de vollegrond geteeld werd in de periodeoktober-januari.VerderkentEngeland
eenomvangrijke importvan ruim25.000ton
per jaar. Spanje is met 60 % daarvan de
hoofdleverancier. Ook Israël, Italië en USA
leveren bleekselderij aan Engeland. De Israëlischeleverantieswordendelaatstejaren

kleinerenhetaandeelvandeUSAopdeEngelse markt stijgt. De Nederlandse leverantiesaanEngelandzijnminimaal.
Spanje is binnen Europa een belangrijke leverancier van bleek-, bos- en bladselderij
vooral in de wintermaanden. De export beweegt zich tussen de 26.000 en 30.000 ton
per jaar. Hoofdafnemers zijn Engeland,
FrankrijkenNederland.Naeenterugvalinde
export vanaf 1990 wist Spanje in 1992 zijn
aandeel op de Europese markt weer tevergroten.
BuitenEuropaisdeUSAeenbelangrijkeproducentenexporteurvanbleekselderij(zietabel 6). Ongeveer 11 % van de produktie
wordtuitgevoerd.Indewintermaandenwordt
er uitgevoerd naar Nederland, maar meer
nog(viaNederland)naarEngeland.

Tabel6.Amerikaanseteeltenmarktvanbleekselderij(vers).
jaar
areaal (geoogst) *ha
produktie *miljoen kg
export *miljoen kg
import *miljoen kg
Bron: USDA.
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1987

1988

1989

1990

1991

815
95
12

13.750
883
100
15

14.300
920
100
19

15.240
899
100
18

13.720
886
106
19

Groeienontwikkeling
De natuurlijke vermeerderingscyclus bij
bleekselderij gebeurt viazaad.Selderij isonder normale groei-omstandigheden een
tweejarige, half-rozetvormige plant. In het
eerstejaar vindt de vegetatieve groei plaats.
Bleekselderij vormt dan een opstaand rozet
met stengels en bladeren opeen spilvormige
wortel. In het tweede groei-jaar heeft de generatieve groei plaats. Uitdebladrozet groeit
dan een 60-80 cm hoge, holle bloemstengel
met samengestelde bloemschermen, waaraan later de vruchtjes met de zaden worden
gevormd. Om van vegetatieve groei tot
bloemvormingtekomen,isbijbleekselderij in

de eerste plaats 'koude' vereist. Verder kan
de daglengte in bepaalde perioden van invloed zijn. Na het rijpen van de zaden is de
ontwikkelingscyclus van de plant geëindigd
en de plant sterft af. Als bleekselderij gedurende het eerste jaar te lang wordt blootgesteld aante lage temperaturen kan voortijdig
een bloemstengel wordengevormd.
Onder andere uit recent Engels onderzoek
(Ramine.a.) blijkt,dat bijde groeien ontwikkeling een aantal fasen en stadia te onderscheiden zijn.

a=kiemingsfase
.b=opkomst
c=bladaanlegfase
h=kiemrust
1=jeugdfase
2=bloeiinductie-fase
rijpheide*
zaad

d=aanleg
bloemgestel
e=bloemontwikkeling
en stengelstrekking

g=zaadvulling

f=bloeifase
bestuiving

Afb.1.Weergavevandiversefasenenstadiaindevermeerderingscyclusvanbleekselderij(deweergegevenlengtenvandefasenzijnindicatief).
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Vegetatievefase
1.jeugdfase
a.kiemingsfase
b.opkomst
c.bladaanlegfase
2. bloei-inductie-fase
Generatievefase
d.aanlegbloemgestel
e.fase bloemontwikkeling en strekking
bloemstengel
f. bloei-fase
g.fasezaadvullingenafrijping
h.kiemrustfase
Dediversefasenenstadiazijnweergegeven
ineencirkel-diagraminafbeelding 1.

Vegetatievefase
Ad 1. jeugdfase. Volgens Engels onderzoek
heeftbleekselderijnakiemingeenjeugdfase.
Indiefasekanergeeninductietotvernalisatie plaatsvinden. Over de lengte van de
jeugdfase bij bleekselderij bestaat geenduidelijkheid.Bijknolselderijwordtereenjeugdfase verondersteld van kieming tot het momentdatviertotvijfbladerenzijnaangelegd.
Dat is inclusief de met het blote oog niet
zichtbare bladbeginsels; opdat moment zijn
slechtsdezaadlobbenzichtbaar.
Ad a. kiemingsfase. Bij kieming wordt vaak
eenopkweektemperatuur van20-22°Caangehouden. Bij deze temperatuur zijn navier
tot vijf dagen de witte puntjes van het gekiemdezaadzichtbaar.
Adb.opkomst. Bleekselderij kent eenlange
opkweekperiode. De opkomst duurt bij
warme opkweek ruim twee weken. De opkomstvanvoorgekiemdzaadis8tot 10dageneerder.Afhankelijkvangebruikvanvoorgekiemd zaad, opkweektemperatuur en de
plantgroottebijafleveringduurtdegeheleopkweekperiode7tot 10weken.
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Ad c. bladaanlegfase.De bladaanleg bij
bleekselderij verloopt optimaal bij22 °C.De
laagsteenhoogstetemperatuur,waarbijnog
blad wordt aangelegd, zijn 3 °C en 37 °C.
Van 3 °C tot 22 °C neemt de snelheid van
bladaanleg rechtlijnig toe met de temperatuur.Van22°Ctot37°C neemtdesnelheid
vanaanlegevenredigaf.Bijdeoptimaletemperatuurvan22°Cwordtinruimtweedagen
eenbladaangelegd.
Ad 2. bloei-inductie-fase. Voor inductie van
debloei(vernalisatie) iseenperiodevanlage
temperaturen (beneden 14°C) onder 'korte
dag'-omstandighedennoodzakelijk.Afhankelijkvandesoortbleekselderijendegegeven
temperatuur kan de inductie van de bloei in
minimaal twee tot vijf weken gerealiseerd
zijn. Perioden van hoge temperaturen (25 35°C)kunnendeinductievandebloemaanlegweer ongedaan maken (de-vernalisatie).
Langedagen (>14-18 uur dag)vertragende
inductie tot bloemaanleg. Het onderbreken
vandenacht door belichtingvertraagt bloeiinductieeveneens.Devernalisatieeindigtop
hetmomentvan bloemaanleg.

Generatievefase
Add. aanlegbloemgestel. Ditishetstadium
waaropdeeerste(metdemicroscoop)zichtbarebloemaanleginhetgroeipuntverschijnt.
Ad e. fase bloemontwikkeling en strekking
bloemstengels. De ontwikkeling van de
bloemlooptgeheelofgedeeltelijksamenmet
de stengelstrekking. De uitgroei van de
bloemstengelsenschermenwordtbevorderd
door hoge temperaturen en lange dagen.
Temperatuurverlaginginhetgewasdoorberegeningzaldestrekkingvandebloemstengelvertragen.
Adf. bloeifase. Door devorming vanhoofdschermenenfijnere bijschermenisdebloeiperiode vrij lang (viertotvijf weken). Debestuiving wordt door nectarverzamelende insektenenwind uitgevoerd.

Adg.fasezaadvulling enafrijping. Doorde
lange bloeiperiode vindt de zaadvorming en
afrijping ongelijk en over een lange periode
plaats.Bijzaadoogstvoorvermeerderingkan
menzich richten op de oogst vandehoofdschermen, waardoor een lagere opbrengst
van grover en veelal kwalitatief beter zaad
wordtverkregen.
Adh.kiemrustfase. Door kiemrust kiemthet
zaad langzaam. Voor het verbreken vande
kiemrust wordt een voorbehandeling gegevenvanvijfdagenbij10°C.Daarbijwordthet
kiemmedium bevochtigd met een 0,2%
KN03-oplossing.

Omgevingsinvloeden op de
ontwikkeling
Invloedtemperatuur
De optimale kiemtemperatuur bedraagt 2022°C.Bijbleekselderijvindtergroeiplaatsin
het temperatuurtraject van 3 tot 37 °C graden.Deoptimalegroeitemperatuuris22°C.
Detemperatuur is een belangrijke ennoodzakelijk factor voor bloei-inductie. Omdat
bleekselderij een jeugdfase kent, is de invloed van de temperatuur pas na een bepaaldeplantgrootte(waarschijnlijk viertotvijf
inhetgroeipuntaangelegdebladeren=kiemlob-fase) werkzaam.Vanaf diegroottebevorderentemperaturen lagerdan 14°C de
bloemaanleg.Temperaturen tussen de 5en

8°Cdragenhetmeestbijaandebloei-inductie. Als echter bloemaanleg heeft plaatsgevonden, bevorderen hoge temperaturen de
strekking van de bloemstengel. Bij warm
weertoont hetgewasdaardoor eerderzichtbaarschotdanbijkoelweer.Alsbloei-inductie heeft plaatsgevonden, kandoor regelmatige beregening inwarmeperiodendestrekking van de schietstengel worden geremd,
zodat wellicht nog tijdig eenveilbaar gewas
geoogstkanworden.Beregeningverlaagtde
temperatuurinhetgewasenbevordertdevegetatievegroei.
Invloeddaglengte
Dedaglengte isvaninvloedopdealgemene
groeivan het gewas.Bij lange dagenisook
de periode van assimilatie langer, waardoor
perdagdegroei groterzalzijndanopkorte
dagen.Verderisineenperiodevanlangedagen (zomer) de lichtintensiteit meestal aanzienlijkgroter,watdegroeibevordert.
Voorhet'schieten'zijnbijbleekselderijzowel
de'lange'dagalsde'korte'dagvanbetekenis. De'korte dag'bevordert deinductievan
de bloemaanleg. Bij lange dagen vindt er
geen inductie van de bloemaanleg plaats.
Ditzelfde lange dag-effect zou ook bereikt
wordenalseen'langenacht'(=kortedag-situatie)wordtonderbrokendooreenbelichting
van 150 lux (op bodemniveau) gedurende
vieruur.
Nadatdeinductievandebloemaanlegisvoltooid, bevorderen lange dagen de 'uitgroei'
vandebloemstengel.
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Grond
Samenstelling
Bleekselderij prefereert een vochthoudende
grond. Op droogtegevoelige percelen is de
teelt riskant. Het gewas moet namelijk snel
enongestoordkunnengroeien.Zware kleiis
mindergeschikt.
Bleekselderij stelt hoge eisen aan de kalkvoorzieningenhoewelnietisaangetoonddat
een hoog gehalte aan koolzure kalk in de
grondeengezondegewasontwikkelingwaarborgt,ishetaantebevelenomdekalkvoorraadindegrondoppeiltebrengenoftehouden.

