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Het in dit rapport beschreven Morus-sortiment is in de periode van 1995 t/m 1998 door de
Morus-werkgroep van de Technische Keuringscommisssie Houtige Siergewassen van de NAKB
(TKC) bestudeerd. Dit gebeurde aan de hand van op enkele kwekerijen en in sommige tuinen en
parken in Nederland en Engeland voorkomende exemplaren.
Veel waarnemingen zijn gedaan aan de opplantingen op de boomkwekerijen van M. van de Bijl te
Opheusden en C.J.M. van der Wurff te Heeze. Voorts op de boomteeltproeftuin "De Boutenburg" te
Lienden, het Cantonspark te Baarn en de Royal Botanie Gardens Kew. Ook werd een aantal
exemplaren bekeken in enkele particuliere tuinen.
De Morus-werkgroep bestond uit de volgende personen: G. Schalk (projectleider), ing. G.J.J.
Bolscher, H.J. van de Laar, D. Willemsen en C.J.M. van der Wurff. Er is eerst een literatuurstudie
gemaakt. Vervolgens is het in Nederland voorkomende sortiment geïnventariseerd. Dit sortiment is
onderling met elkaar vergeleken en zo nauwkeurig mogelijk beschreven. Voor de nomenclatuur
werd een beroep gedaan op dr P.C. de Jong.
Bij de beoordeling van de bomen en struiken werd gelet op habitus, bladeren, bloemen en
schijnvruchten. Voor deze publicatie werden ook zo uitgebreid mogelijk beschrijvingen gemaakt
van de opgeplante cultivars. Het beschreven sortiment werd niet aan een waardebeoordeling
onderworpen; het onderstaande is daarom geen keuringsrapport met waardesterren.
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Er wordt naar gestreefd het beoordeelde sortiment (plus eventueel nog een aantal andere soorten en
cultivars) in het kader van de Nederlandse Plantencollecties (NPC) in stand te houden als Nationale
Collectie Morus. Boomkweker C.J.M. van der Wurff is bereid gevonden als collectiehouder te
fungeren en het sortiment op zijn kwekerij op ruime afstand op te planten.
De NPC is op initiatiefvan de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (in 1995 definitief)
in het leven geroepen.
TAXONOMrE
Tot de Moraceae (Moerbeifamilie) behoren meer dan 50 geslachten (genera) met ongeveer 1500
soorten (species). In Nederland zijn de volgende geslachten redelijk tot goed, tot zelfs zeer
winterhard:
a. Morus (Moerbei) met kale of behaarde twijgen en vlezige, eetbare schijnvruchten.
b. Broussonetia (Papiermoerbei) met viltige twijgen en bladeren en droge (niet eetbare) schijnvruchten.
c. Maclura (Osagedoorn) met gedoomde twijgen, gaafrandige bladeren en zeer grote, eetbare, maar
smakeloze schijnvruchten.
d. Ficus (Vijg) met een ring rond de twijgen (bij de knopen) en meestal op een peer of vijg
gelijkende schijnvruchten (F. carica heeft eetbare vruchten).
e. Cudrania met gedoomde twijgen, gaafrandige of zwak gelobde bladeren en grote, samengestelde
schijnvruchten.
Van het geslacht Morus heeft Linnaeus 4 soorten beschreven, die in de noordelijke gematigde en in
de subtropische klimaatstreken gedijen, te weten: Morus alba, M. indica, M. nigra en M. rubra.
De door Linnaeus beschreven soort Morus indica bleek later tot M. alba te behoren en deze
onderscheidt zich duidelijk van de door Roxburgh beschreven M. indica. De soort M. indica, zoals
die is beschreven door Roxburgh, is een ongeldige naam. Door Poiret is deze soort benaamd als M.
australis.
Later kwamen C.K. Rao & C.E. Jarvis- na een studie van het herbariummateriaal van Linnaeus- tot
de conclusie, dat M. indica tot een variëteit van M. alba behoort en dat ook een aantal later
beschreven soorten als M. australis en M. bombycis synoniemen zijn van M. alba.
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Resp. secretari s Technische Keuringscommissie (TKC) NAKB en boomkweker te Heeze (N.Br.).
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VERMEERDERING

Gibberella moricola (schimmel) - veroorzaakt scheutkanker.
Phloeosporella -maculans (schimmel) - veroorzaakt kleine donkerbruine bladvlekken.
Fusarium sp. (schimmel) - veroorzaakt verstopping van de vaatbundels en leidt tot geelverkleuring
van de bladeren en afsterven van de scheuten.
Neetria cinnabarina (schimmel) - veroorzaakt kankers en afsterven van de scheuten.
Phyllactinia guttata (schimmel) - veroorzaakt meeldauw.
Spint (mijt) - kan incidenteel voorkomen.

Morus wordt vermeerderd door zaaien, stekken, afleggen, enten en oculeren.

