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RHODODENDRON-KERHON LA-
JIESITTELY 
Osmo Jussila 
 

  
Rhododendron  tsariense 
 Cowan 1937.  

 ⽩钟杜鹃 bai zhong du juan  

  
alasuku Hymenanthes 
sektio   Ponticum 
alasektio Lanata 
Syn.  
R. poluninii Davidian, R. tsariense var. 
magnum Davidian, R. tsariense var. 
trimoense Davidian 
 
Ainavihanta 1-3m korkeaksi kasvava 
tiheäkasvuinen pensas, viljeltynä har-
voin yli 1,5m korkuinen. Runko vaale-
an tai tummanruskea, nuoret versot ti-
heänukkaisia. Lehdet soikeat tai pit-
känpyöreät 2-6cm x 1-3 cm:n pituiset. 
Lehden yläpintaa peittää lehtien puhje-
tessa ruskea nukka joka säilyy vaihte-
levasti kasvukauden. Lehtien alapin-
nalla on pysyvä oranssinruskea nukka. 
Nahkamaisten lehtien lehtisuonet ovat 
painuneet.  
Kukinta ennen lehtien puhkeamista, 
kukinnossa 3-5 kukkaa. Kukat ovat 
avoimen suppilomaiset, terälehtiä 5. 
Teriö on 2,5-3,5cm pituinen ja hal-
kaisijaltaan 3-4cm. Kukan väri on val-
koinen, tai hennon vaaleanpunainen, 
siinä on tummanpunainen kuviointi. 
Tyveltään nukkaisia heteitä 10. Kukka 
ei tuoksu.  
Luontaisilla kasvupaikoillaan laji kuk-
kii touko-kesäkuussa. 
 Kotimaa: Tiibet; eteläosat, Intia;  
Arunachal Pradeshi, Bhutan; itäosat  
3000-4400 mmpy vuoristoissa usein 
bambutiheiköissä ja louhikoissa.  
 

 
Kestävyys:   
Englanti H4 ( kestävä Englannissa)  
Ruotsi (SRS) II (III?)   
USA: (ARS)  -23 C,  
Suomi  (Ia) 
 
Himalajan etelärinteiden monsuuni-
ilmaston kymmenistä alppiruusulajeista 
vain muutamien kasvatusta on kokeiltu 
Suomessa, ja vielä harvemmat ovat osoit-
tautuneet täällä kestäviksi. Kirjallisuus-
lähteiden valossa ei R. tsariense muodos-
ta poikkeusta. Sen ei siis pitäisi menestyä 
meillä, pakkasenkesto riittää nipin napin 
lounaissaariston lauhimpien talvien selät-
tämiseen. Naantalissa laji on kuitenkin 
pärjännyt vaurioitta ulkona myös pari 
viimeisintä kovaa talvea, joskin täydelli-
sen lumisuojan turvin. Pensas on hyvin 
hidaskasvuinen ja kukintaa olen nähnyt 
siinä vain kerran, vastaostettuna. Lajin 
kukinta on kuitenkin aika tavanomainen 
ja kukkien määrä parhaimmillaankin vaa-
timaton moniin muihin alppiruusuihin 
verrattuna. Lajin pääviehätys syntyy 
kauniista ja tiheästä lehvästöstä, jota peit-
tää lähes kirkuvan oranssi indumentti.  
R. tsariense on vaikean kasvin mainees-
sa. Sen vaatimuslistalle kuuluu erittäin 
ilmava kasvualusta, joka tietystikään ei 
saa koskaan kuivua. Sen kerrotaan kärsi-
vän helposti kesäisestä kuumuudesta. 
Olenkin istuttanut hienohelman omena-
puiden alle jotta varjostus kesällä olisi 
mahdollisimman tehokas. Ainakin tois-
taiseksi pensas on umpivarjossakin pysy-
nyt kompaktina, 10-vuotiaana se on vain 
puolen metrin korkuinen. R. tsariense  
soveltuu hidaskasvuisena mainiosti ruuk-
kuviljelyyn jos sille vain on tarjota viileä 
talvetustila. Risteytyspartnerina laji tuot-
taa tiheäkasvuisia pienilehtisiä jälkeläi-
siä, joille voisi povata valoisaa tulevai-
suutta meilläkin.      
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