Juniperus chinensis 'Obelisk'
jałowiec chiński 'Obelisk'
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Odmiana początkowo wąskostożkowa, później szeroka i nieregularna, dosyć silnie rosnąca, osiągająca po 10 latach uprawy około 3 m
wysokości. Wszystkie pędy wzniesione, regularnie rozgałęzione. Gałązki dłuższe a pokrój luźniejszy niż u odmiany 'Stricta'. Ulistnienie
zielone w postaci sztywnych, szydlastych, kłujących igieł pokrytych niebieskim nalotem. W górnych partiach korony ulistnienie
łuskowate i bardziej zielone. Klon męski - wiosną na końcach gałązek rozwijają się bardzo obficie niewielkie szyszki męskie produkujące
pyłek. W koronie chętnie gniazdują liczne gatunki ptaków. Odmiana o skromnych wymaganiach uprawowych, polecana do sadzenia na
glebach lekkich, przepuszczalnych, a nawet suchych i niezbyt zasobnych w składniki pokarmowe. Tworzy płytki system korzeniowy i źle
znosi przesadzanie, dlatego do sadzenia należy wybierać rośliny uprawiane w pojemnikach lub z bryłą korzeniową. Wymaga stanowisk w
pełni nasłonecznionych. Odmiana odporna na mróz, dobrze znosi przycinanie. Polecana do uprawy jako roślina żywopłotowa, zwłaszcza
na glebach ubogich i suchych, gdzie sprawdza się o wiele lepiej, niż masowo sadzone i znacznie bardziej wymagające żywotniki lub
cyprysiki. Nadaje się do sadzenia w miejscach wyeksponowanych, jako roślina soliterowa, w zieleni osiedlowej, na wrzosowiskach, w
parkach, ogrodach miejskich, na cmentarzach.
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grupa roślin

iglaste

grupa użytkowa

iglaste

forma

małe drzewo lub duży krzew

siła wzrostu

wzrost typowy dla gatunku

pokrój

stożkowy

docelowa wysokość

od 3 m do 5 m

barwa liści (igieł)

szare, niebieskawe, srebrzyste
ciemnozielone

zimozieloność liści (igieł)

igły zimozielone

nasłonecznienie

stanowisko słoneczne

wilgotność

podłoże suche
podłoże umiarkowanie wilgotne

ph podłoża

odczyn kwaśny
odczyn lekko kwaśny

rodzaj gleby

piaszczysta
przeciętna ogrodowa
roślina tolerancyjna

walory

ciekawy pokrój
ozdobne z liści/igieł
roślina zimozielona

zastosowanie

ogrody przydomowe
parki
zieleń publiczna
szpaler
żywopłot
ogrody wrzosowiskowe
w grupach
soliter (pojedynczo)
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