Vruchtwisseling
Bleekselderijbehoort metkarwij,knolvenkel,
pastinaak, peen,peterselie,enknol-ensnijselderijtotdeschermbloemigen.Deteeltvan
deze gewassen mag in feite niet na elkaar
plaats vinden. Door het IKC-agv wordt aangegevendat er kansopschade door aaltjes
(Ditylenchus dipsaci en Pratylenchus penetrans) enschimmelziektenbestaatnadeteelt
van deze schermbloemigen alsmede na de
teeltvanvlinderbloemigen.
Bladvlekkenziekte (Septoria) is bij de teelt
van bleekselderij het meest knellende probleem. Naast verspreiding via het zaad kan
deze schimmel ook op plantenresten in de
bodem twee tot drie jaar overleven. Uit dit
oogpunt iseenteeltfrequentie van 1op4te
verkiezen.
Indevruchtopvolgingstabel wordtbijhetverwantegewasknolselderijkansopaantasting
door aaltjes aangegeven na de teelt van
aardappelen, aardbeien, augurken, bonen,
erwten, peen,spinazie,tuinbonen,tulpenen
uien.Groterekansopschimmelziektengeeft
knolselderijteelt naaugurken,bonen,erwten
en peen.
In de praktijk is schade bij bleekselderij geconstateerd door het Noordelijk wortelknob14

belaaltje (Meloidogyne hapla) envrijlevende
wortelaaltjes(Paratylenchus-soorten).

Waterhuishouding
Bleekselderij stelt hoge eisen aandewaterhuishouding.Dithoudtverbandmetde noodzakelijkevormingvaneengrotemassabladstelenenbladeren.Daarnaastkanuitdroging
vandegrondgedurendeenkeledagenreeds
aanleidingzijntothetvormenvanzwarteharten. Wanneer het gewas niet op een zeer
goedvochthoudende grondwordtverbouwd,
isvooral inde periode van halfjulitot begin
september aanvulling van de vochtvoorraad
inde grond nodig,wanneer eenvochtspanning van pF2,3 in de wortelzone is bereikt.
Zowel in Californie, Duitsland als in Nederland zijn goede resultaten behaald door tijdigeaanvullingvanhetbodemvochtmetbehulpvanberegening.
In een vierjarige proefperiode op een zwak
lemigezandgrondwerdinDuitsland(Henkei)
gemiddeld met zes giften van 20 mm een
meeropbrengstvan26%aanmarktbaarproduktbehaald.Behalvedezeopbrengstverhogingwerdookdekwaliteitverbeterdwatconsistentie envezeligheid betreft. Bij hetbegin
juni geplante gewas heeft beregening vóór
detweedehelftvanjuliinhetalgemeenweinigeffect. Nadienishetopdroogtegevoelige
grondenmeestalnodigomindrogeperioden
éénmaal perweek eengift van20à25mm
toetedienen.Inperiodenmeteensterkeverdamping ishetaantebevelen hetneerslagtekort inde bovengrondtweemaal perweek
aantevullenmetgiftenvan15à20mmen er
voortezorgendatdeschommelingen inhet
vochtgehalte niettegrootworden.Humeuze
zandgronden bevatten in het traject van pF
2,0-2,3ongeveer8mmper10cmgrondlaag;
zavelgronden4mm.
Uit onderzoek van het voormalige PGV te
Alkmaar (Pieters) isgebleken dat tijdigebe-

regening het verschijnsel van zwarte harten
kanvoorkomen. In 1969werd eentoename
vanhetplantgewicht bereiktvan670tot910
gram door beregening bij een uitdrogingsgrensvanpF2,4.

Grondbewerking
Bij de grondbewerking worden onderscheiden:destoppelbewerking,dehoofdgrondbewerkingendebereidingvanhetplantbed.
Een stoppelbewerking van het voorgaande
gewasisgunstigvoordeverteringvanoogstresten en beperkt de onkruiddruk. Als deze
bewerking voldoende diep (>10 cm) wordt
uitgevoerd, bevordert dit ook het lostrekken
vanwielsporen.
De hoofdgrondbewerking bestaat op zwaardere gronden uit ploegen; op lichtere gronden wordt ook wel volstaan met spitten of
spitfrezen.Opkleigrondenwordthetploegen
voor of in de winter, eventueel vroeg in het
voorjaar uitgevoerd. Het juiste tijdstip van
ploegen is sterk afhankelijk van de zwaarte
en de slempgevoeligheidvan de grondalsmedevandegeschiktheidvandeomstandigheden voor het uitvoeren ervan. Spitfrezen
wordt op lichtere klei- enzandgronden vaak
inhetvoorjaaruitgevoerd.

Na de hoofdgrondbewerking kan voor de
plantbedbereiding worden volstaan met een
ondiepe bewerking.Op lichte grondenwordt
soms de hoofdgrondbewerking inéénwerkgang gecombineerd met het plantklaar makenvandegrond.Voordevroegeteeltmoet
hetlandtijdigwordengeploegden geëgd.
Deplanten hebbenvrijwel geenstengel.De
wortelsmoetennetindegrondkomenenhet
hart moet bovengronds blijven. Vooral bij
eventueelgebruikvanlosseplantenmoetde
gronddaaromgoedfijnzijn,maarbeslistniet
telos.Bijmachinaalzettenvanlosseplanten
iseenvlakke liggingzeer belangrijk.Tegenwoordigwordtvooraluitgegaanvanperspotof kluitplanten waardoor er met uitplanten
minderproblemenzijn. Nahetplantenwordt
hetperceelberegend.
Stoppelbewerkingnaoogst
Bij handoogst wordt het produkt op hetveld
ontdaanvanovertolligloof.Ditvormt,samen
met dewortels, eenbijdrage aandeorganischestof-balansindegrond.Ongeveereenderde van de totale geproduceerde bovengrondsemassablijftophetveldachter.Hetis
danook belangrijk om kort nade oogst een
intensieve stoppelbewerking uit te voeren,
om met name de vertering van de blad- en
wortelrestensnelopgangtebrengen.
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Bemesting
De bemesting van bleekselderij is sterk afhankelijk van grondsoort en voedingstoestand van het desbetreffende perceel. Het
gewas neemtveelstikstof,fosfaat enmagnesiumop envrijveel kali. Bijeenoogst van 70
tonperhamarktbaarproduktwordt 165kgN,
60kgP 2 0 5 ,240kgK 2 0en26kgMgOperha
afgevoerd. Detotale clrogestofproduktie is bij
deze produktie 5tonperha.
Bleekselderij reageert in het algemeen gunstig op toediening van organisch materiaal.
Ook groenbemesting komt in aanmerking,
mitsdezetijdigwordt ondergewerkt.

Stikstof
Stikstof werkt gunstig op de produktie en
kwaliteit van bleekselderij en verhoogt, in
combinatie met eengoede watervoorziening,
demalsheid.Hetwordt gebruikt bijdeaminozuur-, eiwit-, chlorofyl- en enzymsynthese in
de plant. Te veel stikstof veroorzaakt een
weelderige groei, waardoor de kans op rot,
dus meer afval, groter is dan bij een rustige
ontwikkeling van het gewas. Bij groei in lichtarme perioden kan bij bleekselderij het nitraatgehaltegemakkelijk hoogoplopen,vooral
alsmeergegevenwordtdanhetadvies.
Het huidigeadviesvoor de stikstofbemesting

bij bleekselderij is 210 kg N per ha verminderd met N-mineraal voor het planten in de
laag 0 - 60 cm. Deze hoeveelheid kan het
best in gedeelde giften worden toegediend,
waarbij geadviseerd wordt uit te gaan van
een basisgift van 150 kg per ha N-mineraal
entwee bijbemestingen vanelk30 kgperha.
Deeerstebijbemesting kanzeswekennahet
planten worden gegeven; de tweede bijbemesting vier weken na de eerste bijbemesting. Voor bleekselderij is een advies voor
NBSinde maak.

Fosfaat
Detoetedienenhoeveelheidhangtafvande
toestand van de grond. De fosfaattoestand
wordt door bemonstering vastgesteld en uitgedrukt ineen P-AI-getalof Pwater-getal. Afhankelijk vanditgetalendegrondsoort wordt
door het Bedrijfslaboratoriumvoor grond- en
gewasonderzoek teOosterbeek eenwaarderingsschaal gehanteerd met een bijbehorend
bemestingsadvies. Volgens deze tabel worden voor bleekselderij de volgende hoeveelhedengeadviseerd (zietabel7).
Als bleekselderij alstweede gewas inhetbetreffende jaar wordt geteeld,kanworden volstaan metdehelftvandegeadviseerde gift.

Tabel7.AdviesvoorfosfaatinkgP 2 0 5perhabijbleekselderijopallegrondsoorten.
waardering
zeerlaag
laag
vrijlaag
goed
vrijhoog
hoog
zeerhoog

adviesP205*
kg perha
350
250
150
75
50
0
0

Bron:Consulentschapvoorbodem-,water-,enbemestingszakenindeakkerbouwendetuinbouw, 'BemestingadviesIntensievevollegrondsgroenteteelt',Wageningen,juli1984.
16

Kali
Kali is nodig voor de opbouw van hetassimilatie-apparaat. Hoewel bleekselderij bij de
oogst meer kaliafvoert danbijvoorbeeld knolselderij,wordt dit gewas niet genoemd onder
de groep gewassen met een hoge kalibehoefte. In het advies is voor bleekselderij de
gewasgroep B aangehouden, zijnde de
groep gewassen met een normale kalibehoefte. Inbijgaandetabellen (8totenmet10)
worden dehoeveelheden kalivermeld,die

nodig zijn voor het behalen van een goede
opbrengst bij het door grondonderzoek bepaalde kaligetalof K-HCI(bijloss).
Bleekselderij is niet chloorgevoelig. Er kunnenduszonder bezwaar chloorhoudende kalimeststoffen worden gebruikt.
Als bleekselderij alstweede gewas inhetbetreffende jaar wordt geteeld,kanworden volstaan metde helftvandegeadviseerde gift.