SORTIMENT

Zaaien
Het zaad wordt geoogst in juni-juli. Rijpe (volgroeide) zaden zijn te herkennen aan de vruchtkleur.
De vruchten van M. alba moeten rood tot zwart zijn; van M. nigra glanzend zwart. Het meeste zaad
van M. alba wordt geïmporteerd uit Rusland. M. nigra (zoals wij die kennen), komt in tegenstelling
tot M. alba, niet soortecht terug.
De geoogste zaden worden geschoond door de vruchten 24 uur in water te leggen en daarna enkele
keren door een zeef te persen, dan wel de vruchten anderszins stuk te maken en de zaden uit te
wassen. De vruchten vooraf laten rotten is niet nodig. Vervolgens worden de zaden in de schaduw
gedroogd. Wanneer de zaden zijn gedroogd tot een vochtgehalte van 15% kunnen deze direct worden
uitgezaaid, maar desgewenst ook nog 2 tot 3 jaar worden bewaard in plastic bij 0-5°C. De kiemkracht
van M. alba kan 95% zijn. Kiemrust is nooit waargenomen. Na bewaring wordt aanbevolen het zaad
enige weken bij 5-6°C te stratificeren. De koudebehoefte van het zaad is gering, maar een koude
voorbehandeling van 6-8 weken is gunstig voor een snellere kieming.
Er wordt meestal gezaaid in april. Bij een bodemtemperatuur van circa 20°C kiemt gestratificeerd
zaad binnen 2 weken. Niet gestratificeerd zaad kiemt na 4 tot 6 weken. De jonge kiemplantjes dienen
te worden beschermd tegen nachtvorst en de eerste weken ook tegen de zon.

Bomen en struiken van het geslacht Morus zijn bladverliezend en hebben een verspreide bladstand.
Het enkelvoudige blad is al dan niet onregelmatig en vaak asymmetrisch gelobd. De eetbare, op
braam en framboos gelijkende schijnvruchten zijn - afhankelijk van de soort - wit, roze of rood,
purperkleurig tot roodachtig zwart.

BODEM EN STANDPLAATS
Morus groeit op bijna elke goed doorwortelbare, zo mogelijk kalkhoudende grond. De zuidelijke
herkomst houdt in dat de plant bij voorkeur dient te worden geplant op een warme zonnige
standplaats met beschutting tegen late nachtvorst.

Stekken in de zomer
De stekken moeten een lengte hebben van 15-20 cm met 3-4 internodiën. De bovenste twee bladeren
moeten blijven zitten, maar kunnen wel worden gehalveerd. Na in groeistof (indolylboterzuur/ibz) te
zijn gedompeld, worden ze 5 cm diep in het stekmedium in plastic tunnels weggestoken. Bij een
temperatuur van 30°C, een relatieve luchtvochtigheid van 85% en bij een lichtintensiteit van meer
dan 1000 lux zijn de stekken in 40 dagen geworteld.
Stekken in de winter
Stekken van 12-15 cm lengte met 3-4 ogen worden gesneden uit het middelste en het onderste deel
van de eenjarige scheuten. De stekken worden gestoken na een groeistofbehandeling met 100 mgll
ibz (of geen groeistof) in een mengsel van zand, kiezel en potgrond met een bodemwarmte van 27oc.
Afleggen
Eenjarige scheuten worden ongeveer 20 cm diep in een mengsel van compost en grond afgelegd,
zodanig dat het einde van de scheut met twee knoppen boven de grond uitsteekt. Na beworteling
kunnen de scheuten het volgende jaar van de moerplant worden afgenomen.
Enten en oculeren
Ook enten op een zaailingonderstam is mogelijk. Voor zover bekend kunnen de meeste soorten en
cultivars worden geoculeerd. Oculeren slaagt het beste bij relatiefhoge luchttemperatuur (24-29°C).
Grootbladige rassen kunnen beter door enten worden vermeerderd.
Er moet worden opgemerkt dat M. nigra onverenigbaar is met M. alba. De ent of oculatie groeit na
enige tijd van de onderstam af.
ZIEKTEN EN PLAGEN
De volgende ziekten en plagen kunnen in moerbeien voorkomen:
Morus Dwarf Mozaïek - is een MLO (= micaplasma like organism) en kan door cycaden worden
overgebracht.
Pseudomonas mori (bacteriekanker)- daarbij ontstaan zwarte vlekken op de bladeren en ingezonken
dode plekken op de scheuten.
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Morus alba L. (Witte moerbei) - China, Korea, Taiwan, Noord-India en Himalaja (cult. sinds
oudheid; Eng. sinds 1596)
syn. Morus australis POIR.
Morus bombycis Kowz.
GROEIWIJZE: sterk variabele, grote struik tot middelgrote boom (circa 15 m hoog) met breedeivormige, open kroon.
TAKKEN/TWIJGEN: recht tot licht gebogen; jonge twijgen grijsgroen tot grijsbruin, donzig behaard,
later kaal; oudere twijgen vrij zacht, grijs, licht en regelmatig gegroefd met tamelijk veel ronde tot
langwerpige lenticellen; knoppen aanliggend, groot (4-6 mm) met 5-7 schubben, spits, ongesteeld,
bruin.
.
A ·
.
BLADEREN: breed-eirond tot hartvormig, onregelmatig gevormd, 1-3-lobblg, soms diep mgesneden,
glanzend donkergroen, tamelijk glad, boven- en onderzijde kaal of op de nerven beha~d,
(8-) 12-20 cm lang, (5-)8-15 cm breed, top toegespitst, voet afgerond tot vlak of zwak hartvorffilg,
. .. .
.
rand gekarteld tot grof gezaagd; steel 2-3 cm ~ang, _ behaar~.
BLOEMEN: in de bladoksels, kort na de bladontwikkelmg, me1; 9 bloemen m cllmdnsche katJeS,
kortgesteeld, bleekgroen; 0' bloemen langer.
.
.
SCHIJNVRUCHTEN: framboosachtig, 13-18 mm lang, roomwit, vaak ook gehg groen en v1a rozerood,
lilapaars tot zwartrood verkleurend, rijpend vanaf half juli tot eind augustus, eetbaar, doorgaans
flauw van smaak.
Morus alba is door de eeuwen sterk verspreid en ook vaak verwilderd, bijvoorbeeld in Japan,
Oost-Verenigde Staten, Zuidoost-Europa en Centraal-Afrika. De plant is tweeslach~i~ ( 0' ~-n 9
bloemen op één individu) óf de plant heeft uitsluitend 0' en 9 bloemen (tweehulZlg). BlJ een
ontbrekende bevruchting van de vrouwelijke exemplaren, ontwikkelen zich zaadloze vruchten.
De boom komt algemeen voor in arboreta, parken en plantsoenen. Het is in milde gebieden ook een
redelijk goede straatboom. Een goede, Amerikaanse selectie voor straatboom is 'Kingan'.
Het blad van M. alba is bij uitstek geschikt als voedsel voor de zijderups.
• Hoewel de in 1907 ingevoerde M. australis PorR. (M. acidosa GRIFF.; M. indica RoxB., NON L.), die
voorkomt in China, Korea, Japan, Ryukyu-eilanden en Taiwan, een synoniem is van M. alba, wo~~t
deze hier toch apart genoemd omdat deze- onder M. australis in cultuur zijnde soort- toch lichtehJk
afwijkt en een min of meer eigen karakter heeft.
.
.
Het is een grote, bossige struik of kleine boom tot 8 m hoog en breed, met een d1chte bolvorffilge
kroon. De jonge, grijze tot bruingrijze twijgen zijn kaal en glad, ietwat zigzag groeiend. De bladeren
zijn variabel van vorm en grootte, 5 x 3 tot 15 x 10 cm, meestal hartvormig tot ovaal, vaak me~.3-5
diep ingesneden lobben (meer en dieper ingesneden dan de gemiddelde M. alba) waarbiJ de
middenlob langer is dan de helft van het blad. De bladtop is toegespitst, de bladrand getand tot
gezaagd, de bladvoet vlak tot iets hartvormig. De bovenzijde van het iets naar binnen gevouwen blad
is ruw behaard, dof tot matglanzend donkergroen, onderzijde aanvankelijk dun en zac~~ behaard,
spoedig kaal. De bladsteel is 2-3 cm lang. De bloemen zijn als die van de soort. De talriJke, vroeg
rijpende vruchten hebben een donkerrode kleur en zijn zoet van smaak.
..
Er dient te worden opgemerkt, dat de in Nederland gekweekte M. australis alleen mannehJke
bloeiwijzen heeft.
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• Ook Morus bombycis Komz. (M. kagayamae Komz. ; M. japonica L.H. BAILEY, non SIEB.), die
voorkomt in Japan, Korea en Sachalin, wordt thans als een synoniem van M. alba beschouwd. Deze
wordt hier toch apart genoemd, omdat ook deze enigszins afwijkt en een min of meer eigen karakter
heeft. Het is een breed uitgroeiende struik (8 m hoog) met grijsbruine takken en twijgen en
langwerpige bruine lenticellen. De groenbruine knoppen zijn dun en spits. De 15 x 10 cm grote,
hartvormige bladeren hebben in het algemeen diep ingesneden lobben en een kortere (2 cm lange)
steel. De onder- en bovenzijde van de bladeren zijn behaard. Zie ook onder M. alba 'Issai' !
• Zo kan ook Morus mongolica (BuR.) ScHNEID. (M. alba var. mongolica BuR.), die voorkomt in
China, Korea en Mantsjoerije (ingev. 1907), gevoeglijk aan M. alba worden toegevoegd.

