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Hvis man tager små planter hjem i 7-9 cm potter, bliver man nødt til at plante dem om i en større pot-

te. Vent ikke for længe med det. Der er alt for lidt pottemuld og for lidt plads. Voksemediet risikerer 

at tørre ud for hurtigt. Har man købt små planter er det klogt at læse nedenstående, før man foretager 

sig noget. 

 

1. Valg af voksemedium 

Brug en pottemuld af god kvalitet. Den må være godt luftet og kunne absorbere og udskille vandet. 

Dens farve bør være brun, og den må ikke være for tung. 

 

God pottemuld består for det meste af 

"hvid" spagnum (tør tæppemos, 60-80 %). En mindre del er sort spagnum (havemos 20-40 %), PG-

mix (gødning), ler (kompakt vækst), sand/grus (regulerer indhold af luft). For meget sort spagnum gi-

ver en jord, som vil skrumpe hurtigt, mindskes i forhold til potten, og dermed give afstand til potte-

kanten. Denne "sammentrækning" af pottemulden betyder, at luftlommerne forsvinder. Uden luft (ilt) 

optages gødning ikke, og rødderne dør sandsynligvis. 

 

Pottemuld, der udvider sig, er heller ikke speciel god jord. Billig pottemuld behøver ikke at være dår-

lig jord. RHP muld (reguleret købemuld) lever ikke nødvendigvis op til den forventede standard. 

Hvis prisen er lavere end 60 øre pr. liter muld, kan man begynde at tvivle på kvaliteten. 

 

Tegn på god pottemuld: 

I næsten tør tilstand skal den falde fra hinanden, efter at man har trykket den sammen til en bold. 

 

2. Hvordan potter man om 

Sørg for, at jorden er løs og luftig. Pres den ikke for hårdt sammen, da de vigtige luftlommer så helt 

sikkert forsvinder. Planten pottes, trykkes let ned og vandes. Efter hver vanding vil planten "sætte" 

sig mere i jorden, samtidig med at lufthullerne bevares. 

 

3. Hvornår skal der pottes om? 

Passer det, at man altid skal plante om, når rødderne kommer ud under potten? Ikke altid. Ofte gror 

rødder ud af potten, fordi de ikke trives i mulden. Som regel er grunden for lidt ilt. Det er hen i vejret 

bare at potte om hver anden uge. Husk: planter bruger ikke mulden, men det den indeholder/

producerer. Vand, gødning og ilt. Når man potter om, er det fordi forholdet mellem plante og potte 

ikke er rigtigt, fordi pladsen (mængden af jord) er for lille, eller fordi mulden er gammel (forsuret). 

Med velovervejet vanding og gødning kan man let fremelske en opstammet plante på l meter i en 12 

cm potte. 

 

Der er adskillige voksemedier på markedet beregnet til professionelle plantefolk. For den private 

gartner er udvalget knapt så stort. Ofte kan man kun få en slags voksemedium, som indeholder (for) 



meget havespagnum og derfor er temmelig billig. Generelt kan det siges, at man lige efter ompotnin-

gen oplever en rimelig vækst hos planten. Men når - efter nogle uger/måneder - jorden skrumper, 

hæmmes væksten igen. Efter flere års afprøvning af forskellige grundblandinger af pottemuld, bruger 

vi nu vores selvudviklede (Lentse) pottemuld, som giver både amatørgartneren og os større tilfreds-

stillelse. Den indeholder komponenter, som normalt kun kan fås af professionelle. Grunden hertil er, 

at disse komponenter er (mere) kostbare, og at der er mindre efterspørgsel efter dem (fordi folk ikke 

kender til dem) 

 

Desuden er tanken om, amatøren ikke vil bruge penge på en god pottemuld stadig meget fremher-

skende. De ekstra tilsætninger resulterer i en langvarig og optimal iltforsyning og "økonomisk" opta-

gelse af vandet. Samtidig er der tilsat mug/skimmeldræbende midler. En meget lav dosis af osmocote 

(langsomt virkende gødning) giver altid en acceptabel vækst, selvom gentaget tilskudsgødning er 

mulig og faktisk ønskelig. Med for megen vand (våde somre) er der næppe problemer med hensyn til 

råddannelse i rødderne på grund af mangel på ilt. 

(Red. Bemærkning: er der nogen der kender denne Lentse blanding - og kan den eller tilsvarende fås 

i Danmark?) 

 

4. Hvilken pottestørrelse 

Betragter man en sund plante, kan man se, at der er en balance mellem, hvad der er over og hvad der 

er under jorden. Hvis man skærer nogle af rødderne af, vil nogle af de grønne plantedele dø (blade, 

stængler). Fjerner man noget af det over jorden (i forbindelse med vinteropbevaring), vil nogle af 

rødderne dø. Planter man om i efteråret, kan man sagtens bruge den samme potte igen (afhængig af 

proportioneme mellem plante og potte). Man kan fjerne gammel pottemuld og gamle rødder. Når 

man vælger større potte, er det bedst at vælge den flere cm større - l eller 2 cm større duer ikke. Hvis 

vi erhvervsgartnere gjorde det, fik vi i hvert fald nok at gøre. Eksempler: fra en 7 cm's potte til 11-12 

cm, fra 9 cm til 13-15 cm og fra 13-15 cm til 19-21 cm. Direkte over i en stor potte (f.eks. fra 7 til21 

cm) kan til tider hæmme væksten. Rødderne vil gro eksplosivt, men over jorden vil man næppe se 

nogle ændring. Det skal dog siges, at det om foråret næppe er muligt at komme galt af sted ved valg 

af pottestørrelse. Alting bare gror på den årstid. 

 

5. Vanding 

Vand altid efter oppotning. Afhængig af pottemulden kan man begynde med gødningen efter nogle 

uger. Går man til et godt gartneri, som kender deres produkter, vil de vide, hvilken slags gødning, der 

skal bruges, og også hvilken slags basisgødning, der allerede er i voksemediet. 

 

Er det godt at gennemvande planten ved neddypning? 

Jo mere våd jordklumpen er, des mindre oxygen, jo flere problemer kan man forvente med hensyn til 

rådnende rødder og problemer med optagelse af gødningen. 

 

 