Tabel8.AdviesvoorkaliinkgK20perhabijbleekselderijvoorzeekleienloss(1984).
waardering

zeeklei
K-getal

loss
K-HCI

adviesgift

zeer laag
laag
vrijlaag
goed
vrij hoog
hoog
zeer hoog

<9
10/19
20/29
30/39
40/49
50/59
>60

<9
10/19
20/29
30/39
40/49
50/59
>60

350
300
250
200
150
100
0

Tabel9.AdviesvoorkaliinkgK20perhabijbleekselderijvoorduinzand,diluviaalzandendalgrond
(1984).
waardering
zeerlaag
laag
vrijlaag
goed
vrijhoog
hoog
zeerhoog

K-getal
<9
10/19
20/29
30/39
40/49
50/59
>60

adviesgift
300
250
200
150
100
50
0

Tabel10.AdviesvoorkaliinkgK20perhabijbleekselderijvoorveengrond (1984).
waardering
zeerlaag
laag
vrijlaag
goed
vrijhoog
hoog
zeerhoog

K-getal

adviesgift

<19
20/29
30/39
40/49
50/59
60/79
>80

300
250
200
150
100
50
0

17

Magnesium
Ophetoogreageert selderijweinigopmagnesium.Tochonttrekthetgewasbleekselderijvrijveel MgO.Vooral bijeen hogekalibemesting magde magnesiumvoorzieningniet
uithetoogwordenverloren.Eengiftvan100
kg MgO per ha bij een goede magnesiumtoestandvandegrondisineendergelijkgeval aante bevelen.Dit istoe tedienenvóór
hetplantenalskieserietof incombinatiemet
de stikstofbemesting als magnesamon of
doordebemestingmetkalizouttevervangen
doorpatentkali.

Borium
Vooral op lichte gronden met een hogepH-
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KCIkanboriumgebrekoptreden.Bruinestrepenopdehuidbovendevaatbundelsvande
de bladschijven zijn gewoonlijk deeerstetekenenvanboriumgebrek.Debladnervenvertonen ineen later stadium overdwarsespleten,vergezeldvandonkerbruinevlekken. De
gebrokenbladschijvenkrullennaarbuitenom
en geven het blad een harig uiterlijk. De
meestvergevorderde verschijnselenvanboriumgebrekzijnzwarteharten.
Eenboriumbemestingwordtalleenaangeraden voor percelen waarvan uit grondonderzoekblijktdathetB-watergetalbeneden0,30
p.p.m. ligt, dit inverband met een spoedige
boriumvergiftigingvandegrond.Eenandere
en betere mogelijkheid is het enige malen
spuiten met 2 kg Maneltra-borium op 7001000literwaterperha.

Rassen
Het groene type bleekselderij heeft in Nederland het zelfblekende type voor een groot
deel verdrongen, doordat het minder vezelig
is. Het groene type is vleziger, knapperiger
en iets pittiger van smaak. Het zelfblekende
typebleekselderij komtnauwelijks meer voor.

Belangrijke eigenschappen
Schietgevoeligheid. Voor de vroege teelt is
het belangrijk dat de rassen weinig schietgevoelig zijn.
Kleursteel.Voor groenselderij iseen donkergroene kleur gewenst. Bleekselderij moet
grotendeels een witte tot geelachtig witte of
groenachtigwitte kleurvertonen.
Vroegheid.Voor devroege teelt is vroegheid
vanbelang inverband met primeurprijzen.
Sluiting. Goedgesloten struiken geven een
betere presentatie van het produkt. Ook door
een nauwere plantafstand aan te houden,
blijvendestruikenbetergesloten.

Lengte bladstelen. Vooral wanneer de struiken ingekort worden,geven lange bladstelen
meteen uniforme lengte een mooier produkt.
Ook is de blad-steel-verhouding beter bij
struiken met langebladstelen.
Vlezigheid.Vlezige bladstelen zijn het meest
gewenst. Groenselderij heeft vleziger bladstelendandezelfblekende bleekselderij.
Vezeligheid en gladheid van de steel. Bladstelen die weinig geribd zijn, zijn in het algemeenookmindervezelig.Groenselderij isvrij
gladenweinigvezelig,zodat het schillen van
debladsteel niet nodigis.
Diepte vandegoot.Bladstelenmeteendiepe
goot zijn moeilijk schoon te maken, zodat er
grondindegootachter kanblijven.
In 1992 en 1993 is gebruikswaarde-onderzoek uitgevoerdbijdegroenetypenbleekselderij. Het onderzoek is gestart met acht rassen. De proeven zijn geoogst vanaf half juli
tot eind oktober. In de proeven kwam vooral
indeherfst bladvlekkenziekte voor.

Tabel11. Overzichtvandeeigenschappenvandeaanbevolenbleekselderijrassen.Derassenzijnalfabetischgerangschikt.
ras

Bolivar
Claret
Darklet
Ramon
Triumph

kleur

uniformiteit

spranten

geribdheid

1)

1)

1)

7.1
7.2
6.5
7.0
7.0

6.6
6.6
6.7
7.0
6.9

6.7
5.9
7.2
5.9
6.0

pitlengte
(cm)

1)

algemene
indruk
1)

houdbaarheid
1)

6.5
6.5
7.4
6.7
6.5

6.6
6.2
6.8
6.4
6.6

5.7
5.9
3.7
5.4
4.8

5.2
5.9
5.2
5.7
6.7

1)Eenhogercijferbetekentrespectievelijkeengroenerekleur,eenbetereuniformiteit,mindergevoeligheidvoorspranten,mindergeribdheid,eenbeterealgemeneindruk en beterehoudbaarheidtijdens
hetuitstalleven.
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Tussen de rassen werden echter geen verschillengevonden,omdatdeziektegrilligen
pleksgewijs optrad. In een aantal proeven
werdenwelverschillengevondeningevoeligheidvoorzwarte harten.Ookverschildende
rassen sterk in sprantvorming. Rassen met
weinigsprantenoogstengemakkelijk.

Rasbeschrijvingen
Derassenzijnalfabetischgerangschikt.
N/N/N Bolivar(voorheennr.1438)
K:BejoZadenB.V„ W'armenhuizen
Isbeproevenswaardig indevroegeteelt,de
zomerteeltendeherfstteelt.
TenopzichtevanDarkletisditrasgevoeliger
voor zwarte harten. De gevoeligheid voor
spranten is voldoende. De houdbaarheid is
matig. Wel lijkt dit ras in het oogstrijpe stadiumsnelslijtageaandebuitenstebladstelen
bij de voet te vertonen (scheurtjes). De pitlengteis matig.
A/A/A-Darklet
K:Takii&Co. Ltd., Kyoto, Japan.
V:RoyalSluisB.V., Enkhuizen.
Voldoet goed in de vroege teelt, de zomerteelt ende herfstteelt. Tenopzichte vanTall
Utah52/70Claret isdit rasminderschietgevoelig,ietslichtervankleur, korter,watgladder en heeft van de onderzochte rassen de
minste spranten. Dit ras is weinig gevoelig
voorzwarteharten.EennadeelvanDarkletis
dat de voet vrij breed uitloopt, waardoor het
produkt iets lastiger inpakt dan andere rassen. Een ander nadeel is de matige houd-
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baarheid.
N/N/N Ramon(voorheennr.1437)
K:BejoZadenB.V., Warmenhuizen
Isbeproevenswaardig indevroege teelt,de
zomerteeltendeherfstteelt.Ditrasis gemiddeldvoldoendetotvrijgoedbeoordeeld.Het
rasheefteenbredesteelenisvrijgoedhoudbaar.TenopzichtevanDarkletisditrasechtergevoeligervoorzwarte harten.Eenander
nadeelisdatdit rasalsenigewatgevoeliger
isvoorvezeligheid.Ditrasisietsvroegerdan
Darklet.Depitlengteis matig.
A/A/A-TallUtah52/70Claret
K:RoyalSluisB.V., Enkhuizen.
Voldoet goed in de vroege teelt, de zomerteelt en de herfstteelt. Dit ras heeft eengemiddelde hoeveelheidsprantenenisgemiddeldgeribd.Welbleekdeuniformiteitin1993
wat minder goed te zijn. Gemiddeld over
1992en1993wasdeuniformiteit echtervoldoende.Depitlengte ismatig.Dit rasisweiniggevoeligvoorzwarteharten.
N/N/N Triumph
K:BejoZadenB.V., Warmenhuizen
Isbeproevenswaardig indevroegeteelt,de
zomerteeltendeherfstteelt.Ditrasisgevoeliger voor spranten dan Darklet en ook gevoeliger voor zwarte harten. Dit ras is iets
vroeger dan Darklet. De houdbaarheid is
goed.Depitlengteisvoldoende.
Ook beproefd zijn de rassen Avalon (nr.
1439, Bejo) en Profi (E103, Enza). Beide
rassen hebbenonvoldoende voldaan enzijn
nietaanbevolen.

Teeltplanning,zaaien,opkwekenenuitplanten
Bleekselderijwordtuitsluitendonderglasgezaaidenlateruitgeplant.Inhetverledenwerd
bleekselderijveelalslosseplantopgekweekt
onder plat glas. Vanwege de lange en riskante kiem-enopkweekperiode,dieveelarbeidvraagt, isdit systeem nagenoeggeheel
verlaten. Bleekselderij wordt tegenwoordig
vooral als perspot- of kluitplant opgekweekt
doorgespecialiseerdeplantenkwekers.
Bij bleekselderij spreekt men wel van een
vroege teelt, een zomerteelt en een herfstteelt. Gespecialiseerde bedrijven planten
echter zoveel mogelijk in een continuschemavan begin april tot 10juli. Op lichte
grondeninhetzuidenvanhetlandwordtnog
tothalfjuligeplant.Deteeltwordtzowelvlakveldsalsopbeddenuitgevoerd.
Inhet buitenlandzijn proeven genomenmet
terplaatsezaaien.Inprincipe isdit mogelijk,
maar door de lange teeltduur zijn er tal van
bezwarenverbondenaandezeteeltmethode.

