Juniperus horizontalis 'Andorra Compact'
Synonim lac.: Juniperus horizontalis 'Plumosa Compacta'
jałowiec płożący 'Andorra Compact'

Gęsty, iglasty krzew okrywowy o ścielących się pędach, tworzy lekko uniesiony, szaroniebieski kobierzec pokrywający glebę. Odmiana
wyselekcjonowana w USA jako mutacja J. horizontalis ‘Plumosa’, w uprawie znajduje się od 1955 roku i czasami jest oferowana pod
nazwą ‘Plumosa Compacta’. Charakteryzuje się niskim, płożącym pokrojem i średnio silnym wzrostem. Rocznie przyrasta o 3-4 cm na
wysokość oraz o 10 cm na długość. Po 10 latach krzewy zwykle mają około 0,3 metra wysokości przy średnicy około 1 metra. Pędy
wyrastają ze środka krzewu promieniście, tworząc formę przypominającą płaską misę. Końce pędów i ich boczne rozgałęzienia unoszą
się delikatnie ku górze, dopiero starsze fragmenty pędów pokładają się na ziemi. Pędy są nieco gęściej ułożone, niż u odmiany
‘Plumosa’. Ulistnienie młodociane w postaci drobnych, zielononiebieskawych, słabo odstających i ostro zakończonych igieł, gęsto
okalających gałązki i pędy. Jesienią i zimą igły zabarwiają się na fioletowo. Roztarte gałązki są wyraźnie pachnące, przypominają zapach
jałowca sabińskiego, ale o słabszej intensywności. Krzew ma minimalne wymagania uprawowe i jest w pełni mrozoodporny. Dobrze
rośnie na glebach lekkich, przepuszczalnych, suchych lub tylko umiarkowanie wilgotnych oraz o niskiej zawartości składników
pokarmowych. Gleby ciężkie należy przed sadzeniem krzewów rozluźnić dodając do nich piasku. Wymaga pełnego nasłonecznienia.
Stanowi doskonałą alternatywę trawników, zwłaszcza w miejscach suchych i nieurodzajnych. Polecany do uprawy w ogrodach
przydomowych i na skalnikach. Sadzony na skarpach umacnia je i zabezpiecza przed erozją, a zwarty kobierzec chroni glebę przed
zachwaszczeniem. Zalecana gęstość sadzenia to 2 sztuki na metr kwadratowy. Dobrze komponuje się z innymi roślinami iglastymi,
szczególnie z odmianami o złotym zabarwieniu łusek lub igieł, stwarzając im odpowiednie, kontrastujące tło, na którym są pięknie
wyeksponowane.
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