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Louis Parmentier oli aikansa tuotteliain jalostaja, sillä hänen tiedetään jalostaneen 
855 ruusulajiketta. 
Louis Parmentier eli koko elämänsä Enghienissä Brysselin lähellä. Hänen aikanaan 
tapahtui paljon mullistuksia, sillä alue liitettiin Ranskaan ja Belgia itsenäistyi v. 1830. 
Parmentier’n perheessä oli 11 lasta, joista monet ovat tuttuja ruusunnimistä. Useat 
heistä olivat kiinnostuneita puutarhasta. Yksi veljistä, André Parmentier toimi 
puutarha-arkkitehtina Yhdysvalloissa. Vanhin veli Joseph Parmentier oli puutarhuri, 
d’Arenbergin herttuan intendentti. Hänen luettelossaan v. 1808 oli jo 40 lajia ja 
lajiketta ja v. 1812 lisäksi 40 luonnonruusua. Taloussaarron aikana (v:sta 1806 
lähtien) keisarinna Joséphine hankki Joseph Parmentier’lle erikoisluvan tuoda 
ruusuja Englannista d’Ahrenbergeille. Keisarinna lähetytti myös joskus ruusuja 
serkulleen ja kummitytölleen, joka oli ruhtinas Prosper d’Arenbergin puoliso. 
Luultavasti Parmentier’t ottivat ruusut vastaan ja kasvattivat niitä.

Parmentier’n ruusut
Louis Parmentier oli kuuluisa suuren ruusukokoelmansa takia, jonka hän oli ehkä 
kerännyt keisarinna Joséphinen esimerkin ja Redoutén Les Roses-kuvien 
(1817-1824) innoittamana. Hän oli myös tuotteliain ruusunjalostaja, sillä tavallisesti 
tuotteliaimpana pidetty Vibert jalosti ”vain” 600 lajiketta. Varmaankin tähän suureen 
määrään sisältyi myös vaatimattomia siementaimia. Parmentier’n kokoelma ja hänen 
jalostamansa ruusut tunnetaan, koska hänen kuoltuaan v. 1847 hänen leskensä 
järjestämästä huutokaupasta tehtiin tarkka luettelo. Louis Parmentier’n kokoelmaan 
kuului 3031 lajiketta, joista 855 oli peräisin hänen 20 vuoden aikana tekemistään 
kylvöistä. Lajikkeita oli kaikista ruusuryhmistä, mutta eniten oli gallikoita kuten 
kaikissa ajan kokoelmissa. Huutokauppalistan lisäksi hänen jalostamiaan ruusuja 
mainitaan myös muissa  luetteloissa. Gentissä toiminut tunnettu taimistonpitäjä Louis 
Van Houtte (1810-1876) oli Louis Parmentier’n  ystävä, joka myi hänen ruusujaan. 
Hänen ruusuvalikoimaansa kuului yli tuhat lajiketta. V. 1851 luettelossaan ja 
johtamassaan lehdessä Flore des serres et jardins de l’Europe Van Houtte mainitsee 
Parmentier’n kokoelmasta peräisin olevia ja hänen jalostamiaan ruusuja kuten esim. 
’Narcisse de Salvandryn’, jonka hän osti v. 1847 myynnistä. Joidenkin harrastajien 



kokoelmat muodostettiin Parmentier’n avulla ja niistä julkaistiin tietoja. Esim. 
Zürichin seuduilla asuneen sveitsiläisen Escher-Zollikoferin (kuoli 1854). puutarhuri 
Adolph Otto julkaisi 1858 teoksen ruusunviljelystä Der Rosenzüchter oder die 
Cultur der Rosen. Siinä Otto mainitsee n. 100 Parmentier’n jalostamaa ruusua.

Varmasti Parmentier’n jalostamat ruusut
V. 1847 luettelossa on 855 hänen jalostamaansa ruusua, joista 190 ei ollut nimetty. 
Luettelossa on harvoin muuta tietoa kuin nimi. Joskus mainitaan väri tai ruusuryhmä.
Monet on nimetty d’Arenbergien perheen mukaan: ’Princesse Louise d’Arenberg’, 
’Prince Pierre d’Arenberg’, ’Duchesse d’Arenberg’, ’Princesse Marie d’Arenberg’.
Jotkut ovat Parmentier’n oman perheen mukaannimettyjä: ’Julie Parmentier’, ’Sophie 
Parmentier’, ’Rose Louis Parmentier’. 
Monet nimet liittyvät d’Enghienin kaupunkiin: ‘Pourpre d’Enghien’, ‘L’orphéline 
d’Enghien’, ’Pucelle d’Enghien’.