Teeltkeuze
Van de vollegrond is directe aanvoer van
bleekselderij mogelijk van beginjuli tot eind
oktober.Doorteeltonderplasticfolieofvliesdoekkandeaanvoer5-14dagenwordenvervroegd, afhankelijk vandeweersomstandig-

heden. Door bewaring is nogtot nadejaarwisselingaanvoermogelijk.Aanvoervan Nederlandse bleekselderij is jaarrond mogelijk
doorteeltindekas.Voordevollegrondgeldt
het volgende plant- enteeltschema voor de
lichtegrondsoorten(zietabel12).
Opzavel-enkleigrondenisdegroeiduurlangerdanopzandgrond.Opkleigrondbijvoorbeeldkandegroeiduur 13-16wekenbedragen,afhankelijkvandezwaartevandegrond
enhettijdstipvanhetjaar.

Zaadsoorten
Het selderijzaad iszeer fijn, grauwbruinvan
kleur,1,0-1,5mmlangen0,5-0,75mm breed
en dik. Het duizendkorrelgewicht loopt van
jaar tot jaar en van ras tot ras sterk uiteen.
Door het Onderzoekcentrumte Rumbekein
Belgiëwordtjaarlijksvanveelrassenhetduizendkorrelgewicht bepaald. Bij bleekselderij
varieertditvan0,10-0,40gram,meteenduidelijketoptussen0,20 en0,33gram.Ditbetekent respectievelijk 5000 en 3000 zaden
pergram.DoordatdeinNederlandmeestgeteelde rassenalspillenzaadverkrijgbaar zijn
enzodoendegeleverdkunnenwordenineen
bepaald aantal (bijvoorbeeld in eenheden

Tabel12.Plant-enteeltschemableekselderijbijteeltopzandgrond.
oogsttijd

teelt

planttijd

vroeg
(bedekt)

1 april

halfjuni-eindjuni

15april

beginjuli-halfjuli

1 mei

halfjuli-beginaug.

15mei
1juni
15juni
30juni
10juli

eindjuli-half aug.
half aug.-begin sept.
begin sept.-eind sept.
beginokt.-eindokt.
november

zomer
herfst

opmerkingen
opkweek warm 4 cm perspot/kluitplant
afdekking metfolie/agryl
opkweek warm 4cm perspot/kluitplant
afdekking met folie/agryl
opkweek warm4cm perspot/kluitplant
afdekking met folie/agryl
opkweek warm 4cm perspot/kluitplant
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van 10.000stuks),ishetverschilinduizend.korrelgewichtvanminderpraktischbelang.
Bijbleekselderijwordtdoorzaadfirma'snaast
normaal zaad, ook precisie-zaad aangeboden. Dit zaad heeft een zodanig bewerking
ondergaan,dat hetgeschikt isvoorprecisiezaai. Vaak betekent dit dat het zaadgefractioneerd isendat hetkiemkrachtpercentage
hoger is dan dat van het standaard-zaad.
Voor zaai op perspot entray wordt door de
plantenkweker vaakgepilleerdzaadgebruikt
vanwegeeenbetereverzaaibaarheid.
Bij«enkeleveelgeteelderassenwordtopverzoekhetindezepillengebruikteprecisiezaad
vooraf licht gekiemd,en daarna weerteruggedroogd (seed priming). Hierdoor wordt na
uitzaai een hogere, snellere en meer uniforme opkomst verkregen. Deze rassen die
verkocht worden onder de aanduiding 'Split
PillSpecial'komenbinnenviertotzevendagenop. De bewaarbaarheid van ditvoorgekiemdezaadistegenwoordigaanzienlijk langer en bedraagt nu 12 weken als bewaard
wordtbij5°C.Deuiterstezaaidatumwordtbij
levering gemeld.
Voor kiemkrachtbepaling wordt gekiemd op
een Kopenhagen-tafel gedurende 16uur bij
20°Cen8uurbij30°Cperetmaal.Hetzaad
kiemt zeer langzaam. Erwordt na 10en21
dagengeteld.Voor hetverbreken vaneventuele kiemrust wordt een voorbehandeling
gegeven van vijf dagen bij 10CC. Daarbij
wordt het kiemmediumvochtiggemaaktmet
een 0,2% KN03-oplossing. De kiemkracht
van onbehandeld zaad blijft enkele jaren
goed.

Zaaienenopkweken
Plantenkwekerijen
Hetzaaienvanbleekelderijvindtgrotendeels
op gespecialiseerde plantenkwekerijen
plaats. Met pneumatische zaaimachines
wordt in één werkgang het maken van de
perspotten of het vullen van de trays voor
kluitplanten en het zaaien, afdekken enbevochtigen uitgevoerd. Vervolgens wordt on-
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der optimale omstandigheden (20-22°C en
hoge relatieve vochtigheid) in geconditioneerde ruimten gekiemd. Na de kieming
wordtdeopkweekonder (warm) staandglas
voortgezet. Detotale opkweekperiode van9
tot10wekenkanverkortwordentot7à9wekendoorgebruikvanvoorgekiemdzaad.
Eigenopkweek
Deze vindt plaats op 4 cm-perspotten en in
beperktematenogmetlosseplanten.Deopkweek op perspot komt in grote mateovereen met die bij speciale plantenkwekers, zij
hetminder geautomatiseerd.Bleekselderijis
nadejeugdfasezeergevoeligvoorlagetemperaturentijdensdeopkweek;dezebevorderen in sterke mate het voortijdig schieten.
Ookbijeigenopkweektoteindmeizalonder
verwarmdglasgezaaidmoetenworden.
Bij de opkweek van losse planten op een
zaaibedzijn500à600plantenperm2 nodig.
Voor het verkrijgen van dit aantal kan men
volstaan met ongeveer 0,5 gram zaad per
m2. Voor oogst inde herfst zijnvooréénha
bleekselderijongeveer83.000plantennodig.
Bij een zaadhoeveelheid van 0,5 gram en
500plantenperm2,betekentdit166m2en±
80 gram zaad. Er wordt breedwerpig gezaaid.Defijnheidvanhetzaadmaaktdunen
gelijkmatiguitzaaiennieteenvoudig.Mengen
metvochtigzandvergemakkelijkt dit. Nahet
zaaien wordt het zaad licht ingeharkt. Met
normaalzaadduurthetbijdezeopkweekmethode vier tot vijf weken voordat de plantjes
bovendegrondkomen.Omdezeperiodete
verkorten, kan hetzaadook door detuinder
wordenvoorgekiemdbijeentemperatuurvan
18 à 20°C. Dit gebeurt in vochtig zand,dat
beslistnietdroogmagworden.Naviertotvijf
dagen worden de kiemen als witte puntjes
zichtbaar.Bijeenkiemlengtevan±2mm kan
wordengezaaid.Langere kiemenwordentijdens het zaaien gemakkelijk beschadigd.
Voorgekiemd zaadslaatgemakkelijk aanen
versnelt de opkomst met ± 10 dagen. De
planten hebben dan eerder het stadiumbereikt waarbij men flink kan gaan luchten en
wordendussterker.Bovendiengeeftvoorgekiemd zaad een hoger opkomstpercentage

danzaaddat droogwordt gezaaid.Hier staat
tegenover dat voorgekiemd zaad veel zorg
vraagt, met name wat de vochtvoorziening
betreft.Als het maar kortetijddroog ligt, gaat
hetjonge plantje al verloren. Intensieve controle hierop is nodig. Pas als de plantjes flink
op dewortel staan,mag het bovenstegrondlaagje iets opdrogen. Het verdient aanbeveling de grond na hetzaaien af te dekken met
plasticfolie.Ookdanzalmenechterdevochtigheid regelmatig in de gaten moeten houden. Zodra de plantjes beginnen te groeien,
wordt hetafdekmateriaal verwijderd.

Uitplanten

droog zaad wordt uitgegaan en 7 à 9 weken
indien men voorgekiemd zaad gebruikt. Dit
betekentdatbijzaaiindetweede helftvanfebruari, in de tweede helft van april kan worden geplant. Half maart zaaien betekent half
mei planten. Wanneer half april onder koud
platglaswordtgezaaid,kanindetweede helft
juniworden geplant.
Mocht door slechte weersomstandigheden
uitplantenvanbleekselderij niet mogelijk zijn,
dan is gekoelde bewaring van plantmateriaal
niet aan te bevelen vanwege de kans op bevordering van schot. Bewaring bijtemperaturen van minimaal 15 °C voorkomt schotvorming.
Plantafstand

Erkanzowelmetdehandalsmachinaal wordengeplant. Bijperspot-of kluitplantenwordt
zo geplant dat de bovenkant van de pot of
kluit gelijk komt met het maaiveld. Het half
machinaal uitplanten vanperspotplanten kan
zeer goed worden uitgevoerd met de zelfrijdende plantrol (alleen geschikt voor de lichte
gronden), een aangepaste Accord of Super
Préfèr.Voor meerautomatisch uitplanten zijn
delaatstejarentalvanmachines opdemarkt
verschenen, zoals de Lännen en Perdu-matic.
Bij gebruik van losse planten moet nauwgezet geplant worden.Het stengelgedeelte tussen de wortels en het hart van de plant is
zeer kort. De plantdiepte laat dus maar weinig speling toe. Het hart van de plant moet
bovengronds blijven.Dediepte-instelling van
de plantmachine moet daarom zeer nauwkeurig zijn. De meest gebruikte typen plantmachines voor losse planten zijn de Accord
endeSuper Préfèr.
Planttijd
Voor bleekselderij geldt een lange opkweekperiode. Bij vroeg zaaien (februari) duurt de
opkweekperiode 9 à 10 weken indien van

Bijteelt indevollegrond geeft men in Nederland voor de verse markt de voorkeur aan
zware struiken van rond 1200 gram. De eerste aanvoer bestaat vaak uit lichtere struiken
van circa 1000 kg. Uit onderzoek van het
voormalige PGV te Alkmaar is gebleken, dat
voor zware struiken een plantafstand kan
wordenaangehoudenvan40x30cm(circa8
planten per m2) op de uitgesproken lichte
gronden envan 35 x30cm (circa 10 planten
perm2)opdeietsstuggeregronden.
Ook in Amerikaans plantafstanden-onderzoek (1988) bleek een plantgetal van 8 per
m 2 hetmeestoptimaal. Lichterestruiken rond
1000 gram kunnen bij een nauwe plantafstand van 30 bij 30 cm (11 planten per m2)
wordengerealiseerd.
Inde praktijk wordt gemiddeld wat ruimergeplant. Bij volveldsteelt plant men in het voorjaar behalve op 35 bij 35 cm ook op 37,5 bij
37,5 cm (circa 7 planten per m2). In de rest
van het seizoen wordt soms op 40 bij 40 cm
geplant (6,25 planten per m2). De voordelen
daarvan zijn de wat kortere groeiduur en het
eerder opdrogen van het gewas, waardoor
dekansopbladvlekkenziekten minder is.
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Onkruid
Ter beperking van de onkruidgroeitijdens de
teelt dient bij voorkeur op schone, onkruidvrije percelen gestart teworden.Op gronden
waar het mogelijk isom kort voor het planten
een kerende grondbewerking uit te voeren,
kan deze bewerking de ontwikkeling vanonkruidenvertragen,zodat hetgewaseenvoorsprong krijgtopdeonkruiden.Wanneer deze
methode niet kan worden toegepast vanwege bijvoorbeeld uitdrogen of stuifgevoeligheid van de grond, kan men overwegen om
de grond enige tijd eerder zaai- of plantklaar
te maken, zodat veel onkruid al kan kiemen.
Ditonkruidistot 1à4 wekenvoor het zaaien
of planten te bestrijden met glyfosaat (onder
andere Roundup). De wachttijd na behandeling is afhankelijk van de snelheid waarmee
hetonkruid afsterft.

