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RHODODENDRON-KERHON
JIESITTELY

LA-

Osmo Jussila

RHODODENDRON
rex
Léveillé 1914
大王杜鹃 da wang du juan (Kiina)
alasuku Hymenanthes
sektio Ponticum
alasektio Falconera

Ainavihanta 2,5-12m korkea pystykasvuinen pensas (yleensä 5-7m korkuinen). Runko vaalean tai tummanruskea, karheakaarnainen, nuoret versot
harmaanukkaisia. Lehdet 12-37cm x
5,5-13,5 cm:n pituiset, soikeat, säilyvät
pensaassa 2-3 vuotta. Lehtien yläpinnalla voimakkaasti sisään painuneet
lehtisuonet, yläpinta tummanvihreä ja
kiiltävä. Lehtien alapinnalla paksua ja
tiheää harmaan ruskeaa tai ruosteen
punaista nukkaa.
Kukinta ennen tai yhtä aikaa lehtien
puhkeamisen kanssa, kukinnossa 12-30
kukkaa. Kukat kellomaiset, valkoiset
tai vaaleanpunaiset, usein aaltoilevareunaiset. Teriö on 3-4,5cm pituinen ja
halkaisijaltaan 3-4cm, nukkainen kukkaperä on lyhyt ja kukinto yleensä pallomainen. Kukan väri on valkoinen,
vaaleanpunainen tai vaaleankellertävä
ja nielussa on usein tummanpunainen
laikku. Kukka ei tuoksu. Heteitä 1416, emi ja heteet saman pituisia. Luontaisilla kasvupaikoillaan R. rex kukkii
touko-kesäkuussa.
Kotimaa: Kiina, mäntymetsissä ja alppiruusutiheiköissä 2300-4000m, Lounais-Sichuan, Kaakkois-Xisang ja
Yunnanin pohjois- ja länsiosat.

Kestävyys Englanti H5 ( kestävä kaikkialla Englannissa + Skandinavian eteläosissa)
Ruotsi I,
USA: (RHS) -18 C,
Saksa Wintersschutz !-!!!
Suomi (Ia) ?
Viime kerralla esittelin kuningasatsalean ja tällä kertaa vuorossa on ainavihantien alppiruusujen siniverinen,
Rhododendron rex, jolle ei vakiintunutta suomenkielistä nimeä taida olla,
mutta kuningasalppiruusuahan voisi
ehdottaa.
Lajista on nimetty muutamia alalajeja,
jotka voi tunnistaa seuraavia eroavaisuuksia havainnoimalla:
ssp. rex lehti yleensä vastapuikea, alapinnalla tiheä harmaa tai ruskea indumentti
ssp. fictolacteum lehti yleensä soikea,
alapinnalla laikukas (fimbriate) punaruskea indumentti
ssp. gratum, pienilehtinen, indumentti
laikukas ja usein häviää kokonaan.
Näistä kestävimmäksi mainitaan usein
alalaji fictolacteum.
Lajin kuvasi länsimaissa tieteelle ranskalainen kirkonmies ja kasvitieteilijä
Augustin Abel Hector Léveillé (18631918) v. 1914.
Alasektio Falconera on alppiruusujen
ehdotonta noblessia, suuria puita ja
pensaita, joiden majesteettiset lehdet
kehittyvät suotuisissa oloissa lähes
puolimetrisiksi ja suuret kukinnot täydentävät spektaakkelin valkoisin, punaisin tai keltaisin kukin kevätkesällä.
Rotevat pensaat ovat parhaimmillaan
vasta hiukan iäkkäämpänä,
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sillä kukintaa alkaa aikaisintaan 10-15vuotiaana ja pensaiden lehtien upeat
karvapeitteet näyttäytyvät parhaiten
kun kasvit ovat saavuttaneet vähintään
parin metrin korkeuden. Falconeraalasektion lajit kasvavat luontaisena
Rhododendron-vyöhykkeessä,
joka
ulottuu lännessä Nepalin itäosiin, etelässä Vietnamin ja Burman pohjoisosiin
ja
pohjoisessa
Sichuanin
eteläosiin. Ne viihtyvät runsassateisessa ja lämpimässä ilmastossa ja
kasvavat korkeampien puiden alla
suojattuna etelän paahtavalta auringolta. Eurooppaan tuotuna Falconeraalasektion lajit menestyvät vain
suojaisilla paikoilla leutotalvisissa
osissa Britanniassa, Irlannissa ja EteläEuroopassa.
Kestävimmän
Falconera-lajin maineessa paistattelee R. rex ssp.
fictolacteum, jota löytyy jonkin verran
harrastajilta Etelä-Ruotsissa. Lajin
upean lehvästön ansiosta sitä on
risteytetty kestävämpien lajien kanssa.
Jens Birckin risteytytys ‘Great Dane’
(R. degronianum ssp. yakushimanum x
R. rex) näistä lienee tunnetuin ja
uskoakseni
adoptoitu
muutamaan
suomalaiseenkiin puutarhaan. Kaarel
Voitkin risteytys mustilanalppiruusun
kanssa on allekirjoittaneella osoittautunut ainakin toistaiseksi täysin
kestäväksi ja lehtien koko alkaa
saavuttaa
yhä
kuninkaallisempia
mittasuhteita.
Myös
Kristianilla
kyseinen risteymä on loistavassa
kunnossa.
Skotlannissa keräsin v. 2000 lajin
avopölytteisiä siemeniä, joista on
kehittynyt
lajityypillisiä
taimia.
Ensimmäinen kuningas päätti tänä
keväänä kukkia ja lehden kansikuva on
tuosta yksilöstä. Viime syksynä kun

huomasin kukkanuppujen kehittyvän,
laitoin rexin varmuuden vuoksi
kylmävarastoon; en halunnut menettää
ensikukintaa. Sittenpä hän aloittikin
kukintansa hiukan liian aikaisin, jo
huhtikuussa. Vaikka otin siitepölyn
talteen, ei mustilanalppiruusun pölytys
rexin pölyllä näytä onnistuneen.
Saman siemenerän pensaita on
talvehtinut avomaalla nyt pari vuotta
ilman sen kummempia vaurioita, mutta
kovinkaan
suuria
odotuksia
en
tietenkään voi tämän hienohelman
suhteen elätellä; -20C raja ylitetään
varmuudella täällä lounaissaaristossa
edelleenkin lähes vuosittain. Suurempia
toiveita asetan toki tuohon Kaarelin
risteymään, joka ei juuri lehtiensä
puolesta
poikkea
kuningasalppiruususta.

R. brachycarpum Tigerstedtii-ryhmä x
rex (Kaarel Voitk) Kustavissa, huomaa
taustalla “normaalin” kokoiset alppiruusujen lehdet.
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Kansikuva: R. rex. Kuva Osmo Jussila.