Morus alba 'Bombycis Issai' - zie Morus alba 'lssai'

Morus alba 'Damas' (K.W. Verboom, Boskoop, Nederland, 1995)
GROEIWIJZE: kleine, gedrongen struik tot 4 m hoog.
TAKKEN/TWIJGEN: bruin; Stam grijs.
BLADEREN: als die van de soort, niet gelobd, 12 cm lang, 9 cm breed, top spits, rand gekarteld, voet
iets hartvormig, glanzend geelgroen, kaal, in de herfst geel; onderzijde jonge bladeren op de
nerven behaard.
BLOEMEN: uitsluitend vrouwelijk.
SCHIJNVRUCHTEN: als die van de soort, 25-30 mm groot, wit, later donkerpaars tot zwart, zoet.
Van deze cultivar werd omstreeks 1980 enthout ontvangen uit de tuin van de Nederlandse ambassade
in Damascus (Syrië). De boom werd aldaar ontdekt door C. Verboom te Boskoop. De plant wordt
door K.W. Verboom gekweekt en is sinds 1995 verspreid. 'Damas' is tot op heden nog maar op
bescheiden schaal in cultuur. Damas = oude naam voor Damascus.

Morus alba 'Fastigiata' -zie Morus alba 'Pyramidalis'

Morus alba 'Fruitless' (herkomst onbekend)
GROEIWIJZE: hoge struik tot krachtig en breed-opgaande boom; ook op hoogstam geënt als prieelboom.
TAKKEN/TWIJGEN: grijsgroen, later grijsbruin met bruine aanliggende knoppen; internodiën 7-8 cm.
BLADEREN: 19 cm lang, 14 cm breed, iets gevouwen, meestal ongelobd en rond-ovaal, naar het
uiteinde van de scheut meer ingesneden, top toegespitst, rand gezaagd, voet hartvormig, glanzend
groen.
BLOEMEN: uitsluitend mannelijk, 5-6 cm lang, talrijk.
SCHIJNVRUCHTEN: geen.
Deze cultivar draagt geen vruchten, hetgeen een voordeel is, wanneer de boom wordt gebruikt als
prieelboom ("dakmoerbei") in particuliere tuinen en vooral op terrassen. Het onderhoud en de vorm
van 'Fruitless' als "dakmoerbei" kost evenwel meer zorg dan van 'Macrophylla' . Vanwege de
steriliteit is de boom zeer gewild. 'Fruitless' heeft mooie, frisgroene bladeren en is geschikt voor
aanplant als boom in matig grote tuinen en parken. De plant lijkt opM. alba 'Macrophylla', maar is
in alle delen kleiner. Het is niet bekend waar deze steriele cultivar is ontstaan.
Deze cultivar is alom bekend onder de naam (feitelijk aanduiding) 'Fruitless' . Mogelijk is de
correcte naam 'Stribling' (of ook wel 'Cutleaf Fruitless '), waarmee in 1952 werd geadverteerd door
de California Nursery Co, Niles en waarschijnlijk genoemd naar de Stribling Nursery, Merced,
Californië.

