Juniperus squamata 'Blue Carpet'
Synonim lac.: Juniperus 'Blue Carpet'
jałowiec łuskowaty 'Blue Carpet'
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(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin

Płożący krzew iglasty rozrastający się silnie na boki, szybko pokrywający podłoże grubym kobiercem pędów i igieł o lazurowym odcieniu.
Po 10 latach uprawy dorasta do pół metra wysokości i 2 metrów średnicy. Tworzy sztywne, lekko wzniesione, rozpostarte na boki pędy.
Najmłodsze przyrosty są wiotkie, nieco zwieszone na końcach. Igły stosunkowo krótkie, w dotyku kłujące, pokryte woskowym nalotem,
intensywnie niebieskie. Krzew o bardzo małych wymaganiach, w pełni mrozoodporny. Dobrze rośnie na wszystkich glebach lekkich i
przepuszczalnych, również na tych o niskiej zawartości składników pokarmowych, a nawet jałowych. Wymaga pełnego nasłonecznienia.
Charakteryzuje się wysoką odpornością na suszę i zanieczyszczenie powietrza. W sprzyjających warunkach krzew może być
ekspansywny, ale w razie potrzeby można go przycinać. Doskonale nadaje się do sadzenia w dużych parkach i na skwerach miejskich
oraz do zadarniania i umacniania wszelkich skarp i nasypów. Roślina została wyselekcjonowana ze zmutowanej odmiany ‘Meyeri’ przez J.
Schoemakera w Holandii przed 1972 r. Jest to jedna z bardziej atrakcyjnych, niebieskich form jałowca, wyróżniona w 1993 r. przez
brytyjskie Królewskie Towarzystwo Ogrodnicze RHS nagrodą Award of Garden Merit (AGM).
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Award of Garden Merit (1993) przyznawana przez brytyjskie Królewskie
Towarzystwo Ogrodnicze (RHS) wartościowym roślinom ogrodowym.
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