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Artikel: Havefolket sætter hatten som de vil
Heldigvis er det ikke et spørgsmål om enten at have en prydhave eller en nyttehave. Begge dele kan lade sig gøre.

Lav din egen grøftekant
 For det behøver ikke være så stilrent mere, og man kan sagtens blande planter til pynt og de spiselige. Ved at mikse opnår man et mere vildt og naturligt udtryk, som var det en grøftekant eller skråningens naturlige bevoksning.

Store kulturer – Stor eksport
Kigger man ud over landets grænser, kan de danske blomstereksportører bidrage med et nuanceret billede af, hvilke planter der foretrækkes hvor, og interessen for planter fra de danske gartnere er stadig stor.

Et rundspørge blandt to af Danmarks store blomstereksportører viser, at de planter, der produceres flest af i Danmark, også er dem, der eksporteres flest af. 
Lars Peter Hermansen, der er sourcing manager hos Gasa Group oplyser, at der ud over roser, hortensia og Phalaenopsis kører rigtig mange Campanula og Kalanchoe sydpå, og i takt med det bedre vejr er efterspørgslen på udplantningsplanter stærkt stigende.
Efterspørgslen på Kalanchoe er stor i øjeblikket. Andelen af Campanula, der går til eksport, ligger for vores vedkommende på 75- 80 %, og blå og lilla er stadig populære. Vi oplever, at der stadig sendes rigtig mange sydpå, mens danskerne er lidt mere tilbageholdne på den front.
Campanula, Kalanchoe og roser er ligeledes populære eksportartikler hos Euroflora, Odense. Ifølge salgschef Leif Mortensen sendes størstedelen af solgte Campanula til Tyskland og de resterende til Sverige, mens det for Kalanchoes, rosers og Osteospermums vedkommende fordeler sig med ca. halvdelen i hver retning.  Hedera er populære i Sverige og Finland, hvor størstedelen af salget fra Euroflora går til.
Udplantningssæsonen i fuld gang
Forårssalget er en af de vigtigste perioder for de danske gartnere og eksportører, og selv om aprilsvejret har drillet lidt, er der også lyspunkter,
	I starten af 2012 er vores salg af planter steget en smule, og maj er startet godt, så det ser godt ud,

oplyser Leif Mortensen.




Fakta:
Top 10 over de kulturer, der blev produceret flest af i Danmark i 2011

Kultur
Antal i mio. stk. 
1
Kalanchoe (Koraltop)
       43,8 
2
Rosa hybrid (Potterose)
       21,5 
3
Campanula (Krybeklokke)
       16,5 
4
Narcissus cycl. (Påskelilje)
         9,5 
5
Argyrant. Frut.(Margerit)
         8,9 
6
Euphorbia p.(Julestjerne)
         7,9 
7
Schlumbergera (Novemberkaktus)
         7,5 
8
Hedera (Vedbend)
         7,4 
9
Osteospermum (Spansk margurit) 
         7,3 
10
Aster hybrid (Asters)
         7,1 
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Billedtekst: Lav din egen grøftekant