Morus alba f. globosa- zie Morus alba 'Nana'

Morus alba 'Issai' (Japan, vóór 1979) - zie kleurenfoto blz. 35
syn. Morus alba L. 'Bombycis Issai'
Morus bombycis Komz. 'Issai'
GROEIWIJZE: op stam geënt een kleine, traag groeiende boom met struikvormige kroon; als struik
meerstammig en waaiervormig.
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TAKKEN/TWIJGEN: lang, ietwat zigzag, bruingroen met langgerekte lenticellen.
BLADEREN: onregelmatig van grootte, 12 cm lang, 9 cm breed, eirond tot breed-ovaal, meestal niet
gelobd tot nagenoeg niet ingesneden, top toegespitst, rand gekarteld, voet rond tot iets hartvormig,
onder- en bovenzijde ruw behaard, donkergroen, in de herfst geel; steel 2-4 cm lang, kaal.
BLOEMEN: uitsluitend vrouwelijk.
SCHIJNVRUCHTEN: purperzwart, vroeg, zeer talrijk, zoet en smakelijk.
Het is een zeer rijkdragende cultivar met heerlijke zoete vruchten. De plant is geschikt voor kleine
tuinen en vooral als vruchtboom. Deze cultivar werd onder de naam Morus bombycis ' Issai' door
H.J. van de Laar in 1979 in Japan voor het Proefstation voor de Boomkwekerij aangeschaft. Later is
de plant onder deze naam ter verdere vermeerdering onder kwekers verspreid.
Deze cultivar is in Japan alom bekend als M. bombycis 'Issai' , maar M. bombycis behoort (evenals
M. australis) tot de soort M. alba. HetJapanse woord Issai betekent: op jonge leeftijd bloeiend en!of
vruchten dragend. 'Issai' is dus eigenlijk geen correcte cultivarnaam, maar een aanduidin~ . De
speciesnaam M. bombycis is afgeleid van de zijdeworm, de grijswitte rups van een nachtvlinder
(Bombyx mori), die vooral op moerbeibomen leeft en ons de zijde oplevert.

Morus alba 'Laciniata' (herkomst onbekend)
syn. Morus alba L. laciniata BEISSN., non K. KocH
Morus alba L. var. skeletoniana ScHNEID.
GROEIWIJZE: kleine struik of boom, 5-8 m hoog, met 5-8 m brede, ronde kroon.
TAKKEN/TWIJGEN: licht gekromd tot zigzag, horizontaal afstaand tot iets afhangend, grijsbruin;
knoppen bruin, spits, iets afstaand, ongesteeld.
.
BLADEREN: eirond tot gelobd, soms eenzijdig enkelvoudig diep gelobd, top lang toegespttst, rand
getand, voet hartvormig, bovenzijde donker bronsgroen, ruw behaard, onderzijd"e licht behaard,
middelvroeg (april-mei) uitlopend, herfstkleur geel.
BLOEMEN: uitsluitend vrouwelijk.
SCHIJNVRUCHTEN: als die van de soort, doch tamelijk klein (13-19 mm), wit tot lilapaars, zoet.
Deze oude cultivar komt hier en daar voor in parken en plantsoenen. De boom heeft een lange
levensduur.
Er dient te worden opgemerkt, dat in Europa meer typen onder de naam 'Laciniata' in cultuur zijn.
Een ervan is nu ook in Nederland aanwezig en het blad ervan is aan de linker en rechter bladhelft
opvallend diep gelobd. Mogelijk heeft dit te maken met de twee als synoniem vermelde planten van
Beissner en van Koch.

