Juniperus communis 'Anna Maria'
Synonim lac.: Juniperus chinensis 'Anna Maria'
jałowiec pospolity 'Anna Maria'
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Polska, karłowa odmiana jałowca o początkowo płaskokulistym, później poduszkowatym pokroju i wolnym tempie wzrostu. Po 10 latach
uprawy dorasta do 0,3 m wysokości i 0,5 m szerokości. Pędy krótkie, najpierw wzniesione, później pokładające się, mocno rozgałęzione.
Młode pędy w kolorze słomkowym, starsze brązowe. Gałązki cienkie, wzniesione, wszystkie ułożone wertykalnie i równo obok siebie,
pokryte drobnymi igłami. Igły małe, krótkie, szarozielone, gęsto osadzone na gałązkach. Odmiana uzyskana jako mutacja odmiany
'Repanda'. Roślina łatwa w uprawie, o bardzo skromnych wymaganiach glebowych. Doskonale rośnie na stanowiskach słonecznych, na
glebach ubogich w składniki pokarmowe, suchych, kamienistych, a nawet jałowych. Źle rośnie jedynie na glebach wilgotnych i w
miejscach zacienionych. Odmiana odporna na mróz, polecana do uprawy na terenie całego kraju. Najlepiej prezentuje się w ogrodach
skalnych i alpinariach, na wrzosowiskach, murkach skalnych i rabatach z miniaturowymi roślinami iglastymi. Nadaje się do uprawy w
pojemnikach ustawianych na słonecznych balkonach i tarasach.
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