
Ompotning - bonsai
Som udgangspunkt bør du kun ompotte din bonsai når 1)jorden er blevet så fast at vandet ligger sig  
ovenpå i stedet for at trænge ned i jorden med det samme. 2) Rødderne har skubbet foden af planten 
for højt op. Vær opmærksom på at ompotning svækker planten i ca. 4-6 uger efterfølgende. Dette 
betyder at ny vækst enten er sparsom eller helt udebliver i denne periode. 

Det er bedst at ompotte når planten er lidt tør. Hvis planten er våd skal skålen skylles for at få mest  
muligt af den gamle jord væk. For at undgå problemer med rødderne er det vigtigt at bruge jord, 
som er beregnet til bonsai. Hvis jorden er for fin bør den sigtes. Den fine jord kan ikke bruges til 
bonsai, men kan fint bruges til stueplanter.

Tag planten frem. Skær med en smørkniv langs med kanten af skålen for at løsne planten. Tag fat 
om stammen og løft planten op af skålen. Pas på hvis barken er skrøbelig.

Forsøg i første omgang med fingrene om du kan løsne rodklumpen. Hvis der er mange rødder kan 
en rodkrog bruges med fordel(brug en plantepind).  Forsæt med at  løsne rødderne indtil  du har 
overblik over mængden. Lange rødder fjernes halvvejs ude. Hvis planten skal tilbage i samme skål, 
er det vigtigt at fjerne nok rødder så der er plads til ny vækst. Hvis der fjernes for mange rødder kan 
dette føre til plantens død, så pas på. Brug hellere en større skål hvis det er muligt. Hvis du ønsker 
at planten skal tilbage i samme skål bør du 2-4 uger før ompotning beskære planten kraftigt. Dette  
vil reducere plantens behov for vand og dermed reducere den rodmængde som er nødvendig for 
planten. Hvilket giver dig mulighed for at fjerne mange rødder.

Tag den rene skål frem og læg nettet i bunden over hullerne. Start med et lag af groft grus. Læg lidt  
jord midt i skålen. Stil planten ovenpå og drej den frem og tilbage, mens du pressen den ned i 
jorden. Foden af træet skal ende med at være lige over skålens kant. Arranger rødderne som eger i et 
hjul. Hvis de er for lange så klip enderne af. Smid jord ovenpå. Brug en plantepind til at presse 
jorden på plads omkring rødderne. Pres med pinden overalt i skålen omkring planten. Jorden må 
ikke blive alt for fast, men bør ende med at være porøs. Forsæt med at ligge ny jord på og presse  
den på plads. Sørg for at træet kan stå af sig selv – et par præcise prik de rigtige steder kan som 
regel fæstne tilpas mange af rødderne, så træer står stabilt. Hvis træet ikke kan stå af sig selv kan 
det snøres op med lidt alu-wire gennem hullerne i bunden af skålen – pas dog på med barken. Alu-
wiren kan fjernes efter 6-8 uger hvor træet har fundet sig til rette i den nye jord/skål. 

Stil planten i en opvaskebakke eller lign. Fyld bakken op til lige under kanten af plantens skål  
således at planten kan suge vandet op igennem hullerne i bunden af skålen. Lad den stå i vandet 
indtil den øverste jord er helt gennemblødt – ca. 15-30 minutter.

I de første 6-8 uger efter ompotningen står træet løst i skålen og det er derfor vigtigt at være lidt  
forsig med planten. Selvom træet står løst i skålen må retningen på stammen ikke ændres i denne 
periode. Dette vil slå træet ihjel. Når træet står fast i skålen vil det naturligvis være umuligligt at 
ændre på retningen. Dette kan kun gøres under selve ompotningen. 

Hvis planten plejer at stå i solen, så stil den i halvskygge de første to dage for at give den tid til at 
finde på plads i skålen. Umiddelbart efter ompotning skal planten ikke vandes specielt ofte.
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