Morus alba 'Macrophylla' (Frankrijk, vóór 1829) - zie kleurenfoto blz. 35
syn. Morus alba L. ' Platanifolia' HoRT.
Morus morettiana JACQ.
GROEIWIJZE: hoge struik tot matig grote boom met afgeplat-bolvormige tot breed-piramidale kroon;
vaak op stam geënt als prieelboom.
.
.
TAKKEN/TwiJGEN: jonge scheuten zeer krachtig, ietwat zigzag, grijsbruin met langwerptge, h~.ht
bruine lenticellen, internodiën 5-8 cm; knoppen tamelijk groot (7 x 3 mm), aan de bmnenztJde
donkerder dan aan de buitenzijde.
BLADEREN: zeer groot (15-25 cm), stevig, eivormig tot ovaal, meestal ongelobd, aan het uiteinde van
de twijgen sterk gelobd, top soms lang toegespitst, rand grof gekarte~?-gez~~gd, voet vlak tot
hartvormig, bovenzijde glanzend donkergroen (in de herfst geel), onderztJde gnjsgroen met brume
nerven, beide zijden kaal; steel dik, 4.5-5 cm lang.
BLOEMEN: uitsluitend vrouwelijk.
SCHIJNVRUCHTEN: als die van de soort, maar groter en meer langwerpig, rood tot donker zwartrood,
lichter in de schaduw (Bean: Loudon beschreef de boom met "witte" vruchten).
Een zeer oude, maar tegenwoordig in Nederland tamelijk veel gekweekte cultivar, hoewel bijna
steeds onder de naam ' Platanifolia' . Deze boom wordt de laatste jaren ook in grote aantallen
(eveneens onder de naam 'Platanifolia' ) uit Italië geïmporteerd, waar de boom - evenals in FrankrtJk
-al vele decennia wordt gekweekt. De geïmporteerde bomen zijn vaak als hoogstam van 2.5-3 m
hoogte gekweekt, waarvan de takken min of meer horizontaal zijn geleid. Dez~ . bomen kunnen
dienen als prieelboom, mits deze steeds als zodanig worden gesnoeid. Een dergeliJke boom wordt
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daarom wel "dakmoerbei" genoemd.
Het is door het grote, aan de toppen diep ingesneden blad, een aantrekkelijke moerbei. De groei is
zeer krachtig en het blad zeer opvallend. Op voedselrijke grond worden lange takken gevormd,
vooral als de planten nogjong zijn. Het is een bijzonder mooie boom voor aanplant in parken en grote
tuinen. Voor aanplant op terrassen zijn de afvallende vruchten een nadeel. Voor dit doel kan beter
worden gekozen voor de steriele cultivar 'Fruitless', waarvan het blad kleiner, maar die verder
nagenoeg gelijk is. De groei van 'Fruitless' is echter meer opgaand en daardoor moeilijker als
prieelboom in toom te houden.

Morus alba 'Nana' (Hongarije)
syn. Morus alba L. f. globosa HoRT.
GRomwuzE: kleine, bolvormige, dichte dwergstruik tot 1.5 m hoog.
TAKKEN/TWIJGEN: jonge twijgen groen, internodiën onregelmatig van lengte, knoppen toegespitst,
donkerbruin.
BLADEREN: tamelijk klein (5-6 cm), glanzend donkergroen (in de herfst geel), doorgaans weinig
gelobd, rand scherp gezaagd, aan de voet soms diep gelobd, behaard; steel tamelijk lang (3-4 cm).
BLOEMEN: onbekend.
SCHJJNVRUCHTEN: wit, 12 mm lang (volgens de literatuur).
Een zeer zeldzame, vorstresistente dwergvorm, die soms in tuinen, parken en plantsoenen kan
worden aangetroffen.
In Nederland is nog een andere 'Nana' in cultuur, die grover en sneller groeit. Deze heeft mannelijke
bloeiwijzen. Welke van de twee de echte is, is op dit moment niet na te gaan.

Morus alba 'Skeletoniana' - zie Morus alba 'Laciniata'

Morus alba 'Spirata' (Japan, vóór 1978) - zie kleurenfoto blz. 35
syn. Morus latifolia PorR. 'Spirata'
GROEIWIJZE: krachtige, breed-opgaande struik tot 8 m hoog.
TAKKEN/TWIJGEN: takken sterk gekromd tot gekruld; twijgen min of meer zigzag, geelbruin; knoppen
ongesteeld, stomp, bruin.
BLADEREN: zeer groot (22 x 18 cm), niet gelobd of ingesneden, glanzend groen, top spits, rand
gezaagd, voet hartvormig, onder- en bovenzijde behaard; steel circa 6 cm lang, lichtgroen.
BLOEMEN: uitsluitend vrouwelijk.
SCHIJNVRUCHTEN: geen (althans nooit waargenomen).
Een krachtig groeiende cultivar met min of meer zigzag groeiende takken en twijgen, die vooral
opvallen gedurende het winterseizoen. Deze sierlijke cultivar werd in 1979 door H.I. van de Laar
ontdekt op een kwekerij op het zuidelijke eiland Kyushu (Japan) tijdens een reis op zoek naar nieuwe
planten voor het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop. De plant werd verkregen onder de
naam M. latifolia 'Spirata', maar de soort M. latifolia (een synoniem voorM. alba var. multicau/is
(PERROTET) LouD. wordt thans weer samengevoegd met M. alba. De struikvormige var. multicau/is is
in China al zeer lang in cultuur als voedsel voor de zijderups.
Op de tentoonstelling "Herfstweelde '83 " werd de plant bekroond met een Zilveren Medaille en kort
daarna onder de naam M. latifolia 'Spirata' onder kwekers verspreid (zie Dendraflora Nr 20, 1983,
p. 65).
/

Morus alba var. nervosa - zie Morus alba 'Venosa'

Morus alba 'Pendula' (Italië, 1890) - zie kleurenfoto blz. 35
GROEIWIJZE: rondkranige tot tamelijk smalle treurvorm, 6-8 m hoog.
TAKKEN/TWIJGEN: afstaand tot afhangend, grijsgroen met horizontale lenticellen, knoppen donker,
klein, driehoekig.
BLADEREN: middelvroeg uitlopend, in het algemeen weinig gelobd, enkelvoudig en eirond, 12 cm
lang, 8-10 cm breed, top spits, rand gezaagd, voet zwak hartvormig, glanzend groen, in de herfst
geel.
BLOEMEN: crèmewit tot lichtrood, uitsluitend vrouwelijk.
SCHIJNVRUCHTEN: als die van de soort, doch rond en tamelijk klein (14 x 12 mm), grofkorrelig,
oranjerood tot zwartrood, fris zoet, moeilijk te plukken.
Deze bekende treurvorm kan, indien op hoogstam geënt, als prieelboom worden aangeplant. Het is
typisch een boom voor particuliere tuinen, maar kan soms ook worden aangetroffen als solitairboom
in parken en plantsoenen. De oude cultivar 'Pendula' groeit langzamer dan de soort.