Plantenbed
Bij selderij die op een plantenbed isgezaaid,
kanmenéénweekvóóropkomst spuiten met
chloorbromuron (Maloran) in een dosering
van 20-30 gram per are.Jong onkruid dat op
hetmomentvanspuitenaanwezig is,wordt in
het algemeen goed bestreden. Eventueel
kanmenaandeze middelen bijde bespuiting
vóór de opkomst paraquat (Gramoxone)toevoegen ineendoseringvan3liter perha.

een combinatie van diquat/paraquat (Actor)
of glufosinaat-ammonium (Finale). Verder
kan men vier dagen voor het planten door
een loonwerker een behandeling laten uitvoerenmet200litermetam-natrium.Hetmiddel moettot 10cmdiepwordengeïnjecteerd,
gevolgddoorafdekken metgasdichtfolie.De
werking van metam-natrium, toegepast volgens de huidige regels (januari 1994) is
slecht.
Tijdens deteelt
Na het uitplanten van bleekselderij wacht
men tot er veel jonge onkruiden boven de
grond zijn. Het gewas heeft dan de gelegenheid om goed aan te slaan. Zodra er veel
jonge onkruiden boven zijn, kan men spuiten
metlinuronineendoseringvan1à1,5kgper
ha, of met chloorbromuron (Maloran) in een
doseringvan2à3kgperha.
Grassen worden door linuron vrijwel niet en
door chloorbromuron zeer onvoldoende bestreden. Alleen als men spuit juist vóór of tijdensdeopkomst vandegrassen,bestaat de
kans dat ze worden gedood. Linuron en
chloorbromuron vragen een vochtige grond
tijdens de behandeling en bij voorkeur enige
neerslag nadebehandeling.

Kortvóór het planten

Verder is men tijdens de teelt op mechanische onkruidbestrijding aangewezen.
Daarom is het van groot belang de teelt op
een zoveel mogelijk onkruidvrij perceel te
starten of bij het planten een goede onkruidbestrijding uittevoeren.

Hetonkruidkankortvóórhetplantenmeteen
onkruidbrander wordenafgebrand of worden
opgeruimd met middelen als diquat (onder
andere Reglone), paraquat (Gramoxone),

Attentie: de toelating van chemische middelen is in toenemende mate aan wisselingen
onderhevig; men raadplege daarom steeds
demeestactuele advisering.

Produktieveld
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Voor een herfstteelt
worden somsdriein
plaats van vier rijen
per bed toegepast,
onder andere ter voorkomingvanziekten.

Rotte harten bij bleekselderij tengevolge
vancalciumgebrek in
de hartbladeren of boriumgebrek, dan wel
vraat doorwantsen.
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Bladvlekkenziekte
(Septoria) inbleekselderijiseen belangrijk
probleem.

Oogstrijpe bleekselderijvan hetgroenetype.
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Handoogstvan bleekselderij.

Mechanische oogst
van bleekselderij met
een klembandrooier.
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Bijmachinale oogst
wordt eendeelvan het
overbodige bladalop
hetveldverwijderd;in
deschuurwordt het
produkt verder op veilinglengteklaargemaakt.

Namachinale oogst
kanhetprodukt met
de handinboxen wordengelegd. Daarbij
worden onvolgroeide
struikenen overtollig
bladdirect verwijderd.
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Ziektenenplagen
Ter beperking van verschillende ziekten en
plagen is allereerst een goede vruchtwisselingvereist. Bladvlekkenziekte (Septoria) kan
naast verspreiding via het zaad ook op plantenresten indebodemmaximaaltweetotdrie
jaar overleven.Uitdit oogpunt is eenteeltfrequentie van 1 op 4 te verkiezen (zie ook
vruchtwisseling bijhoofdstuk 'Grond').
Bleekselderij wordt door weinig ziekten en
plagen aangetast. De meest voorkomende is
de bladvlekkenziekte. Plaatselijk wordt hinder ondervonden van de wortelvlieg. Wantsen kunnen vooral bij droog en warm weer
schade aan het gewas veroorzaken. Vooral
bij de vroege teelt wordt vaker hinder ondervondenvanzwarte (bruine)harten.

Bladvlekkenziekte
apiicola)

(Septoria

Een aantasting begint meestal op de oudere
bladeren; daarna worden pas dejongste bladeren aangetast. Op de bladeren ontstaan
kleine gele vlekjes die later bruin/grijs verkleuren. In de vlekjes zijn zwarte puntjes
(vruchtlichaampjes van de schimmel) zichtbaar. De ziekte begint meestal in één of enkele planten en kan zich vooral met warm,
vochtig weer snel uitbreiden.Bijeen ernstige
aantasting sterft het blad af. Septoria-sporen
worden verspreid door opspattende regendruppels.
Inafbeelding 2wordt eenbeeldgegeven van
de levenscyclus van Septoria apiicola.

sporenopzaad/oogstresten indegrond
INFECTIEBRON

bladvlekken

vruchtlichaampjes
(piknidiën)

sporen

INCUBATIE

Afb.2.LevencyclusSeptoria.
Incubatie=tijdtusseninfecterenenzichtbaarwordenvanbladvlekken
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Infectiebronnen
Zaad :de schimmmel wordt onder meer via
zaad overgedragen. Bij kamertemperatuur
blijft deschimmel ophetzaadgewoonlijk één
jaar in leven. Bij lagere temperaturen blijft de
schimmel langer in leven, maar volgens
Amerikaans onderzoek zou drie jaar oud
zaadgeen infectiebron meer zijn. Doorzaadontsmetting is overdracht van Septoria te
voorkomen.
Plantenresten : de schimmel kan maximaal
twee tot drie jaar in de bodem overleven. Bij
een ruimevruchtwisseling van 1op4isinfectieviadegrondniet meerteverwachten.
Andere bronnen : binnen het gewas is opspattend water de belangrijkste bron van
overdracht. Ook onderling contact van de
planten, en overdracht door machines, mensenendieren kandeschimmelverspreiden.
De snelheid vande sporencyclus van Septoria apiicola hangt af van de incubatietijd. De
incubatietijd is afhankelijk van de temperatuur incombinatie methetaantalurendat het
gewas nat is. Bij een nat gewas bevorderen
temperaturen boven de 10 °C de incubatie.
Deze verloopt het snelst tussen de 20 en 25
C
C. In buitenlands ondezoek met kunstmatige infectie werd onder ideale omstandigheden (temperatuur tussen de21-25 °Cenrelatieve luchtvochtigheid van 99 %) een incubatietijd van acht dagen gevonden. Onder
praktijkomstandigheden istot nutoe als kortste incubatietijd 14dagengeconstateerd.
In het Nederlandse onderzoek is men onder
andere bezig de incubatieperiode aan de
hand van de relatie tussen temperatuur en
aantal uren nat gewas nader te toetsen,
waarna mogelijk een waarschuwingsmodel
voor aantasting ontwikkeld kanworden.

ter voor een langere tijd vochtig blijft, is er
een grotere kans op ernstige vormen vaninfectie. Daarom is het belangrijk dat de selderijplanten beregend worden onder snel drogende omstandigheden. Dit kanhet best halverwege deochtendgebeuren.Een grondige
beregening onder dergelijke omstandighedenheeft devoorkeur boveneenmeermalige
lichte beregening, waardoor het blad continu
nat blijft.
-Zieke planten in zijn geheel verwijderen.
Doordezemaatregelen kandeziekteworden
geremd.Verder isde infectiedruk te verlagen
door na de oogst de oogstresten diep onder
te ploegen en door het vernietigen van alle
oogstresten.
-Het selderijzaad twee jaar bewaren. In de
USA wordt selderijzaad Septoria-vrij gemaakt door het tweejaar te bewaren, omdat
de schimmel geen twee jaar in het zaad zou
kunnen overleven (Sherf en Macnab, 1986).
In Nederland wordt het effect van deze methodebetwijfeld.
Chemische bestrijding
De bestrijding bestaat in de eerste plaats uit
zaadontsmettingmetthiram(ditwordtvaakal
doordezaadleverancier uitgevoerd).
Zodra op het veld de eerste vlekjes worden
waargenomen, kan een bestrijding worden
uitgevoerd met 3.75 liter chloorthalonil of 2-5
kgkoperoxychloride 50%per ha.Zonodigde
behandeling enigemalenherhalen.Deveiligheidstermijn van beide middelen is vier weken. Door hetCBTzijn inverband met export
naar bepaalde landen nogextra regelsopgesteldbetreffende hetgebruikvanchloorthalonil.

Bladluizen(diversesoorten)
Nietchemische bestrijdingsmaatregelen
Devolgende maatregelenzijnbedoeldomde
begin-infectie te verminderen en zo de verspreidingvandeziektetevertragen.
-Regelmatig beregenen onder sneldrogende
omstandigheden. Selderij moet regelmatig
wordenberegend.Alshetbladoppervlak ech-
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Aantasting van bleekselderij door bladluizen
is in de praktijk in het algemeen beperkt onderandere doordat hetgewas regelmatigberegendwordt.
Bladluizen kunnen zuigschade veroorzaken,
wat kan leiden tot gele bladvlekken en later
totverschrompelingvan hetblad. Eenchemi-

sehegewasbescherming is mogelijk met één
vandevolgende middelen:
- 0,5 liter/kg pirimicarb (Pirimor); veiligheidstermijn 14dagen,
- 0,5 liter mevinfos; veiligheidstermijn 14dagen,
- 2 liter dichloorvos;veiligheidstermijn 14dagen,
- 0,75 kg propoxur (Undeen); veiligheidstermijn 14dagen,niettoegestaan inwaterwingebieden.
Bij waarneming van de katoenluis behandelenmetéénvandevolgende middelen:
- 2 liter dichloorvos;veiligheidstermijn 14dagen,
- 0,75 kg propoxur (Undeen); veiligheidstermijn 14dagen,niettoegestaan inwaterwingebieden.

