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RHODODENDRON-KERHON LA-
JIESITTELY 
Osmo Jussila 
 

RHODODENDRON  
russatum 
Balf.f. & Forrest 1919  
(R. cantabile Hutch., R. osmerum 
Balf.f. & Forrest)  
 
Indigoalppiruusu 
 
alasuku Rhododendron 
sektio   Rhododendron 
alasektio Lapponica 
 
Ainavihanta 0,3–1,8m korkea moni-
muotoinen pensas.    Lehdet aromaatti-
set 1,6-4cm x 0,6-1,7 cm:n pituiset, 
kapean suikeat. Yläpinnaltaan sinertä-
vän vihreät, alapinnaltaan tiheään kel-
lertävän tai ruskeasuomuiset lehdet säi-
lyvät pensaassa 1-3 vuotta.  
Päätteisessä kukinnossa 4-6 kukkaa. 
Leveän torvimaiset kukat 1-2cm pitui-
set ja 2,5cm halkaisijaltaan. Kukan väri 
syvän indigon sininen, sinivioletti tai 
vaalea violetinpunainen, roosa tai val-
koinen. 10 kpl 4-16mm pituista hedet-
tä, emi nukkainen.  
 
Kotimaa: Kiina; Yunnan, Lounais-
Sichuan, 3400-4300mmpy pensastois-
sa, kivisillä niityillä ja metsänreunois-
sa. 
Lapponica-sektion muista lajeista R. 
russatum eroaa suhteellisen suurien 
lehtiensä ja yleensä intensiivisen väris-
ten kukkiensa perusteella.  
 
Kestävyys:  Englanti H5  
Saksa Winterhart (kestävä)  

USA: ARS:n pakkasenkestävyysarvio  
-23C  
Suomi: Ia (Ib-II?)  
 
 
Rhododendron russatum, indigoalppi-
ruusu kiinnitti huomioni ensi kertaa 
Ruissalon kasvitieteellisessä puutarhas-
sa 90-luvun alkuvuosina kukkiessaan 
poikkeuksellisen intensiivisen sinisin 
kukin, jonka sävyisiä harvoin kohtaa 
kasvien maailmassa. Lähimpänä vertai-
lukohteena tulevat mieleen jotkut kat-
kerot, vaikkapa alppikatkero (Gentiana 
acaulis), jonka loistavan kirkas sininen 
väri toistui Ruissalon indigoalppiruusn 
kukissa. Ruotsalaiset kutsuvat väriä 
osuvasti termillä kungsblå, anglosaksit 
Royal blue, kuninkaansininen. Väri on 
siis niin upea, että kelpaa kuninkaille-
kin, miksi ei siis meille tasavallan tal-
laajillekin?   
 
Nyttemmin Ruissalon pensas on ikävä 
kyllä jo manan majoilla, oletettavasti se 
heikkokasvuisena jäi rotevampien su-
kulaistensa jalkoihin ja hiipui vuosien 
saatossa yhä harvemmaksi antaen lo-
pulta periksi. Pahoin pelkään myös, 
että Ruissalon savimaa ei likikään ollut 
indigoalppiruusun vaatimusten tasalla.  
 
Indigoalppiruusu on hyvin voidessaan 
kaunis pystykasvuinen pensas, joka 
kasvaa meidänkin oloissamme yli met-
rin korkuiseksi ja kukkii luotettavasti  
toukokuussa hiukan aikaisimpien lepi-
doottien jälkeen. Lajinimi russatum 
tarkoittaa punertavaa, eikä sillä tällä 
kertaa lienekään viitattu kukkien väriin 
vaan pikemminkin lehtien alta löyty-
viin punaruskeisiin suomuihin.   
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Indigoalppiruusun kukkien väri voi olla 
mitä tahansa valkoisesta tumman sini-
seen, ja paras tuntomerkki onkin lehti-
en suurehko koko verrattuna muihin 
Lapponica-sektion lajeihin.  
 
Kun valitaan kasvupaikkaa puutarhassa 
näille Etelä-Kiinan vuoriston lajeille, 
on syytä palauttaa mieliin niiden luon-
taisten kasvupaikkojen olosuhteet. Lajit 
kasvavat avoimen taivaan alla monsuu-
ni-ilmastossa, jossa kasvukaudella on 
viileää, kosteaa ja erittäin paljon valoa. 
Forrest jopa erityisesti mainitsi indigo-
alppiruusun viihtyvän kosteilla kivisillä 
niityillä.  Talvella ne saavat suojakseen 
paksun lumipeitteen. Indigoalppiruusun 
sanotaan kestävän vaurioitta -25 C 
lämpötiloja lepokaudella, eikä se ha-
vaintojeni mukaan ole arka keväthal-
loille.  
 
Indigoalppiruusu, kuten monet muutkin 
Lapponica-sektion alppiruusut on aika 
vaatelias siemenlisättävä. Sen alkukas-
vatus on hidasta ja usein siementaimet 
kuolevat jo muutaman viikon ikäisinä 
tai jäävät juromaan. Pistokaslisäyksen 
pitäisi toisaalta onnistua kohtuullisen 
helposti. Lajia on käytetty upean ku-
kanvärinsä vuoksi paljon risteytystyös-
sä ja tavoitteena on useimmiten ollut 
kompakti sinikukkainen alppiruusulaji-
ke. R. augustinii-hybridi ’Blue Dia-
mond’ on ollut toisena osapuolena mm. 
risteymissä  ‘Azurwolke’, ‘Blue Chip’, 
‘Cobalt’, ‘Gletschernacht’ ja ‘Hydon 
Mist’; R. impeditum-risteymiä: ‘Azuri-
ka’ ja ‘Hachmann's Violetta’. 
 
 
 
 

Naantalissa indigoalppiruusu on viih-
tynyt hyvin. Siemenestä lisätyt kasvit 
ovat talvehtineet luotettavasti ilman 
lumisuojaakin, mutta kasvutavaltaan 
pensaat eivät yllä aivan parhaiden Rus-
satum-lajikkeiden tasolle, vaan ovat 
kehittäneet pitkiä lehdettömiä oksia 
joiden latvuksissa on pienet lehtikim-
put. Indigoalppiruusun tulisi meidän 
oloissamme saada mahdollisimman 
paljon valoa kesällä, jotta kasvu pysyisi 
kompaktina, mutta lämpöä vain koh-
tuullisesti. Juuristolle on tarjottava aina 
viileänä ja kosteana pysyvä alusta, jo-
ten kuumimpiin kivikkopenkkeihin in-
digoalppiruusua ei kannattane sijoittaa. 
Maan kattaminen juuristoalueen viiley-
den varmistamiseksi on suotavaa. Ka-
temateriaaliksi sopii kaarnamurske, 
neulaset tai joku heikkojuurinen maan-
peitekasvi, kuten vaikkapa talvio (Vin-
ca minor). 
 

     



thekri
Typewritten Text
Kansikuva: R. russatum. Kuva Osmo Jussila.
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