Ilex ×meserveae 'Blue Prince'
Synonim lac.: Ilex ×meserveae 'Conablu'
ostrokrzew Meservy 'Blue Prince'

Gęsty, zimozielony krzew o stożkowatym pokroju, dorastający do 3 m wysokości i 2 m szerokości. Purpurowo zabarwione pędy
kontrastują z ciemnozielonymi do niebieskawych, błyszczącymi liśćmi. Liście układają się na pędach skrętolegle, są bardzo sztywne,
skórzaste, w zarysie jajowate, z falistym i kolczasto-zębatym brzegiem. Odmiana męska, tworząca wyłącznie kwiaty męskie, zebrane po
kilka w kątach liści, rozwijają się w maju, nie zawiązuje owoców. Jest dobrym zapylaczem odmian żeńskich tworzących owoce, np. ‘Blue
Girl’, ‘Blue Princess’ lub ‘Blue Angel’. Ostrokrzew ten wymaga podłoży świeżych (stale umiarkowanie wilgotnych), przepuszczalnych, o
odczynie zbliżonym do obojętnego. Najlepsze pod uprawę ostrokrzewów, będą gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste.
Ostrokrzew Meservy jest jednym z najbardziej cienioznośnych krzewów liściastych, niemniej dobrze sprawdza się na stanowiskach
słonecznych. Ponadto, wykazuje znacznie większą tolerancję na suche i zanieczyszczone powietrze, niż ostrokrzew kolczasty. Pomimo
stosunkowo wysokiej mrozoodporności, wskazane jest sadzenie roślin w miejscach półcienistych, osłoniętych od wysuszających wiatrów
w okresie zimy. Krzew dobrze znosi strzyżenie i formowanie, szybko regenerując się nawet po silnym cięciu, nadaje się do tworzenia
zimozielonych żywopłotów i szpalerów. Doskonała roślina do sadzenia w podszyciu drzew o wysokich koronach. Elegancka roślina do
sadzenia w miejscach reprezentacyjnych. W okresie Bożego Narodzenia niezastąpiona przy wyplataniu wieńców adwentowych,
tworzeniu stroików lub jako ozdoba świątecznego stołu.
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