6 planten voor in een hete tuin.
1. Nepeta (ka4enkruid)
Nepeta is een paars bloeiende plant. Deze plant kan zeer goed tegen de zon. Ook een droge grond is
geen probleem voor de plant. Door de plant na de bloei terug te snoeien hee> u een grote kans op
een goede en mooie tweede bloemperiode. Het heet ka4enkruid, omdat ka4en het een ﬁjne plant
vinden. Ook voor bijen en vlinders is het een goede plant.

2. Pennisetum (siergrassen)
Een Pennisetum is te herkennen aan de mooie pluizige pluimen in het gouden najaar licht. Hij kan
misschien wat geel kleuren na een hele warme periode, maar ze gaan niet dood. Ook hele lange
droogte kan de plant aan.

3. Achillea (duizendblad)
Achillea kan ook goed een warme temperatuur weerstaan. Er zijn heel veel kleuren mogelijk voor
deze plant, waardoor je een vrolijke Jnt aan je tuin kunt geven. Door de plant om de paar jaar te
scheuren kunnen ze mooi blijven bloeien.

4. Buddleja davidii (vlinderstruik)
Voor bijen en vlinders is de vlinderstruik een geliefde plant. De vlinderstruik staat graag op een
Zonnige plaats en in goed doorlatende grond. Hij kan een droge periode goed aan. Door een goede
snoeibeurt toe te passen in maart kun je hem goed in toom houden.

5. Kniphoﬁa (vuurpijl)
De Kniphoﬁa komt van oorsprong uit Afrika. Dit zegt al iets over de favoriete standplaats van de plant.
Hij staat graag in de zon. Ook houdt de plant van warmte en droogte. De naam vuurpijl verwijst naar
de vorm van de bloemen. De Kniphoﬁa is ook winterhard, maar bij een hele na4e winter kan hij het
wat moeilijk krijgen. Bij strenge vorst is het een aanrader om de plant af te dekken.

6. Echinacea (zonnehoed)
In de naam zonnehoed klinkt al door dat hij er van houdt om in de zon te staan. De plant is ook
uitstekend bestand tegen droge periodes. Vlinders en bijen zijn vaak bij deze plant te vinden door de
nectar bij de bloem.

