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Odmiana irlandzka, znana i powszechna w uprawie w Polsce. Płożąca odmiana jałowca o wolnym tempie wzrostu, osiągająca po 10
latach uprawy 0,2 m wysokości i 2,5 m średnicy. Pędy łagodnie wznoszą się i układają poziomo zachodząc na siebie dachówkowato.
Dokładnie okrywają ziemię gęstą, zieloną matą. Młode pędy żółtawe do czerwonobrązowych. Gałązki cienkie, dosyć wiotkie, okryte
zielonymi igłami. Igły osadzone po 3 w okółkach, cienkie, długości około 1 cm, ostro zakończone, ale nie kłujące, miękkie w dotyku.
Roślina o bardzo skromnych wymaganiach glebowych. Doskonale rośnie na stanowiskach słonecznych, na przeciętnych,
przepuszczalnych glebach ogrodowych, także ubogich w składniki pokarmowe. Źle rośnie jedynie na glebach wilgotnych i w miejscach
zacienionych. Odmiana odporna na mróz, polecana do uprawy na terenie całego kraju. Dobra okrywowa roślina zadarniająca. Nadaje się
do obsadzania skarp i nasypów, umacnia je i stabilizuje. Dobrze prezentuje się w ogrodach skalnych i alpinariach, na wrzosowiskach,
murkach skalnych i rabatach z roślinami iglastymi. Ciekawe są także formy pienne, zaszczepione na niewysokiej podkładce, które można
sadzić w wyeksponowanych miejscach w ogrodach przydomowych oraz w pojemnikach ustawianych na słonecznych tarasach i
balkonach.
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