Nerfmineervlieg (Liriomyza
huidobrensis)
De nerfmineervlieg is nauw verwant aan de
tomatenmineervlieg en lijkt er sterk op. De
vliegen zetten hun eieren af in de gemaakte
voedingsstippen. De larven veroorzaken mijnen in het blad, die vooral aan de onderzijde
waarneembaar zijn. De larven komen uit het
blad enverpoppen veelal indegrond.Opvallend bij deze mineervlieg is de korte generatieduur, waardoor zeer snel een plaag kan
ontstaan.
Volwassen nerfmineervliegen zijn ongeveer
3 mm groot en te herkennen aan een helder
geel stipje op de rug. Deze mineervlieg veroorzaakt op de bladeren zeer veel voedingsstippen. De mijnen beginnen gewoonlijk aan
de bovenzijde van het blad; daarna graaft de
larve zich naar de onderkant van het blad in
het sponsweefsel. Een aantasting door de
nerfmineervlieg, die vaak meekomt van het
plantenbed,kanwordenvoorkomen door:

Wantsen(Orthopsspp.)
In Nederland komen op bleekselderij verschillende soortenwantsenvoor die dezelfde
levenscyclus hebben en uiterlijk op elkaar lijken. De volwassenen exemplaren zijn 4-5
mm groot en variëren in kleur van geelbruin
tot donkerbruin. De larven zijn 1-3 mm groot
en grasgroen van kleur. Ze bewegen zich
vaak snel over de bladstelen van de planten
of verschuilen zich inhet hart van de planten
tussen de voet van de bladstelen en de samengevouwen hartblaadjes. In de loop van
de zomer zetten de wantsen de eieren af in
het gewas. Deze zijn melkwit, langwerpig en
0,8 mm lang. Zij staan rechtop verzonken in
de randvandebladstelen.Debovenkant van
het ei ligt gelijk met het oppervlak van de
bladsteel en is afgedekt met een groen,
ovaalvormig plaatje. Hierdoor zijn de eieren
met het blote oog praktisch niet te zien. Ze
wordenzoweldichtbijdebasisalsboveninde
bladstelen afgezet. Naenkele dagen kunnen
de eerste jonge wantsen worden waargenomen. Zij veroorzaken schade die bestaat uit
aangestoken bladeren van jonge bladstelen
dichtbij het hart. Later resulteert dit in afgestorven hartblaadjes.
Zodra de eerste wantsen worden waargenomen, moet met de bestrijding worden begonnen. Ditzalgewoonlijk indetweede helft van
juli hetgevalzijn.
Er kan een gewasbehandeling uitgevoerd
wordenmetmevinfos ineen hoeveelheidvan
0,5 liter per haof met 0,75 kgpropoxur 50 %
(Undeen) per ha. Beide middelen hebben
eenveiligheidstermijn vanzevendagen.Propoxur isniettoegelaten inwaterwingebieden.
Aangeraden wordt het hart van de planten
goedte raken.Meestal zijntwee behandelingen voldoende om het gewas vrij te houden
van wantsenschade.

Wortelvlieg(Psilarosae)
- onkruidvegetatie rondom hetperceel kortte
houden,
- insektengaas (maaswijdte 0,8 x 0,8 mm)
overdebeddentespannen,
- gewasresten ondertefrezen.

De wortelvlieg kan behalve peen ook bleekselderijaantasten;meestalisdeschade echter gering. De witte maden vreten gangen in
dewortelseninhetonderstegedeeltevande
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planten. De planten worden geremd in de
groei en geven hierdoor een lagere opbrengst. In gebieden waar veel selderij (en
peen) wordt geteeld, kan het zinvol zijn om
een bestrijding uit te voeren. Hiervoor wordt
een grondbehandeling toegepast vóór het
planten met 16 kg/liter chloorfenvinfos per
ha. Na behandeling dient het middel ongeveer 5 cm door de toplaag van de bouwvoor
te worden gewerkt. Inde praktijk wordt deze
behandeling hoogst zelden toegepast omdat
vrijwelnooitaantastingdoorwortelvlieg wordt
vastgesteld.

Zwarteharten
Dit kan onstaan door aantasting door wantsen of door ernstig boriumgebrek. De meest
voorkomende oorzaak is echter een relatief
calciumgebrekinde hartbladeren.
Vooral in vroeg geplante bleekselderij kan
onder warme en droge weersomstandigheden tijdens het eind van de groeiperiode van
veel planten een aantal hartbladeren zwart
worden. Hierbij worden de jongste bladeren
enhetgroeipunt inhethartvandeplanteerst
slap en bruin,waarna in de meeste gevallen
door secundaire bacterie-aantasting het gehelehartvandeplantverlorengaat.Ditresulteert in een zwarte, verrotte massa, die de
struik waardeloos maakt. De oorzaak van dit
euvel is relatief calciumgebrek (Geraldson,
1954), hetgeen kan ontstaan door sterke bovengrondse verdamping bij lage relatieve
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vochtigheid van de atmosfeer (droog, warm
enzonnigweer).
Inde Amerikaanse literatuur wordt aangegeven dat door bespuiting van het gewas met
Ca(N0 3 ) 2 0,75% (=7,5 kg per 1000 liter water per ha) de kwaal kan worden voorkomen
of bestreden. Uitproevenvan het voormalige
PGV te Alkmaar en uit Belgische en Franse
praktijkervaringen is gebleken, dat onder
Westeuropese klimatologische omstandigheden intensieve beregening het optreden van
zwarte harten kan voorkomen. Bespuiting
met Ca(N0 3 ) 2 was inde Alkmaarse proeven
veel minder effectief. Om hiermee een goed
resultaat te behalen, zal het nodig zijn een
zeer intensieve bespuiting uit te voeren met
calciumnitraat.Zodradeplantengoedaande
groei zijn, moet met het spuiten worden begonnen. Tot enkele dagen voor de oogst zal
men om de 14 dagen minutieus in het hart
vandeplant moetenspuiten.Daar het echter
welvaststaat dat hetverschijnsel van zwarte
harten optreedt bij bepaalde weersomstandigheden en lang niet ieder jaar, is het toepassen van intensieve beregening wanneer
de weersomstandigheden hiertoe nopen,
waarschijnlijk eenvoudiger en doeltreffender
dan een bespuiting met calciumnitraat (kalksalpeter).
Attentie: de toelating van chemische middelen is in toenemende mate aan wisselingen
onderhevig; men raadplege daarom steeds
demeestactuele advisering.

Oogst
Oogsttijd
De oogsttijd is afhankelijk van de zaai- en
planttijd. Devroegeteelt,waarbij beginfebruariwordt gezaaideneind maart/beginapril in
de vollegrond wordt geplant, vindt plaatsondergeperforeerd plasticfolieofvliesdoek. Op
zijn vroegst wordt hiervan rond half juni geoogst. De oogst van de planting rond half
aprilvindtinjuliplaats.Voordeoogstvanhalf
augustus tot half september zal in maart onder verwarmd glas gezaaid moeten worden.
De belangrijkste oogstperiode loopt van half
september tot begin november. Hiervoor
dient vanaf 15juni tot 30juni geplant te worden. Latere plantingen tot half juli komen in
depraktijkwelvoormaargevenalmeer kans
op een onvolgroeid gewas in de herfst.
Bleekselderijisgevoeligvoorvorst.Zodrahet
flink gaat vriezen, moet het gewas zijn geoogst.Schadedoor nachtvorst kandoortijdelijke afdekking met folie of vliesdoek vaak
voorkomenworden.

Oogstmethode
De oogst van bleekselderij geschiedt nog
merendeels met de hand.Bij enkele telers in
Limburg en Noord-Brabant, wordt machinaal
geoogst met een aangepaste klembandrooier.
Oogsten met de hand. Dit vindt plaats volgens verschillende methoden. Meestal wordt
op het veld de bleekselderij zoveel mogelijk
veilingklaar gesneden;daarna wordt het produkt in de schuur gewassen, gesorteerd en
verpakt. Een andere methode bij de handoogst isdat het produkt direct bijdeoogst op
het land veilingklaar gemaakt wordt. Hierbij
wordt het produkt niet gewassen;de struiken
dienen dus schoon te zijn. Verder vraagt
dezemethode eenvaste handvansorteren.
Bij het oogsten wordt eerst de struik van de
wortel gesneden. Daarna worden de buiten-

