Physocarpus opulifolius 'Nugget'
pęcherznica kalinolistna 'Nugget'
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Szybkorosnący krzew o zaokrąglonym pokroju, z licznymi, wyprostowanymi głównymi pędami. Osiąga 1,8 m wys. i 1,5 m szer. Pędy
jasnobrązowe lub czerwonobrązowe, gęste, lekko powyginane. Starsze, grubsze gałęzie brązowe, z dużymi paskami łuszczącej się kory.
Liście owalne, 3-5 klapowe, ząbkowane, 5-10 cm dł. Młode liście intensywnie złotożółte, z czasem stają zielonkawożółte, by jesienią
ponownie nabrać głębokiego żółtego koloru. Kwiaty białe, w baldachowatych, półkulistych kwiatostanach o szer. 5 cm, VI-VII. Owoce
podobne do pęcherzyków, nabrzmiewające, 2 płatkowe, zabarwione na pomarańczowo. Stanowisko słoneczne do cienistego.
Niewymagająca roślina, rosnąca równie dobrze na suchych, jak i na wilgotnych glebach, kwaśnych do alkalicznych. Odporna na niskie
temperatury, środowisko miejskie, mocne wiatry, zanieczyszczenia powietrza. Dobrze znosi cięcie i dlatego łatwo jest utrzymać
pożądaną wielkość krzewu. Rozrośnięte rośliny znoszą przesadzanie, odradzają się po ostrym cięciu. Dzięki pokrojowi i szybkiemu
wzrostowi doskonale nadaje się na żywopłoty. Odmiana podobna do P.o. ‘Dart`s Gold’ lecz o delikatniejszej strukturze.
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