Vielä kasvatetut Parmentier’n jalostamat lajikkeet
Seuraavat ranskanruusut ja yksi neidonruusu v. 1847 luettelosta:

’Belle Doria',
ennen 1847

 
Kuva: Pirjo Rautio, 
Simolan rosario



’Belle Isis', 
1845

 Kuva: Pirjo Rautio, 
Europa-Rosarium 
Sangerhausen, 2013

’Belle Villageoise',
ennen 1847

 Kuva: Pirjo Rautio, 
Europa-Rosarium 
Sangerhausen, 2013

’Désirée Parmentier’, 
ennen 1841
 
Kuva: Pirjo Rautio, 
Roseraie de l'Haÿ



’Dumortier’, 
ennen 1843
 
Kuva: Pirjo Rautio, 
Europa-Rosarium 
Sangerhausen, 2013

’Emile Verachter’, 
ennen 1847

’Félicité Parmentier',
ennen 1841 
(Alba-ryhmä)
 
Kuva: Pirjo Rautio, Simolan 
rosario



’Hippolyte', 
ennen 1842
 
Kuva: Pirjo Rautio, 
Roseraie de l'Haÿ

’Narcisse de Salvandy’, 
ennen 1847
 
Kuva: Pirjo Rautio, 
Europa-Rosarium 
Sangerhausen, 2013

’Rose de Schelfhout’, 
ennen 1847
 
Kuva: Pirjo Rautio, 
Europa-Rosarium 
Sangerhausen, 2013



’Van Artevelde’, 
ennen 1847
 
Kuva: Pirjo Rautio, 
Europa-Rosarium 
Sangerhausen, 2013

Lisäksi on kolme ranskanruusua, joiden tiedetään olevan 
Parmentier’n jalostamia:

’Cardinal de Richelieu', 
ennen 1847, Van Houtten 
luettelo v. 1851.
 
Kuva: Pirjo Rautio, 
Simolan rosario

’Louise’, 
ennen 1847, Van Houtten 
luettelo v. 1851.
 
Kuva: Pirjo Rautio, 
Europa-Rosarium 
Sangerhausen, 2013



’Tricolore de Flandre', 
ennen 1846 
Otton kirja v. 1858 
 
Kuva: Pirjo Rautio, 
Simolan rosario

Todennäköisiä tai mahdollisia Parmentier’n jalosteita
Nykyään viljeltäviä ranskanruusulajikkeita, jotka DNA-tutkimusten ja 
muiden tietojen perusteella ovat todennäköisesti Parmentier’n jalostamia:

’Capitaine Williams’, 
ennen 1843, Van Houtten 
luettelo.
 
Kuva: Pirjo Rautio, 
Europa-Rosarium 
Sangerhausen, 2013

’Chapelain 
d’Arenberg’, 
ennen 1847. Ei tutkittu.
Nimestä päätellen 
Parmentier’n jalostama, 
mutta ei ole hänen 
luettelossaan.
 
Kuva: Pirjo Rautio, 
Roseraie de l'Haÿ



’Château de Namur’, 
ennen 1842. 
Todennäköisesti.
Nimestä päätellen. Se on 
vain Van Houtten (1842) 
ja Verschaffeltin (1847; 
taimistoviljelijä Gentistä) 
luetteloissa
 
Kuva: Europa-Rosarium 
Sangerhausen, 2013

’Hector', 
ennen 1847. 
Todennäköisesti. Ei ole 
tällä nimellä Parmentier’n 
luettelossa, mutta siinä on 
’Hector Parmentier’, joka 
on luultavasti sama, 
varsinkin kun Otton 
kuvaus vastaa aika hyvin 
’Hectorin’ nimellä 
viljeltyä ruusua.
 Kuva: Pirjo Rautio, 
Simolan rosario

’Honorine de Brabant’, 
bourbonruusu
Ei ole Parmentier’n luettelossa. Vain nimi vihjeenä, koska häneltä 
tunnetaan ’Léopold Duc de Brabant’ ja ’Marie de Brabant’.



’Moïse’, 1828. 
Todennäköisesti. (Van 
Houtte)
 
Kuva: Pirjo Rautio, 
Roseraie de l'Haÿ

’Prince Frédéric’, 
ennen 1846. Oletettavasti. Tämä ruusu ei ole hänen jalostamiensa ruusujen 
listassa vaan hänen yleiskokoelmassaan. Otto mainitsee ruusun, mutta ei 
mainitse jalostajaa. Luultavampaa on, että se on sama kuin ’Frédéric de 
Mérode’, joka on mainittu Parmentier’n jalostamana.

’Van Huyssum', 
ennen 1841. Ei tutkittu. 
Myöhemmät lähteet 
mainitsevat Parmentier’n 
jalostajaksi. (Esim. 
Simon et Cochet, 
Nomenclature de tous les 
noms de roses, éd. 1906.) 
Luultavasti se on 
Verdier’n luettelossa v. 
1841, 
kiinanruusuhybridinä 
nimellä ’Vanhuisson’.
 Kuva: Pirjo Rautio, Simolan rosario

’Victor Parmentier’, 
ennen 1847. Todennäköisesti. Se vastaa luultavasti luettelon lajiketta ’Rose 
Victor’. Nimestä päätellen on erittäin todennäköistä, että kyseessä on 
Parmentier’n jalostama ruusu.