Morus alba L. var. tatarica (PALLAs) SER.- (1784)
syn. Morus tatarica PALLAS
GROEIWIJZE: dwergvorm met een breed-eironde, compacte kroon, 5 m hoog en 3 m breed.
TAKKEN/TWIJGEN: veelal kort en dun, grijsgroen tot bruin, licht berijpt en met enkele kleine ronde
lenticellen, kort geleed (internodiën 30-55 mm); knoppen spits en afstaand, 3-5 mm lang,
ongesteeld, donker zwartbruin.
BLADEREN: afwisselend in grootte, vrij klein en tamelijk groot (3-6 en 9-12 cm), zonder tussenmaat,
eirond, meestal ongelobd, soms afgewisseld met 1 tot 2-lobbige bladeren met een spitse top, voet
zwak hartvormig tot soms scheef, rand grof gezaagd, lichtgroen, onderzijde zacht behaard, nerven
lichtbruin; steel tamelijk dun, 20-25 of 35-40 mm lang.
BLOEMEN: uitsluitend vrouwelijk.
SCHIJNVRUCHTEN: als die van de soort, doch veel kleiner (1 cm) en nagenoeg rond, witgeel met een
groen puntje tot donkerrood.

Morus alba 'Platanifolia' -zie Morus alba 'Macrophylla'

Deze zeer winterharde variëteit, die bij een hoogte van 5 meen stamdikte heeft van ongeveer 27 cm,
blijft in groei duidelijk achter bij de soort. De plant maakt ook veel dun jong hout, dat te lijden kan
hebben van late nachtvorsten en dat daarna vrij spoedig insterft.

Morus alba 'Pyramidalis' (herkomst onbekend; vóór 1903)

Morus alba 'Venosa' (Frankrijk, 1826)

syn. Morus alba L. 'Fastigiata'
GROEIWIJZE: tamelijk compacte, breed-zuilvormige tot kegelvormige boom met enkele forse, naar
buiten buigende takken.
TAKKEN/TWIJGEN: jonge twijgen geelgroen, oudere takken dik, gedraaid en stijl-opgaand, grijs;
knoppen bruin, driehoekig; schors dun.
BLADEREN: ovaal tot hartvormig, glanzend groen (herfstkleur geel), veelal niet gelobd, top spits, rand
gezaagd, boven- en onderzijde op de nerven behaard.
BLOEMEN: uitsluitend vrouwelijk.
SCHIJNVRUCHTEN: als die van de soort, wit, zoet.
Een oude, zuilvormige cultivar voor aanplant in grote tuinen, parken en plantsoenen. Op hoogstam
geënte exemplaren worden soms uit Italië geïmporteerd. Het was niet te achterhalen waar 'Pyramidalis' destijds is ontstaan.
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syn. Morus alba L. var. nervosa LouD.
Morus alba L. f. venosa (DELILE) ScHELLE
Morus urticifolia HoRT.
GROEIWIJZE: grote struik of kleine boom.
TAKKEN/TWIJGEN: glanzend grijs met lichtbruine, verheven lenticellen; knoppen spits, aanliggend,
donkerbruin.
BLADEREN: 17 x 13 cm groot, eirond tot ruitvormig, niet tot onregelmatig ingesneden, top spits, voet
wigvormig, rand gekarteld tot gezaagd, nerven lijnvormig, soms geel oplichtend.
BLOEMEN: uitsluitend vrouwelijk.
SCHIJNVRUCHTEN: als die Van de SOOrt.
De zeer oude, uit Frankrijk afkomstige 'Venosa' met opvallende nervatuur is zelden in Nederlandse
tuinen, parken en plantsoenen aangeplant.
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Morus alba 'White Berry' (H. Kolster, Boskoop, Nederland, 1990)
als die van de soort.
als die van de soort.
BLADEREN: 3-5 diep ingesneden lobben, top toegespitst, voet hartvormig, rand gezaagd, frisgroen, in
november iets naar geel verkleurend.
BLOEMEN: uitsluitend vrouwelijk.
SCHIJ NVRUCHTEN: wit, rijpend in juni.
GROEIWIJ ZE:

TAKKEN/TWIJGEN:

Deze nieuwe cultivar met opvallend witte vruchten is geschikt voor aanplant in particuliere tuinen,
parken en plantsoenen. De witte vruchten veroorzaken geen vlekken op kleren.

Morus australis - zie Morus alba
Morus bombycis- zie Morus alba
Morus bombycis 'Issai' - zie Morus alba 'Issai'
Morus canadensis - zie Morus rubra

Morus cathayana

HEMSL. -

Centraal- en Oost-China (ingev. 1907)

hoge struik of kleine meerstamruige boom, 3-5( -1 0) m hoog, met brede kroon (door de
beharing op de bladeren enigszins grijsblauw).
TAKKEN/TWIJGEN: jonge twijgen rijkelijk bezet met kleine witte lenticellen; oudere twijgen zonder
lenticellen.
BLADEREN: leerachtig, tamelijk lang (5-18 cm), veelal ongelobd of met 1-2 lobben, top slank
toegespitst, basis hartvormig, rand grof gezaagd, bovenzijde glanzend donkergroen, ruw behaard,
onderzijde licht behaard.
BLOEMEN: 9 bloemen in 2 cm lange katjes; 0' bloemen in 8 cm lange katjes.
SCHIJNVRUCHTEN: wit, rood of zwart, 2.5 cm lang, eetbaar en goed smakend.
GROEIWIJZE:

Paeonia 'Inspecteur Lavergne'

Paeonia 'Jan van Leeuwen'

Paeonia 'Kansas'

Paeonia 'Maria Antoinette'

Een in Nederland zeldzame soort. De boom is geschikt voor grote tuinen en parken. Een mooi
exemplaar staat in het Cantonspark te Baarn.
Deze Morus-species dankt zijn soortnaam aan de streek Cathay in het oosten van China, waar de
boom van nature voorkomt. Feitelijk had de naam M. cathayensis i.p.v. M. cathayana moeten zijn.

