BOOMKWEKERIJ

Morus is al eeuwenlang geliefd
als fruitboom. De kleine vruchten zijn behalve smakelijk ook
erg gezond. Tegenwoordig
vindt de boom ook zijn weg
richting siertuin. Vooral sommige tot dakvorm gekweekte
cultivars zijn populair om hun
decoratieve blad.
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M

orus behoort tot de moerbeziefamilie, de Moraceae. Deze grote plantenfamilie telt ruim 50 geslachten
waaronder Morus, de moerbezie ofwel moerbei. Andere, voor Nederland bekende, houtige
gewassen die tot de moerbeziefamilie behoren zijn Ficus, Maclura en Broussonetia. Veel
van de overige, voor het overgrote deel houtige
vertegenwoordigers zijn vooral planten uit de
(sub)tropische wereld. Bij de meeste daarvan
staat de vruchtdracht centraal. Morus telt circa 10 verschillende soorten. De naamgeving is
lange tijd verwarrend geweest maar inmiddels
is daar meer duidelijkheid in ontstaan. De voor
Nederland belangrijkste soorten zijn M. alba en
M. nigra, twee soorten die van oudsher vooral
veel werden aangeplant in de landen van ZuidEuropa. De wetenschappelijke naam Morus is
een Latijnse afgeleide van moron, de oorspronkelijke Griekse naam voor de moerbei.

RUWE ZIJDE
M. alba heeft als Nederlandse naam witte moerbei. Deze vaak laag vertakkende boom groeit uit
tot ruim 10 meter hoogte en heeft een min of
meer ronde kroon. Van nature groeit M. alba in
de omgeving van China, Korea en Noord-India.
Al sinds de oudheid is de boom daar bekend
als belangrijkste voedselleverancier voor de zijderups. De rupsen die graag van de bladeren
eten, weven uit lange draden cocons om zich
daarin te verpoppen. Tot vlinders halen ze het
echter zelden want het coconspinsel dient als
uitgangspunt voor het maken van ruwe zijde.
Pas in de 6de eeuw na Christus deed de witte
moerbei zijn intrede in Europa. De twijgen van
de witte moerbei zijn iets behaard - net als de
nerven aan de onderzijde van elk blad - en de
tot 18 cm grote heldergroene bladeren hebben
een onregelmatige vorm; van breed eirond tot
hartvormig. Aan de langloten zijn de bladeren
vaak diep ingesneden.
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Morus nigra

Morus, al eeuwenlang geliefd
kent letterlijk wit en verwijst naar de vruchten
- is (bijna altijd) eenhuizig wat betekent dat
aan elke boom zowel mannelijke als vrouwelijk bloemen voorkomen. Gedurende de zomer
ontwikkelen zich framboosachtige witte tot
geelgroene vruchten - botanisch gezien eigenlijk schijnvruchten - die bij rijping naar rozerood tot zwartrood kleuren. De vruchten zijn
eetbaar maar hebben een wat flauwe smaak.
Belangrijker voor consumptie is M. nigra.
M. alba kent enkele bekende cultivars. ‘Pendula’ is een sierlijke treurvorm die met zijn
sterk afhangende twijgen niet te breed wordt.
Geschikt dus voor de kleine tuin. Dat geldt ook
voor ‘Nana’ die een dwergachtige habitus heeft
en op stam geënt een kleine bolboom vormt.
‘Macrophylla’ (synoniem ‘Platanifolia’) wordt
vaak als dak- of prieelvorm gekweekt. Opvallend bij deze cultivar is het decoratieve glanzend groene blad. De cultivar geeft wel vruchten dus boven bestrating kan dat problemen
geven. Een alternatief is dan de fruitloze ‘Fruitless’ maar deze cultivar is wel lastiger in model
te brengen. ‘Venosa’ is een oude cultivar met
bijna ruitvormig blad en ‘Laciniata’ heeft diep
gelobd blad. ‘Issai’ tot slot is een witte moerbei
die rijk vruchten draagt. De groei van ‘Issai’ is

ingetogen, dus is deze boom goed te gebruiken
in tuinen met een bescheiden omvang.

GELUKSBRENGER
De uit West-Azië komende M. nigra, de zwarte moerbei, heeft eenzelfde kroonvorm als M.
alba. Ook het grote blad kent overeenkomsten
maar heeft bij de laatste zelden een gelobde
bladrand. Eveneens anders zijn de onbehaarde takken en de ruwe bovenzijde van het blad.
De lichtgekleurde onderzijde van het blad is
geheel behaard. M. nigra is een tweehuizige
heester tot kleine boom. De maximale hoogte bedraagt tien meter waarbij oude exemplaren vaak scheef kunnen zakken, soms zelfs
zo scheef dat ze steunend op de onderste takken weer verder omhoog groeien. De zwarte
moerbei is al eeuwenlang in cultuur vanwege de smaakvolle vruchten. Al in de Oudheid
verspreidde de plant zich in de landen rond
de Middellandse Zee. De boom stond bekend
als een geluksbrenger en mensen bewaarden
zijn takken. De zoetzure en bijna zwarte vruchten - nigra (synoniem niger ) betekent letterlijk
zwart - gaan vooral in producten als jam. Probleem in de particuliere tuin is dat vruchten op
bestrating lastige vlekken veroorzaken.

