Physocarpus opulifolius 'Diabolo'
Synonim lac.: Physocarpus opulifolius 'Monlo'
pęcherznica kalinolistna 'Diabolo'
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Szybkorosnący krzew z licznymi, wyprostowanymi głównymi pędami, wyrastającymi z poziomu ziemi. Osiąga 3 m wys. i szer. Roczny
przyrost 30-40 cm. Młode pędy mahoniowobrązowe, często wygięte, lekko kanciaste. Starsze, grubsze gałęzie czerwonobrązowe, z
dużymi paskami łuszczącej się kory. Liście trójklapowe, do 13 cm dł., ciemnoczerwone z metalicznym połyskiem, jesienią
czerwonobrązowe. Starsze liście, szczególnie w cieniu – zielonobrązowe. Kwiaty kremowobiałe, w baldachowatych, półkulistych
kwiatostanach o szer. 5 cm, kontrastujące z listowiem, VI-VII. Owoce podobne do pęcherzyków, nabrzmiewające, 2 płatkowe, zabarwione
na czerwono. 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. Do
sadzenia w grupach. Doskonała na wizualne bariery, szpalery i żywopłoty.
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Silver Medallion Award winner at the Plantarium Boskoop in 1995, Award of
Garden Merit ib 2002
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