ste bladeren erafgepeld endeonderkant bijgesneden. Het afpellen kost veel tijd. Dit kan
worden verminderd door de selderij iets hoger af te breken. Hiertoe wordt de struik
enigszins opzij gebogen en wordt een inkeping gemaakt op de plaats waar men denkt
dat de struik bijna leveringsklaar is.De struik
breekt dan mooi af en er hoeft nog maar een
enkel blad te worden verwijderd. Deze methode eist natuurlijk meer vaardigheid van de
snijder dan bij het 'diep van de wortel' snijden.Vervolgens wordt destruik oplengtegesneden en bij verdere verwerking in de
schuur invoorraadkisten gelegd.
Indeschuur wordt hetprodukt zonodigbijgewerkt. Daarna wordt de selderij gewassen.
Hiervoor gebruikt men vaak (aangepaste)
preiwasmachines. Na het wassen wordt het
produkt meestal verpakt in voorbedrukte
plastic hoezen. Vervolgens wordt er op gewicht gesorteerd. Dat kan handmatig gebeuren, maar gewichtsorteermachines (aangepaste komkommersorteermachines) zijn ook
zeer geschiktvoordit doel.
Machinale oogst. De laatstejaren zijn enkele
gespecialiseerde bleekselderij-telers overgegaan tot het mechanisch rooien met de
klembandrooier.Voorafgaand aan het rooien
wordt van de top al wat blad afgesneden, zij
het nog niet op de gewenste lengte. Daarna
wordt door draaiende schijven of een bewegende steekbeitel de struik van de wortel
gesneden. De opvoerbanden klemmen de
struik halverwege vast en brengen het produkt omhoog waarna het op een plateau of
rechtsstreeks in buikfust terecht komt. Wanneer rechtstreeks in buikfust wordt gerooid,
worden vaak palletkisten gebruikt. Komt het
produkt eerst op een plateau dan wordt het
daarna handmatig verpakt in palletkisten of
preirekken. Daarbij worden slechte struiken
en overtollig bladafval verwijderd. Met deze
methode kan binnen enkele uren de totale
voor één dag klaar te maken hoeveelheid in
de schuur worden gebracht. Deoogstcapaci-
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teit van de machine hangt samen met de
zwaarte van het gewas en gesteldheid van
de bodem.Per uur kunnen 1500-1800 struikenwordengeoogst.
Indeschuurwordtergeschoondopeenpreischoonmaak-ensorteerlijn.Eerstwordende
struiken machinaal op de juiste lengte gesneden en via een lopende band naar de
schoonmakers getransporteerd.Zijverwijderen handmatig de overtollige bladstengels.
Hetafvalvaltopeenlopendebanddieonder
demachine doordraait. Dezebandvoerthet
afval naar een zelflossende wagen. Degeschoonde struiken passeren een wastunnel
enbereikendaarnaeendraaitafelwaarze ingehoesd worden. Na sortering met eengewichtssorteerder wordt het produkt in kisten
verpakt.
Voor eengoede bemanningvandeschoonmaak-ensorteerlijnzijnminimaalvierpersonennodig.Perpersoonkaneenarbeidsprestatie gehaald worden van 125-150 struiken
peruur,inclusiefvuilafvoer,schuuropruimen
endergelijke.
De mechanische oogst en verwerking leverenvolgenseersteanalysegeentijdwinstop
maar meereenverschuivingvanwerkzaamhedennaardeschuur.Hetvervelende'opde
knieën' oogsten op hetveld inweer enwind
is daarmee verleden tijd. Door veraangenaming van het werk is er gemakkelijker aan
oogstpersoneel te komen. Daarnaast is de
werkplanning flexibeler, omdat het oogsten
losgekoppeldisvanhetverdereveilingklaarmaken.

Huidirritatie
Sap van bleekselderij kan bij mensen die
daargevoeligvoorzijn,tothuidirritatieenverbrandingleiden.Indeergstevormleidtdittot
grote blaren en pigmentafwijkingen. Oog-
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sters die gevoelig zijn voor verbrandingdienen kleding met lange mouwen en handschoenen te dragen. Voor zover bekend,
openbaren dehuidafwijkingen zichalleenbij
mensen,diedirect bijdeoogstvanbleekselderij betrokken zijn. Handelaren en consumentenhebbengeenproblemen.

Opbrengst
Bijbleekselderij wordt deopbrengst meestal
uitgedrukt in aantal stuks per oppervlakteeenheid.Verderspeelthetgemiddeldeplantgewichteenbelangrijke rol.Debestbetaalde
sorteringen bijvoldoende aanbodzijndegewichtsklassen800-1000gramen1000-1200
gram.Bijeenbeperkt aanbodaanhetbegin
van het seizoen of uit de bewaring worden
ookdelichteresorteringengoed betaald.
In een vroege volveldsteelt met bedekking
staanbijeenplantverbandvan30x30cmen
een grondbenutting van 90 % in totaal
100.000plantenperha.Bijeenoogstpercentage van 80 %zijn hiervan 80.000 struiken
veilbaar.
Bij de meer toegepaste beddenteelt (bedbreedte 1,50meter;vier rijenperbed)zijnin
devroege teelt bijgelijke grondbenutting en
hetzelfde oogstpercentage maar 64.000
struikenveilbaar.
Indeoverigeteeltenwordtruimergeplant.Bij
eenvolveldsteelteneenplantafstandvan40
x 30 cm en 90 % landbenutting staan er
75000 struiken per ha. Een goed gewas
bleekselderij met een oogstpercentage van
90 % levert dan ruim 67.000 verkoopbare
struikenop.
Eenbeddenteelt bijditplantverbandmetvier
rijen per bedvan 1,50meter breedgeeft bij
eenzelfde landbenuttingenoogstpercentage
eenopbrengstvan54000veilbarestruiken.

Bewaren
Door het voormalige Sprenger Instituut te
Wageningen zijn met losse en verpakte
bleekselderijstruiken (blondetypen) bewaarproeven genomen. In 1987-1989 zijn op de
ROC'sNoord-BrabantenWestmaasbewaarproeven uitgevoerd met een groen type
bleekselderij (ras Claret). Deze proevenzijn
steeds uitgevoerd bij een luchttemperatuur
van0tot+1°Ceneenhogeluchtvochtigheid
(90-95 %) in de opslagruimte. Het produkt
was opgeslagen in poolfust of houten fust.
Het produkt werd ingekort zodat dit goed in
delengterichtingvanhetpoolfustgelegdkon
worden. Er werd geoogst met enkele stengelsmeerdanhetmarktbaarprodukt.
Zowel de bleke typen als de groene typen
selderij kunnen onder deze condities vijf tot
zeswekenbetrouwbaarwordenbewaard. Zij
leverdenooknahetuitstallevennogeenacceptabelprodukt.
Bij deze bewaarduur moet rekening gehoudenwordenmeteengewichtsverlies van50
%tenopzichtevanhetmetextraomblad geoogstproduktbijinbreng.Hetaantalveilbare
struikenwasnazeswekenbewaring25%lager.
Bijbewaringzijn nogenkele puntenvanbelang:
- Oogst gezonde struiken,vrij van bladvlekkenziekte (Septoria). Eventuele aantasting

gaatdoorindebewaring.
- Bleekselderij is gevoelig voor uitdroging.
Daaromdienendekistenzogoedmogelijk
gevuld te worden. Tijdens de bewaring
dient de partij afgedekt teworden metéén
tottweelagengeperforeerdfolie.
- Een hoger stuksgewicht bij inbreng geeft
een hoger stuksgewicht bij uithaal. Bij het
groene type is het van belang dat zwaarderestruikennogeenvoldoendegroenhart
hebben.Ishethartbijinbewaringbrengen
algeel,danzalaanheteindvandebewaring,naschoningeentegeelproduktzichtbaarworden.Bijinbrengiseengewichtvan
900 -1100 gram optimaal. Struiken lichter
dan800gramwordensnelslap.
InNederlandzijnweinigbetrouwbare onderzoeksgegevens of praktijkervaringen met
CA-bewaring bij bleekselderij beschikbaar.
VolgensAmerikaanse literatuur kanmetCAbewaring 10-12weken worden bewaard.Uit
internationale literatuur blijkt de algemene
tendensvoorCA-condities:
0 2 tussen1 en3%
C0 2tussen1 en5%;
daarbijlijkt C0 2 inhettraject 1-3% gunstiger
dan in het traject 3-5%. Verder wordt bewaardbij+0°Ceneenzohoogmogelijkerelatieveluchtvochtigheid.
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Afleveren
Voor de afzet van bleekselderij bestaan genormeerde kwaliteits-,sorterings- en verpakkingsvoorschriften afkomstig van het Produktschap voor Groenten en Fruit (PGF) en
geldig voor al het verhandelde produkt van
Nederlandse oorsprong. Deze zijn weergegeven onder PGF-normen. Daarnaast bestaan er aanvullende voorschriften voor verpakking en kwaliteit, afkomstig van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen
(CBT) en bindend voor de bijdeze organisatie aangesloten veilingen (zie aanvullende
voorschriften CBT).

PGF-normen
Onder bleekselderij wordt verstaan het bovengrondse gedeelte van"Apium graveolens
L var.dulce(Mill)".
Kwaliteitsvoorschriften
Minimumvoorschriften
Bleekselderij moet:
- intact zijn, met dien verstande dat het bovenste gedeelte magzijnafgesneden;
- verszijnvan uiterlijk;
- gezond zijn, behoudens de toegestane afwijkingen;
- nagenoegvrijzijnvanparasieten;
- nagenoeg vrij zijn van schade door parasieten;
- vrijzijnvansporenvanziekten;
- vrijzijnvanvorstschade;
- vrij zijn van holle bladstelen, zijspruiten en
bloemstelen;
- zuiverzijn,inhetbijzonder praktischvrijvan
zichtbare vreemde stoffen;
- een normale ontwikkeling vertonen, afhankelijkvande produktieperiode;
- vrij zijn van abnormale uitwendige vochtigheid, met name weer voldoende droog nadatdebleekselderij gewassen is;
- vrijzijnvanvreemde geuren vreemde
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smaak.
De hoofdwortel moet goed schoongemaakt
zijnen magten hoogste 5cmlangzijn.
Dehoedanigheidvandebleekselderij -inhet
bijzonder deversheid - moetzodanig zijndat
zij bestand is tegen de bij verdere afzet te
verwachten verrichtingen,ingoede staat kan
blijven tot de plaats van bestemming en aan
de aldaar gerechtvaardigd te stellen eisen
beantwoordt.
Voorschriften voorklasseI
De in deze klasse ingedeelde bleekselderij
moet kwalitatief goedzijn.
Zij moet:
- goedgevormd zijn;
- vrij zijn van ziektesporen, zowel op de bladerenalsopdebladstelen;
- vrij zijn van gebroken,vezelige, ernstig gekneusde ofgespletenbladstelen;
- over tenminste de helft van de lengte een
witte tot geelachtig witte of groenachtig
witte kleurvertonen.
Voorschriften voorklasse II
Tot deze klasse behoort bleekselderij, die
aan de minimumvoorschriften voldoet, maar
niet in klasse I kan worden ingedeeld. Zij
moet kwalitatief redelijk zijn. Zij moet over
tenminste een derde van de lengte een witte
tot geelachtig witte of groenachtig witte kleur
vertonen.
Toegestaan zijn:
- lichtesporenvan roest;
- eengeringe misvorming;
- lichte kneuzingen;
- ten hoogste twee gebroken, ernstig gekneusde ofgespleten bladstelen.
Sorteringsvoorschriften
De sortering moet geschieden naar het gewicht.

