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Hvidt Morbærtræ 
(Morus alba) !
200 frø !!
Værd at vide: 
Den urgamle kulturplante blev allerede i det 16. århundrede 
indført i Europa. I f.eks Tyskland finder man først og fremmest 
dette sommergrønne træ med de lidt hjerteformede blade i 
området Pfalz. !
Tidligere blev der også af de sorte og søde morbær, der ser ud 
som lange brombær, fremstillet vin. Det hårde træ eller det 
hårde rodtræ er også værdsat til intarsia arbejde. I 
Grækenland er træet symbol på klogskab. I Asien anvendes 
løvet fra Hvidt Morbærtræ til føde for silkesommerfuglens 
larver. !
I modsætning til Sort Morbær er bladene mindre, glinsende, 
blødere og ubehårede. Frugterne er hvide og 1 til 2 cm lange. 
kødrige og søde. I Tyskland ses Morbærtræer ganske sjældent 
og kun som enkelt stående prydtræ i private haver. !
Oprindelse: 
Hvidt Morbær træ er hjemmehørende i Kina og Manchuriet. !
Formering: 
Såning/spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Strø de relativt små frø ud på fugtig såjord og 
dæk dem med et tyndt lag såjord. Til såning egner en næringsfattig og stenholdig jord, iblandet 1/4 
sand, sig også godt. Spiringen følger efter 2 til 5 uger. !
Placering / lys: 
Det udtryksfulde morbærtræ vokser tæt forgrenet og bliver på de første 5 år ca. 2 meter højt. Det trives 
godt i frugtbar, veldrænet jord på en solrig og vindbeskyttet plads. !
Gødning, vanding og pleje: 
Da det er muligt at holde det i en krukke de første år skal den forsynes rigeligt med vand gennem 
vækstsæsonen. Undgå dog våd jord i længere tid. Blomstringstiden er i maj og juni og frugtmodningen 
følger i august. Fra maj og til september rækker det med tildeling af krukkeplantegødning hver 4. uge. !
Overvintring: 
Hvidt Morbærtræ smider alle blade om efteråret og er normalt vinterfast. !
Vigtige dyrkningstips: 
Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt 
eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen 
(ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på 
dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller 
glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring 
kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

Tropica-Scandi®CopyRight Tropica og Tropica-ScandiAlle rettigheder forbeholdes


