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Odmiana o delikatnym, pomarańczowoczerwonym ulistnieniu. Wolno rosnący krzew o luźnym i rozłożystym pokroju osiągający 1-1,5 m
wysokości i szerokości. Pędy wzniesione, lekko rozchylone i silnie rozgałęzione. Jednoroczne przyrosty długości około 30 cm. Liście
drobne, lancetowate, zebrane po kilka w węźle, pomarańczowoczerwone. Ciernie pojedyncze, krótkie i sztywne. Młode pędy i liście
intensywnie wybarwione, błyszczące, starsze liście w górnej części krzewu czerwonofioletowe, natomiast umieszczone nisko lub
wewnątrz krzewu zieleniejące, co daje jako całość ciekawy efekt kolorystyczny. Krzew o niewielkich wymaganiach uprawowych. Dobrze
rośnie na większości gleb umiarkowanie wilgotnych i przepuszczalnych. Polecany do sadzenia na stanowiskach słonecznych. W półcieniu
rośnie dobrze, ale liście słabiej się wybarwiają, zwłaszcza te położone wewnątrz krzewu. Krzew odporny na niskie temperatury. Odmiana
o szerokich możliwościach zastosowania, polecana do sadzenia w parkach, zieleni osiedlowej, ogrodach, pojedynczo lub w grupach.
Krzewy dają mocny, ciemny akcent kolorystyczny, dlatego nadają się do tworzenia barwnych kompozycji z krzewami o jasnym
ulistnieniu.
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