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Ciekawa, angielska odmiana forsycji bardziej ozdobna z liści, niż kwiatów. Krzew o umiarkowanym tempie wzrostu, osiągający do 2 m
wysokości o ładnie ułożonych, łukowato wygiętych starszych pędach. Pędy stykające się z podłożem lub leżące na ziemi łatwo się
ukorzeniają. Kwiaty nieliczne, rzadko rozmieszczone na pędach dwuletnich, dzwonkowate, zbudowane z 4 żółtych płatków. Krzewy
zakwitają w kwietniu, ale w porównaniu do innych odmian forsycji nie kwitną zbyt obficie, mają za to piękne liście. Liście są wydłużone,
jajowatolancetowate, brzegiem ząbkowane, na końcach zaostrzone. Blaszki liściowe są obwiedzione po brzegu grubym, nieregularnym,
złocistożółtym marginesem, w środku są zielone, od góry błyszczące, wyjątkowo dekoracyjne. Młode liście są wrażliwe na intensywne
promieniowanie słoneczne i przy suchej, upalnej pogodzie, mogą być uszkadzane. Starsze liście są bardziej odporne na poparzenia.
Krzewy sadzone w miejscach lekko ocienionych lub na glebach stale wilgotnych są bardziej odporne na uszkodzenia liści przez silne
promieniowanie słoneczne. Cięcie krzewów sprzyja utrzymaniu gęstego, zwartego pokroju. Wymagania uprawowe niewielkie, dobra
mrozoodporność. Gałązki ścinane w lipcu i sierpniu mogą służyć jako materiał do tworzenia kompozycji kwiatowych lub bukietów.
Atrakcyjna odmiana przeznaczona do tworzenia zestawień kolorystycznych z krzewami o liściach czerwonych lub ciemnozielonych.
Polecana do sadzenia w ogrodach przydomowych, na rabatach z wysokimi bylinami. W zieleni osiedlowej i miejskiej wymaga stanowisk
lekko ocienionych.
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