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Artikel: Nya perspektiv på höstträdgården

Större, fylligare växter i starka, intensiva färger som gult och orange är trenden inför den kommande trädgårdshösten. 

För Peter Martinussen, innehavare av Bo Grønt Høsterkøb-havecenter, Hørsholm på Nordsjälland, råder ingen tvekan om att kunderna påverkas av trenderna inom såväl mode som medier när de planerar sina inköp till höstträdgården.  

Gult och orange är på modet
Vitt, rosa och blått har varit de absolut dominerande färgerna i den perenna rabatten under de senaste 5-6 åren, men nu är mörkt orange och ljusgult på väg tillbaka in i modevärden. Det avspeglar sig redan i växtriket, och under 2012 kommer dessa färger att växa i popularitet,  
förutspår Peter Martinussen, och fortsätter:
	”Flammande rabatter” är något som alltmer börjat diskuteras i danska medier under sommaren, och det har säkert bidragit till att våra kunder ser nya möjligheter för sina höstträdgårdar.  

Moderiktiga danska växter 
Danskarna utmärker sig inte bara på designområdet, utan också för sitt breda sortiment av växter för alla ändamål – utomhus såväl som inomhus – och de danska handelsträdgårdarna är kapabla att leverera livskraftiga växter  i de absoluta modefärgerna. 

En perenn som Echinacea, eller gul "röd solhatt", har enligt Peter Martinussen den alldeles rätta gula glöden, och den kommer att pryda trädgården år efter år.   
	Under de 25 år jag har drivit handelsträdgården har kunderna blivit allt mer medvetna – och målmedvetna! –  så det är fullständigt naturligt att tendenserna i modebranschen också förs över till de växter vi omger oss med,

avslutar Peter Martinussen.
Skapa din egen höstträdgård
Vill du skapa en alldeles egen höstträdgård, så har handelsträdgårdarna just nu ett brett utbud av växter som kan planteras ut i krukor och ge höstträdgården det rätta, färgstarka och intensiva uttrycket innan frosten slår till.  
Förslag på årstidens växter i den gul-orange färgskalan:
Ajania
Capsicum
Echinacea
Rosor
Höstglöd
Krysantemum
Timjan 
Sedum
Solanum pseudocapsicum

