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Polska odmiana wyselekcjonowana przez Tomasza Grochowskiego, wprowadzona do handlu przez szkółkę Daglezja Artura Maja z Ryk,
charakteryzująca się atrakcyjnym, kolorowym zabarwieniem liści. Ozdobna trawa o sztywnych, wyprostowanych pędach. Tworzy zwarte,
wyprostowane kępy dorastające do 0,6 – 0,7 m wysokości. Nie rozrasta się szeroko, ponieważ podziemne kłącza są bardzo krótkie. Liście
płaskie, wąskie, sztywne, długości 20-30 cm, w dwóch kolorach – niebieskim i mocno bordowo-fioletowym. Wiechy rozgałęzione,
początkowo gęste, później stają się luźniejsze, brązowawe. Kwiatostany ukazują się w VII - VIII, pozostają dekoracyjne aż do zimy. Proso
wymaga gleb żyznych, głębokich, stanowiska słonecznego. Jest odporne na choroby i szkodniki. Jest wystarczająco zimotrwałe, ale
zaleca się na zimę okrywać świeżo posadzone rośliny, szczególnie sadzone jesienią. Nadaje się do sadzenia pojedynczo na tle trawnika,
nad wodą, na brzegu zarośli oraz jako uzupełnienie rabat bylinowych, razem z roślinami kwitnącymi późnym latem i jesienią. Sadzi się 5
roślin na 1 m2.
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