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Bonsai - Hvidt Morbærtræ 
(Morus alba) (udendørs bonsai) !
200 frø !!
Ved formering af bonsai ligger den store chance deri, at man 
fra starten kan påvirke form og facon på træet. Det varer 
ganske vist længere at få et træ, når man starter med et frø. 
Til gengæld får man et tættere træ, når man lader det vokse til 
i en bonsaiskål end, hvis man tog træet i en skov. !
Værd at vide: 
Dette urgamle kultur træ blev allerede i det 16. århundrede 
indført i Europa. I Tyskland findes det udbredt i regionen Pfalz. !
Tidligere blev der af de sorte og søde morbær, der ser ud som 
lange brombærfrugter, fremstillet vin. Det hårde træ samt 
roden er særligt værdsat til intarsiaarbejde. I Grækenland er 
træet symbol på klogskab. !
Oprindelse: 
Morus har sin oprindelse i Kina og Manchuriet. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Strø de relativt små frø, jævnt fordelt, ud på 
fugtig såjord og dæk dem med et tyndt lag af såjorden. Til formering egner sig også en næringsstoffattig 
og stenholdig jord der mikses med 1/4 sand. Spiringen følger efter 2 til 5 uger. !
Placering / lys: 
Det fordringsløse Morbærtræ vokser med en kraftig forgrening og bliver i de første 5 år ca. 2 meter. Det 
trives godt på frugtbar og godt drænende jord samt på en solrig og vindbeskyttet plads. !
Gødning og vanding: 
Da det også i de første år er muligt af dyrke det i en krukke skal det gennem vækstperioden 
regelmæssigt tilføres vand. Undgå dog vedvarende våd jord. Blomstringstiden ligger i månederne maj og 
og juni. Frugtmodningen følger i august. Fra maj til september er en tildeling af krukkeplantegødning 
hver 4. uge tilstrækkelig. !
Beskæring: 
Fra begyndelsen af vækstperioden skal grenene beskæres. Ideelt er det at skære de nye skud tilbage til 2 
bladpar. !
Jord: 
Morus alba er ret fordringsløs med hensyn til vækstmedie. Optimalt er det med et miks af 60% 
kompostjord og 40% grovkornet sand. !
Ompotning: 
Unge planter skal pottes om en gang om året. Fra det 4. år skal Morbærtræet kun omplantes hvert 3. år 
til en ny bonsaiskål.
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