Het minimum-gewicht moet 150gram bedragen.
Homogeniteit
Bleekselderij van de klasse I moet naar
grootte worden gesorteerd overeenkomstig
devolgendeschaal:
code

gewichtsgrenzen

max.verschil
p.verp.eenh.

klein
150-500gram 100gram
middelgroot 500-800gram 150gram
groot
800gr.enmeer 200gram
Tolerantievoorschriften
Tolerantiesin kwaliteit
KlasseI
10%van hetaantal mitsdebleekselderij voldoet aan de voorschriften voor klasse II bij
uitzondering met inbegrip van de toleranties
vandezeklasse.
Klasse II
10 % van het aantal met dien verstande dat
bleekselderij die isaangetast door rot of enig
ander gebrek vertoont, waardoor zij ongeschikt isvoorconsumptie, niet istoegestaan.
Tolerantiesingrootte
Klasse IenII
1 0 % vanhetaantal.
Verpakkingsvoorschriften
Uniformiteit
De inhoud van iedere verpakkingseenheid
moetuniformzijn;zijmagslechtsbleekselderijvan dezelfde oorsprong, kwaliteit, kleur en
voor zover sortering naar grootte verplicht is,
vandezelfde sorteringbevatten.
Verpakking
De verpakking moet de bleekselderij een
goede bescherming bieden. Binnen de verpakkingseenheid gebruikt papier en ander
hulpmateriaal moeten nieuw en schoon zijn

en mogen bij het produkt geen uitwendige of
inwendige beschadigingen teweegbrengen.
De gebruikte inkt en lijm mogen niet giftig
zijn. De verpakkingseenheden mogen geen
vreemde substanties bevatten.
Indefase van dedetailhandel mag bleekselderij losuitgestald zijn.
Presentatie
Bleekselderij moet als volgt worden gepresenteerd:
-inbossen ineenverpakkingseenheid;
-inrijenineenverpakkingseenheid.
Wanneer bleekselderij in bossen wordt gepresenteerd, moet elke bos ineenzelfde verpakkingseenheid een gelijk aantal stuks bevatten.
Aanduidingsvoorschriften
ledereverpakkingseenheid moetopéénkant
duidelijk leesbaar, onuitwisbaar en van buitenaf zichtbaar devolgende gegevens bevatten:
- de naam en het adres of de code van verpakker en/of afzender;
- de aanduiding "bleekselderij" gevolgd door
de vermelding,"gebleekte" of door de aanduiding van het kleurtype ingeval gesloten
verpakking isgebruikt;
- de naam van het land van oorsprong en
eventueel hetproduktiegebied,de streek of
deplaats;
- deklasse;
- de sortering,aangegeven door één van de
aanduidingen "klein", "middelgroot" of
"groot"ingevalopgrootte isgesorteerd;
- aantal stuks of eventueel het aantal bossen.

CBT-voorschriften
Naast genoemde PGF-normen heeft het
Centraal Bureau voor de Tuinbouwveilingen
eenaantalaanvullende voorschriften vastgesteldmetingang 19maart 1993.
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Voorschriftstuksgewicht klasseI
Het Dagelijks Bestuur van het Centraal Bureauvan de Tuinbouwveilingen heeft beslotendeaangeslotenveilingenbindendvoorte
schrijvenervoorzorgtedragendatbleekselderij van klasse I geen lager stuksgewicht
heeftdan400gram.Debleekselderijgeteeld
indevollegronddientafgetopttezijnopeen
voorgeschrevenlengtevan38cmbijaanvoer
ingroentekratenopeenlengtevan36cmbij
aanvoerindepoolbak.Voorbleekselderijgeteeldonder glas geldt dezeverplichting niet.
(N.B. De veilingen wordt geadviseerd ter
voorkoming van versnippering, één lengtemaataantehouden.)
Debleekselderijdientnaargewichtteworden
gesorteerd overeenkomstig de navolgende
sorteringsindeling met daaraan gekoppeld
hetaantalstukspercollo:

De bleekselderij dient nagenoeg vrij te zijn
vangrondaanhang.
BleekselderijvanklasseIIgeteeldindevollegronddientooktotopeenlengtevan36cm
tewordenafgesneden.Bijdeteeltonderglas
geldtdezeverplichtingniet.
VoorschrifteenmaligeverpakkingklasseI

De gele bleekselderij en de groene typen
("groenselderij") dienen gescheiden te wordenverkocht.

Het Dagelijks bestuur heeft voorts besloten
op grond van het "Raambesluit Eenmalige
Verpakkingsmiddelen" dat, indien bleekselderij van klasse I in eenmalige verpakking
aandehandelwordtverkocht,voordezeProduktenhetgebruikvandezogenaamde"rettichkrat" aan de aangesloten veilingen bindendvoorteschrijven.
De aldus aangevoerde bleekselderij van
klasseI dienttezijnverpaktineenplasticzak
ineendoorhetHoofdbestuurdaartoevastgestelde uitvoering voorzien van het "Hollandvignet" en receptuur. De bovengenoemde
verpakkingsmiddelendienencentraalaangekochtteworden.

klasseI

aantalstuksperverpakkingseenheid

blokindelingingrammen

400
500
650
800

- 500
- 650
- 800
- 1000
- 1200

1000
1200en op
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ingekort

nietingekort

25
20
15
12
12
10

20
15
12
12
10
10

Saldoenarbeidsbehoefte
In dit hoofdstuk zijn saldoberekeningen alsmede begrotingen van de arbeidsbehoefte
weergegeven. Deze gegevens zijn ontleend
aan 'Kwantitatieve Informatie 1993-1994'.
Weergegevenzijnberekeningenen begrotingen van de vroege teelt met bedekking,de
zomerteeltendeherfstteelt.
Over de saldoberekeningen en arbeidsbegrotingenzijnnogdevolgende opmerkingen
te maken.
- De vermelde opbrengsten zijn onder andereontleendaanhetonderzoekenaangepast aan het praktijkniveau in overleg met
DLV-teamleidersvollegrondsgroenten.
- De opbrengstprijzen kunnen van jaar tot
jaarsterkvariërenonderanderedoorwijzigingeninhetareaaleninvraagenaanbod
zowelinbinnen-alsbuitenland.Hetverantwoordopstellenvaneenprijsprognosevoor
de komendejaren is dan ook niet uitvoerbaar.
Voorhetvaststellen vande opbrengstprijs
van desaldo-berekeningen isalsbasisgenomen hetvijfjariggemiddelde van veilingprijzen inclusiefB.T.W, indeperiode 1987
t/m 1991 vandeovereenkomstigewekenof
maandenwaaropde afzetperiode betrekkingheeft.
- Uit devele soorten bestrijdingsmiddelen is

een keuze gemaakt. Het kiezen van een
ander middelzalinderegelgeengroteinvloedhebbenophetniveauvandekosten.
Deprijzenvandemiddelenzijngebaseerd
opafnamevanhoeveelhedenopbedrijfsniveau.
De rentekosten zijn gebaseerd op de gemiddelde vermogensvastlegging in detoegerekendekostenperhatotenmethetmomentvandeoogst.Derentekostenvoorarbeid, loonwerk en werktuigkosten (de niet
toegerekende kosten)zijnhierinnietopgenomen.
Het saldo per ha bij eigen mechanisatie
(EM) zalvoor de individuele bedrijven,die
niet over volledige eigen mechanisatie beschikken nog moeten worden verminderd
metdekostenvanhetwerkdoorderden.
Eriseenbegrotingvandearbeidsbehoefte
opgenomen uitgaandevaneigenmechanisatie.Dehierbijverondersteldewerkbreedtenenwerkzaamhedenzijnindetabelaangegeven.Verder ishierbij eenperceelsoppervlaktevan0.5haverondersteld,zoalsin
detabelisvermeld.Deperiodevanuitvoering is weergegeven in cijfers, waarbij het
jaarisverdeeldin26periodenvantweeweken (bijvoorbeeld periode 1betreft deeerstetweewekenvanjanuari).
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Tabel13.Saldoberekeningperhableekselderij/groenselderij
omschrijving
opkweekplanten
plantmateriaal
zaaiperiode1)
plantperiode1)
bedbreedte
plantverband
grondbenutting
oogstpercentage
oogstperiode')

opbrengsten:
hoofdprodukt(st.)

vroegmet bedekking
glas-verwarmd
4cm-perspot
3-5
7-9
1.50m
30x30-4rijen/bed
ca. 90%
ca. 80%
14-15

zomer
glas-verwarmd
4cm-perspot
3-5
9-11
1.50m
30x40-4 rijen/bed
ca. 90%
ca. 90%
16-18

herfst
glas
4cm-perspot
8-9
12-13
1.50lm
30x40-4rijen/bed
ca. 90%
ca. 90%
18-22

hoev.

prijs

bedrag

hoev.

prijs

bedrag

hoev.

64000

0.71

45440

72000

0.57

41040

72000

BRUTO-OPBRENGST(a):
toegerekendekosten
uitgangsmateriaal'.
planten(100st.)
800
meststoffen:
K.A.S.27%N
110
tripelsuper46%P2O5
75
200
patentkali30%K 2 0
kalksalp.15.5%N
60
gewasbeschermingsmiddelen:
onkruiden:
linuron50%
1.5
ziektenen plagen:
0.5
mevinfos
0.5
pirimicarb50%
chloorthalonil50%
koperoxychloride
overigegrond-enhulpstoffen:
geperf.folie(100m2)2)
110
overigeproduktgebonden kosten:
rente
9%
verzekering
0.54%
pallethuur)
89
vrachtkosten3)
89
koeling-cond.
4000
heffingen(100st.)
640
veilingprovisie
5%

prijs bedrag

0.45

41040

45440

32400
32400

11.90

9520

800

10.00

8000

800

8.50

6800

1.10
0.82
1.42
2.91

121
62
283
174

110
75
200
60

1.10
0.82
1.42
2.91

121
62
283
174

110
75
200
60

1.10
0.82
1.42
2.91

121
62
283
174

52.50

79

1.5

52.50

79

1.5

52.50

79

60.00
120.00

30
60
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60
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0.18
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2048
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26.50
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4500
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26.50
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810
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kg/st
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8.5
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12-13
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0.2+0.8
0.6
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6.5
3.5
2.0
8.5
77.6

11-12
11-12
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6
N
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2
3
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3.5
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7.3
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2.3
6.0
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6-8
11-12
7-9
7-9
7-11
7-13
7-9
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0.2+0.8
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2x
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2.3
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4.7
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480.0

135.0
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632.1
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615.0
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