Juniperus procumbens 'Nana'
Synonim lac.: Juniperus procumbens 'Green Mound'
jałowiec rozesłany 'Nana'
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Krzew o pędach ścielących się nisko po ziemi i przylegających do podłoża, wypiętrzający się w części centralnej, tworzący zwarte, gęste,
jasnozielone kobierce. Odmiana wyselekcjonowana w Japonii przez A. Hilla z amerykańskiej szkółki D. Hill Nursery Co, wprowadzona do
handlu w 1904 r. jako J. japonica ‘Nana’. Obecnie jest to najpopularniejsza odmiana jałowca rozesłanego, szeroko dostępna w handlu.
Krzew rośnie wolno, po 10 latach uprawy osiąga 0,2 m wysokości i około 1,5 m szerokości. Młode pędy są długie, zielone, elastyczne,
później silnie się rozgałęziają i sztywnieją. Boczne gałązki krótkie, wzniesione. Igły szydlaste, niewielkie, mają 6-8 mm długości i 2 mm
szerokości, są sztywne, kłujące, zebrane po 3 w okółkach, od spodu jasnozielone, wypukłe i błyszczące, od góry z wyraźną, lekko
srebrzystą bruzdą. Szyszkojagody kuliste, średnicy 8 mm, zielone, pokryte szarym woskowym nalotem, po dojrzeniu ciemnobrązowe.
Wewnątrz znajdują się 2-3 nasiona. Wymagania glebowe i wilgotnościowe małe. Odmiana łatwa w uprawie, wytrzymały na niskie
temperatury i suszę. Roślina wybitnie światłolubna, wymagająca stanowisk dobrze nasłonecznionych. Jedna z najlepszych iglastych
roślin okrywowych tworząca bardzo gęste i zwarte maty. Polecany do sadzenia w ogrodach skalnych, na murkach, skarpach. Ciekawe są
także formy zaszczepione na podkładce oferowane w postaci niewielkich drzewek o płaczącym pokroju. Doskonale nadają się do uprawy
w pojemnikach na słonecznych balkonach i tarasach.
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