Juniperus scopulorum 'Skyrocket'
Synonim lac.: Juniperus virginiana 'Skyrocket'
jałowiec skalny 'Skyrocket'

(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin

Drzewo o kolumnowym pokroju i wąskiej, strzelistej, srebrzystoniebieskiej koronie. Po 10 latach uprawy osiąga około 3-4 m wysokości.
Wszystkie pędy i gałązki są ustawione pionowo, równolegle do przewodnika i skierowane ku wierzchołkowi rośliny. W pierwszych latach
uprawy drzewo jest bardzo wąskie, z wiekiem robi się nieco szersze, ale korona pozostaje regularna. Gałązki są wałeczkowate,
niebieskozielone, dwuletnie i starsze pokrywa wiśniowobrązowa kora. Ulistnienie w formie niebieskawych łusek ustawionych parami
naprzeciw siebie oraz mniej licznych, krótkich igieł. Łuski mają odstające wierzchołki, dlatego gałązki są szorstkie w dotyku. Po roztarciu
wydzielają ostry zapach. Wymagania glebowe i wilgotnościowe małe. Roślina preferuje gleby przepuszczalne, piaszczyste, żwirowe,
skaliste oraz miejsca słoneczne. Odmiana w pełni odporna na mróz, dobrze znosi suszę. Na zimę zaleca się lekkie związywanie pędów
sznurkiem w celu zabezpieczenia koron przed deformacją pod ciężarem śniegu. Odmiana niestety wrażliwa na choroby grzybowe oraz
szkodniki powodujące powolne brązowienie i zasychanie gałązek, dlatego coraz częściej jest zastępowana bardziej odporną i węższą
odmianą ‘Blue Arrow’. Roślina polecana do sadzenia pojedynczo lub w grupach w formie szpalerów (rozstawa co 0,8 – 1 m) w ogrodach
przydomowych i działkowych, na wrzosowiskach, cmentarzach. Odmiana wyselekcjonowana ze stanowiska naturalnego w Ameryce
Północnej przed 1949 r.
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