Juniperus squamata 'Blue Star'
jałowiec łuskowaty 'Blue Star'

(c) fot. Jarosław Cyrzan CYRZAN Szkółki Drzew i Krzewów
Ozdobnych

(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin

Karłowy, wolno rosnący krzew iglasty o niebieskim zabarwieniu i bardzo ciekawej formie, po kilku latach uprawy przypominającą
trójwymiarową gwiazdę. Początkowo rośnie kuliście, ale później tworzy stożkowate odgałęzienia. Kilkunastoletnie okazy przyjmują pokrój
poduchowaty. Po 10 latach uprawy krzew dorasta do 0,3 metra wysokości i 0,5 metra średnicy. Pędu i gałęzie są krótkie, gęsto ułożone,
pokryte srebrzystoniebieskimi, kłującymi igłami. Jałowiec o małych wymaganiach uprawowych, dobrze rośnie na większości przeciętnych,
a nawet ubogich, ale przepuszczalnych gleb ogrodowych. Odmiana odporna na mróz, światłolubna, wymaga słonecznego stanowiska.
Oprócz tradycyjnych krzewów w sprzedaży oferowane są także rośliny zaszczepione na niewysokich podkładkach, przybierające formę
miniaturowego drzewka. Obie formy doskonale nadają się do sadzenia w niewielkich ogrodach przydomowych, na skalniakach,
wrzosowiskach, murkach skalnych, cmentarzach oraz wszelkiego rodzaju pojemnikach ustawianych na słonecznych balkonach i tarasach.
Odmiana znaleziona jako czarcia miotła na odmianie ‘Meyeri’ przez A. Hoogevena w Holandii około 1950 r., w 1993 r. wyróżniona 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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