Morus latifolia 'Spirata' -zie Morus alba 'Spirata'
Morus morettiana - zie Morus alba 'Macrophylla'

Morus nigra L. (Zwarte moerbei) - West-Azië (ingev. Engeland 1548)
hoge struik (6-8 m) of boom (10-15 m), met een brede, dicht vertakte, ronde tot grillig
gevormde kroon op een korte en ruwe, gegroefde, zelden rechte stam.
TAKKEN/TWIJGEN: jonge twijgen sterk behaard, groenachtig; oudere twijgen kaal, purperbruin met
ronde, verheven lenticellen; knoppen tamelijk groot (6-9 mrn) met 3-5 schubben, iets afstaand,
glanzend donkerbruin.
BLADEREN: breed-eivormig, tamelijk groot (5-12 x 5-10 cm), zelden gelobd, top toegespitst, voet
diep hartvormig, rand grof (soms dubbel) gezaagd, nerven sterk vertakt, handnervig tot in de
tanding doorlopend, bovenzijde matglanzend donkergroen (in de herfst geel), ruw behaard,
onderzijde zacht behaard, lichtgroen; steel 2-3 cm lang.
BLOEMEN: klein, tegelijk met de bladontwikkeling, mei; 9 bloemen in 1-2 cm lange katjes; 0'
bloemen in 3-4 cm lange, bleekgroene katjes.
SCHIJNVRUCHTEN: braam- tot framboosach tig, (10-)30 mrn lang aan circa 6 mrn lange steel, glanzend
purperkleurig bruinrood tot roodzwart, zoetzuur.
GROEIWIJZE :

Deze al enkele eeuwen gekweekte, tamelijk langzaam groeiende soort is in het verleden veel
aangeplant op buitenplaatsen als leistruik tegen zuidmuren voor een betere rijping van de grote,
heerlijk smakende vruchten. De boom heeft een lange levensduur en is ook geschikt om als solitair te
worden aangeplant in parken en plantsoenen. Vele in het verleden, door zaaien verkregen exempla52
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ren van Morus nigra, bleken later tot M. alba te behoren. Wellicht is het dan toch zaad van M. alba
geweest.
De vaak als leistruik gekweekte M. nigra is vermoedelijk één en dezelfde kloon met matglanzend
donkergroen, enigszins ruw blad, bekend als de moerbei van diverse buitenplaatsen en kasteel tuinen.
Er zijn boomkwekers, die uitsluitend deze zeer goede, vrouwelijke kloon vegetatief door stekken of
afleggen vermeerderen. Enten of oculeren opM. alba is niet mogelijk (de ent groeit op den duur van
de onderstam af).
Enkele in de literatuur voorkomende cultivars zijn: 'Black Persian', 'Black Tabor', 'Chelsea' (syn.
'King James'), 'Schatzenburg' en 'Wellington'. Of al deze cultivars werkelijk afwijken van de sinds
enkele eeuwen gekweekte grootvruchtige kloon (als de soort M. nigra) wordt in twijfel getrokken.
Vanuit Slowakije zijn enkele grootvruchtige klonen bekend geworden onder de aanduidingen 'Bo
11' en 'Bo 12'. Deze en de meeste van de bovengenoemde cultivars zijn in Nederland (nog) niet
bekend.

Morus nigra 'Black Persian' - zie onder Morus nigra
Morus nigra 'Black Tabor' - zie onder Morus nigra
Morus nigra 'Chelsea' ('King James') - zie onder Morus nigra
Morus nigra 'Schatzenburg' - zie onder Morus nigra
Morus nigra 'Wellington' - zie onder Morus nigra

Morus rubra L. (Rode moerbei)- Oost- en Centr.-Verenigde Staten, Zuidoost-Canada (Ontario) en
Bermuda-eilanden (ingev. 1629)
Paeonia 'Raspberry Sundae'
Paeonia peregrina 'Fire King'

--.....",.-=

syn. Morus canadensis LAM.
Morus virginiana DuH.
opgaande boom, 8(-20) m hoog met brede, ronde, matig vertakte, tamelijk open kroon.
jonge twijgen zacht behaard; oudere twijgen en takken kaal, onregelmatig gegroefd, bruingrijs (dunner en met minder kortloten dan M. nigra); knoppen tamelijk klein, iets
afstaand, spits, glanzend bruin; stam zwaar en noestig.
BLADEREN: breed-eivormig tot langgerekt, op jonge scheuten tot 20 cm lang, meestal ongelobd tot
soms 1-2-lobbig, top kort toegespitst, voet bijna vlak tot zwak hartvormig, rand fijn gezaagd,
nerven sterk handnervig vertakt, donkergroen (herfstkleur goudgeel), bovenzijde kort, ruw behaard, onderzijde licht viltig behaard; steel 2-3 cm lang, behaard.
BLOEMEN: tegelijk met de bladontwikkeling, mei; 9 bloemen in 2.5 cm lange katjes; CJ' bloemen in
2.5-5 cm lange katjes.
SCHIJNVRUCHTEN: langwerpig, 20-30 mm lang, purperrood, zoet en sappig.
GROEIWIJZE:

TAKKEN/TWIJGEN:

Morus rubra is een in Europa zeer zeldzame parkboom. De groei van deze soort laat- hoewel de
boom zeer vorstresistent is - ook vaak te wensen over. Wellicht heeft dit te maken met minder
gunstige klimatologisch omstandigheden. Deze soort gelijkt veel opM. nigra en kan in het land van
herkomst een hoogte van 20 m bereiken. In de Verenigde Staten is een aantal benaamde cultivars met
eetbare vruchten bekend.
Een variëteit, bekend als M. rubra var. tomentosa komt van nature voor in de staat Texas.

