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Artikel: Växter behöver inte solskyddsfaktor
Kom ihåg solkrämen … så låter rekommendationen för den som tänker sola. Men medan vi måste smörja in oss med solkräm för att skydda oss mot solens strålar, finns det levande varelser i trädgården som stortrivs under den heta sommarsolen.  

Många av de växter vi omger oss med i trädgården på sommaren har sitt ursprung i sydligare nejder, där stark sol och höga temperaturer är vardagsmat, och solskyddsfaktor inte är något hetare diskussionsämne. 
Slingrande bekantskap
Dipladenia eller bägarranka är en pigg klätterväxt som du kan ha stor glädje av medan du njuter av sommarsolen i trädgården. Den trivs såväl i kruka som i rabatt på en solig plats. Den säljs med ”uppsatt hår”, d.v.s. på en spaljé eller i form av en pyramid. När rankorna får växa som de vill slingrar de sig gärna runt grenar, spaljéer, flätade staket o.s.v. Du kan således använda den för att skapa din egen personliga stil i trädgården.
Dipladenia är en tacksam och tålig växt som inte kräver mycket skötsel. När vädret är mycket varmt och torrt behöver den precis som andra levande varelser extra mycket vatten - ofta. Den används i stor stil som utomhusplanta året runt i Sydeuropa, medan den på våra breddgrader kan övervintra inomhus på en ljus och sval plats. 

Frodig exotisk skönhet
Bougainvillea är ett annat exotiskt och populärt inslag i sommarträdgården, och med sina starka, intensiva färger och sitt frodiga växsätt sprider den äkta, sydländsk semesterkänsla. Den finns i olika färger, varav rödlila och vit är de mest populära. Det vi ser är dock i verkligheten de färgade bladen, högbladen, som sitter runt omkring de små blommorna.  
Bougainvillea är en verklig soldyrkare, och den trivs utmärkt i ett soligt hörn av trädgården från juni till september. Du kan mycket väl få bougainvillea att blomma flera gånger under sommaren. Om den står inomhus ska den snarast hållas en aning torr – när den torkar ut börjar den blomma. Det är dock de lägre nattemperaturerna som sätter igång blomsterknopparna när bougainvillean står utomhus. 
Hibiskus – Sophisticated Lady
Hibiskusen är verkligen trädgårdens mest raffinerade skönhet, och den andas sinnlighet och söderhavsö. Den suger i sig både sol och värme, och behöver behandlas därefter. På senare tid har det skett en omfattande produktutveckling när det gäller den tropiska hibiskusen, och det har resulterat i nya, spännande typer som lämpar sig speciellt väl för utplantering i norra Europa.  

Förutom att den tillför trädgården en tropisk och exotisk dimension, tål den sol, regn och vind, och den klarar med andra ord de nordeuropeiska vädergudarnas nyckfullhet.   




