Taxus ×media 'Hillii'
cis pośredni 'Hillii'
Grupa Hedge

Bardzo popularna odmiana wyselekcjonowana około 1914r. w USA. Tworzy ona dosyć silnie rosnące krzewy o wyprostowanym,
lekko zaokrąglonym pokroju. Po dziesięciu latach uprawy dorasta do 1,5 metra wysokości i ok. 1 m szerokości. Stare egzemplarze
osiągają do 5 m wysokości i 3,5 m szerokości. Pędy są wzniesione, sztywne, u starszych okazów nieco mniej zwarte. Ciemnozielone,
błyszczące igły mają do 2,2 cm długości i 2,5-3 mm szerokości. Jest to klon męski a więc rośliny nie zawiązują nasion. Odmiana ta
do uprawy wymaga gleb dosyć żyznych, próchnicznych i umiarkowanie wilgotnych, ale z powodzeniem znosi także okresy suszy.
Nie rośnie na glebach zimnych, kwaśnych i podmokłych a także na suchych glebach piaszczystych. Charakteryzuje się dobrą
mrozoodpornością, którą odziedziczyła po swoim japońskim rodzicu (Taxus cuspidata). W czasie ostrych zim może jednak
wysychać - szczególnie od strony południowej, dlatego do jej uprawy lepiej wybierać stanowiska półcieniste a nawet cieniste.
Krzewy odmiany ‘Hillii‘ są polecane do dużych ogrodów i parków, gdzie dobrze prezentują się sadzone pojedynczo lub w większych
grupach. Jest to jedna z najlepszych odmian żywopłotowych (sadzimy 2-3 szt/ mb). Odmiana ta jest często sadzona także w
miastach. W uprawie warto zwrócić uwagę na miseczniki, które chętnie opanowują rośliny.
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wprowadzenie do handlu: D. Hill Nursery około 1914 USA
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