Cotoneaster procumbens 'Queen of Carpets'
Synonim lac.: Cotoneaster microphyllus 'Queen of Carpets'
irga płożąca 'Queen of Carpets'

Krzew okrywowy o ścielących się pędach, zimozielonych liściach, białych kwiatach oraz kulistych, czerwonych owocach. Rośnie
wyjątkowo wolno, płasko, osiąga zaledwie 10-15 cm wysokości. Od gatunku różni się przede wszystkim jaśniejszymi, większymi i
grubszymi liśćmi oraz niżej położonymi owocami. Pędy pełzają po ziemi i często się zakorzeniają. Liście są małe, zaokrąglone, skórzaste,
dosyć grube, z wierzchu błyszczące, na brzegu lekko podwinięte. W maju rozwijają się drobne, białe kwiaty zbudowane z 5 okrągłych
płatków. Kuliste owoce mają 5-6 mm średnicy, po dojrzeniu są czerwone, pozostają nieco ukryte pod liśćmi. Podobną odmianą,
nieznacznie wyższą i o nieco większych liściach, jest C. procumbens ‘Streb’s Filding’. Irga płożąca ma umiarkowane wymagania glebowe.
Preferuje gleby lżejsze i przepuszczalne. Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, ciepłych i osłoniętych. Krzewy niestety nie są w
pełni odporne na mróz. W Polsce centralnej, zwłaszcza w bezśnieżne zimy, wymagają lekkiego okrycia. Na wschodzie rośliny mogą
przemarzać, ale na zachodzie zwykle zimują dobrze. Krzewy rosną zdrowo, rzadko są atakowane przez szkodniki. Choroby porażają
rośliny sporadycznie, zwykle tylko wtedy, gdy krzewy są sadzone na miejscach podmokłych lub okresowo zalewanych wodą. Odmiana
‘Queen of Carpets’ jest jednym z najniższych zimozielonych krzewów okrywowych. Posadzona między karłowymi iglakami tworzy dla
nich szczególnie ładne tło. Pełzające po ziemi pędy łatwo zakorzeniają się, chroniąc glebę przed erozją. Tego typu niskie odmiany irgi
najpiękniej prezentują się tam, gdzie ich pędy mogą swobodnie ścielić się pośród kamieniami, swobodnie opadać lub zwieszać się, a
więc na skalniakach, skarpach lub murkach oporowych zabezpieczających nasypy.
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