Morus rubra 'Nana' (herkomst onbekend)
dwergvormige, compacte struik, vaak breder dan hoog.
dun, ruw, met veel kleine, verheven lenticellen; jonge scheuten behaard, oudere
kaal; knoppen ongesteeld, aanliggend.
BLADEREN: klein tot matig groot, 3-5-lobbig, lichtgroen, top spits, voet nagenoeg vlak, rand getandgezaagd, kaal.
BLOEMEN: als die van de soort.
SCHIJNVRUCHTEN: als die van de soort.
GROEIWIJZE:

TAKKEN/TWIJGEN:
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Deze dwergvormige cultivar is geschikt voor kleine tuinen, maar de plant is in Noord-Europa niet
voldoende winterhard.

Morus tatarica - zie Morus alba var. tatarica
Morus urticifolia - zie Morus alba 'Venosa'
Morus virginiana - zie Morus rubra
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ZUSAMMENFASSUNG
Das in diesem Bericht beschriebene Morus-Sortiment ist in der Zeit von 1995 bis 1998 anhand von in den
Niederlanden und in England varhandenen Exemplaren untersucht und beschrieben worden. Ein besonderes
Augenmerk galt dem Habitus, den Blättern, Blüten und Scheinfrüchten. Das Sortiment wurde nicht gekört. Es
wird als "Niederländische Morus-Kollektion" unterhalten.
Zur Familie der Moraceae gehören 50 Gattungen rnit ungefähr 1500 Arten. Aus der Gattung Morus hat Linné
vier Arten beschrieben, die in nördlich gemäBigten und subtropischen Regionen gedeihen, es sind: M. alba, M.
indica, M. nigra und M. rubra.
Die durch Linné beschriebene Art M. indica gehört zu M. alba, die sich deutlich von der durch Roxburgh
beschriebenen M. indica unterscheidet. Die von Roxburgh beschriebene und als M. indica Roxb. benannte Art
trägt einen ungültigen Namen. Von Poiret starnmt der gültige Name ?er Art: M. australis. Nach einem Studium
des Herbarmaterials von Linné kamen C. K. Rao und C. E. Jarvts spater zu der SchluBfolgerung, daB M. mdtca
eine Varietät von M. alba ist und daB auch die später beschriebenen M. australis und M. bombycis Synonyme
von M. alba sind.
Morus-Arten gedeihen beinahe auf jedem gut durchwurzelbaren, möglichst kalkhaltigem Boden, rnit Vorliebe
an warmen, sonnigen, vor Spätfrösten geschützten Plätzen.
.
Morus-Arten lassen sich durch Aussaat, Stecklinge, Ableger und verschtedene Veredlungsmethoden ver~~

.

Morus-Arten wachsen baum- oder strauchartig, sind sommergrün und haben wechselständige, unregelmäBtge
gelappte Blätter. Die eBbaren, himbeer- oder brombeerähnlichen Scheinfrüchte sind in Abhängigkeit von der
Art weiB, rosa oder rot, purpurfarben bis rötlichschwarz gefärbt.
Ausführlich wird das in den Niederlanden kultivierte Sortiment beschrieben.
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SUMMARY
This report covers the Morus assortment studied and described in the period 1995 up to and including 1998 on
the basis of those kinds grown in the Netherlands plus a few in England. Attention was mainly paid to habit,
leaves, flowers and pseudo fruits. The assortment was not judged and is preserved as the Dutch Morus
Collection.
To the Moraceae belong more than 50 genera with about 1500 species.
To the genus Morus Linnaeus ascribed four species, growing in the northern temperate and in the subtropical
zones, namely: Morus alba, M. indica, M. nigra and M. rubra.
The species described by Linnaeus as Morus indica later proved to be M. alba. The species M. indica, as
described by Roxburgh, is an invalid name. Poiret named this plant M. australis.
Later C.K. Rao & C.E. Jarvis- aftera study of the herbarium material of Linnaeus concluded, that M. indica
belongs to a variety of M. alba and that a number of later described species M. australis and M. bombyeis are
synonyms of M. alba.
Morus species wil grow in almost any garden soil especially those of an alkaline nature. They prefer a warm
sunny site with proteetion from late night frosts.
Morus are propagated by seed, cuttings, layering, grafting or budding.
The genus camprises deciduous trees and shrubs with alternate leaves. The leaves are more or less irregularly
and often asymmetrically lobed. The edible pseudo fruits, resembie a blackberry or raspberry and depending of
the species may be white, pink or red, purple-coloured to reddish black.
The cultivated assortment in the Netherlands is comprehensively described.
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Morus. Leaves a. M. nigra; b. M. alba; c. M. cathayana; d. M. rubra; e. M. australis; f. M. kagayamae;
g. M. mongolica; h. M. alba 'Venosa' (most material from Royal Botamc Gardens, Kew, England)
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