Platycladus orientalis 'Aurea Nana'
Synonim lac.: Thuja orientalis 'Aurea Nana'
biota wschodnia 'Aurea Nana'
Synonim pol.: żywotnik wschodni 'Aurea Nana'

(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin

(c) fot. Eugeniusz Pudełek PUDEŁEK Eugeniusz Szkółka
Krzewów Ozdobnych

Stara, ale ciągle popularna odmiana, wymieniana w literaturze ogrodniczej już w połowie XIX wieku. Tworzy ona wolno rosnące krzewy o
regularnym, jajowatym pokroju, osiągające po 10 latach uprawy około 0,6 m wysokości i 0,4 m średnicy. Stare egzemplarze mogą
dorastać do około 1,5 m wysokości. Pędy są gęsto, regularnie ustawione (tzw. „tuja książkowa”), delikatne, złocistożółte. W okresie
zimowym przyjmują brązową tonację. Krzewy mają małe wymagania glebowe i wilgotnościowe ale stanowisko do ich uprawy powinno
być słoneczne i zdecydowanie osłonięte od mroźnych zimowych wiatrów. Mrozoodporność tego gatunku jest niepełna, dlatego poleca się
go do uprawy głównie w zachodniej części kraju i w pasie nadmorskim. W centrum Polski do uprawy należy wybierać zdecydowanie
ciepłe i osłonięte stanowiska. Odmiana ‘Aurea Nana’ jest polecana do sadzenia w małych ogrodach przydomowych, ogrodach skalnych i
wrzosowatych. Z powodzeniem może być uprawiana w pojemnikach jako dekoracja balkonów i tarasów. Odmiana wyróżniona prestiżową
nagrodą Award of Garden Merit w 1993r.
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