Väärin muiden jalostamiksi sanottuja ruusuja?
Vuoden 1847 myyntiluettelossa on joitakin lajikkeita esitetty 
Parmentier’n jalostamiksi, mutta joita muutkin jalostajat ovat väittäneet 
omikseen. Myös jotkut muiden jalostamiksi sanotut ruusut voisivat olla 
peräisin Parmentier’lta. Useimmiten kyseessä on Vibert’lle tai hänen 
seuraajilleen luettuja lajikkeita. 
Seuraavien lajikkeiden yhteydessä on mainittu, onko Parmentier varmasti, 
todennäköisesti tai oletettavasti jalostanut ruusun.

’Anaïs Ségalas', 
1837. Todennäköisesti 
Parmentier’n jalostama. Se 
oli Parmentier’n luettelossa 
mainittu hänen 
jalostamakseen, mutta 
Ranskassa Vibert väitti sen 
olevan hänen jalostamansa v. 
1837 (luettelo 1841). 
Onko kyseessä kaksi eri 
lajiketta vai esittikö Vibert 
sen omanaan saatuaan ruusun 
Parmentier’ltä?
 
Kuva: Pirjo Rautio, Simolan 
rosario



’Comte de 
Montalembert’, 
1852. Todennäköisesti.Se 
oli Parmentier’n 
luettelossa hänen 
ruusunsa, mutta 
tunnetaan Robert et 
Moreaun jalostamaksi 
ilmoitettuna ruusuna v. 
1852. Olisiko taas 
kyseessä Vibert’n ostama 
ruusu, jonka hänen seuraajansa Moreau et Robert ovat kaupallistaneet?
 Kuva: Pirjo Rautio, Roseraie de l'Haÿ

’D'Aguesseau', 
1836
Todennäköisesti.
Se on Parmentier’n 
luettelossa hänen 
jalostamanaan, mutta 
Vibert väitti omakseen.
 
Kuva: Pirjo Rautio, 
Simolan rosario

’Gonzalve’, 1835.
Oletettavasti. V. 1836 
luettelossaa Vibert esittää 
ruusun omana 
jalosteenaan vuodelta 
1835. 
Se saattaisi vastata 
Parmentier’n jalostamaa 
ruusua nimeltä ’Gonzalve 
de Cordoue’.
 Kuva: Pirjo Rautio



’Madame Crudener’
Parmentier’n jalosteissa on ’Madame Crudener’. ’Julie Krudner’ on 
Laffayn jalostamaksi väitetty portlandruusu juuri Parmentier’n ruusujen 
myyntivuodelta? Kuitenkin Van Houtte sanoo Laffayn ruusun jalostajaksi.

’Marie de Bourgogne’, 
sammalruusu. (Otto 1858)Yleensä ruusun sanotaan olevan Robert’n v. 
1853 jalostama. Erittäin luultavaa on, että ruusu on Parmentier’n jalostama 
ja että Vibert osti sen vuoden 1847 myynnistä ja hänen seuraajansa Robert 
kaupallisti sen v. 1853.

'Oeillet Flamand', 1845. 
Todennäköisesti.
Vibert esittää ruusun 
omana jalosteenaan 
(luettelo v. 1845). 
Miksi ”neilikka” olisi 
”flaamilainen”? Eikö 
kyseessä ole pikemminkin 
Parmentier’n jaloste, 
jonka Vibert toi 
markkinoille v. 1845? 
Kuitenkin Van Houtte 
sanoo Vibert’n 
jalostajaksi v. 1851 
luettelossaan.
Kuva: Pirjo Rautio, 
Simolan rosario

’Orphéline de Juillet'
Oletettavasti.
Tämä lajike luetaan 
tavallisesti Vibert’lle, joka 
olisi voinut nimetä ruusun 
v. 1830 määräyksen 
mukaan, joka päätti että 
kaikki heinäkuun 1830 
mellakoiden orvot 



koulutetaan valtion kustannuksella. 
Ei ole mitään todistetta, että ruusu olisi Parmentier’n. Mutta heinäkuu 
1830 oli myös Belgian vallankumouksen kuukausi ja Parmentier’n 
jalosteista tunnetaan ’Orphéline d’Enghien’, joka muistuttaa tästä ruususta.

’Rose Chéri’ 
(ei Rose chérie). Se on mainittu Parmentier’n luettelossa hänen 
jalostamakseen. Tunnetaan Laffayn v. 1850 jalostama sammalruusu 
’Madame Rose Chéri’. Olisiko kysymys Laffayn Parmentier’n 
huutokaupasta 1847 ostama ruusu?


