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Morus acidosa (Koreaanse dwergmoerbei)
Het is een moerbei uit Korea die getest is in Zweden. Hij is dus goed winterhard tot -30C°.
Een snelgroeiende moerbei die volgens bronnen maximaal een grote en compacte struik
wordt. De soort heeft zoetzure, sappige en redelijk grote moerbeien. Moerbeien zijn
tweehuizig. Als er mannelijke planten zijn dan krijgt de schijnvrucht pitjes.

Mulle
Het ras krijgt goed smakende zwarte schijnvruchten. De smaakt lijkt op die van de zwarte
moerbei. De plant in voedselbos Beek is gestekt en staat dus op eigen wortels.

Morus alba (witte moerbei)
Dit is een snelgroeiende moerbei met grote bladeren. De vruchten komen in de kleuren van
wit tot zwart. Het worden grote struiken tot kleine bomen. De soort heeft zoetzure, sappige
en redelijk grote moerbeien. Moerbeien zijn tweehuizig. De witte moerbei is in het voorjaar
gevoelig voor vorstschade. De soort kan goed tegen droogte en hitte stress.

1. Dolce Vita
Een zoete en grootvruchtige witte moerbei. De schijnvrucht is witgrijs bij rijpheid. Ze hebben
een goede smaak en rijpen over een lange periode af. Het ras is productief. De vruchten
rijpen van juli tot augustus. Het ras is goed winterhard en kan tegen snoeien.
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2. Lavendel
Dit ras vormt grote, witpaarse en sappige moerbeien. In de zon ontwikkelt de paarse kleur
zich beter op de vruchten. Het is een productief ras. De winterhardheid is goed. De vruchten
rijpen vanaf half juni. Dit is een goed ras voor in Nederland.

3. Rupps roumanian
Dit is een productief en betrouwbaar ras. De vruchten zijn klein tot middelgroot, zeer sappig
en zwart. Ze rijpen vanaf half juni. Ze zijn pas zoet wanneer ze helemaal zwart zijn. Een
goed ras voor in Nederland.
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4. Sugar cube
Een zaailing van ‘De moerbeienboom’ in België. Het ras heeft grote en bijna ronde bladeren.
Uitgelopen planten kunnen slecht tegen late nachtvorst. In de winter is het ras prima
winterhard. De boom vorm veel kleine, zoete en witte moerbeien die op de grote struik
drogen.

Morus macroura
Een snelgroeiende moerbei uit de Himalaya. Hij vormt alleen grote hartvormige bladeren en
dus nooit gelobde bladeren. Deze soort is in Nederland matig winterhard, omdat ze in het
voorjaar snel willen uitlopen. Het worden grote struiken en de moerbeien zijn 4-10 cm lang
en heel zoet. De meeste rassen kunnen het beste in een koude kas geplant worden. De
eerste vruchten rijpen in een kas rond half mei. Buiten rijpen ze rond half juni.
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1. Kloon 10
Dit ras schijnt Pakistan te evenaren. Hij krijgt lange, zoete en witte vruchten. Het ras is
redelijk winterhard. Gaat in Beek tot nu toe goed buiten.

2. Pakistan
Een van de grootste en goedsmakende moerbeien. Hij wordt ook wel “shah-tut” genoemd,
wat “keizerlijke moerbei” betekent. De donkerrode tot zwarte sappige moerbeien zijn 4 tot 6
(10) cm lang. Ze smaken lekker zoetzuur met een uitzonderlijk aroma. De plant is redelijk
winterhard en vooral kwetsbaar in het voorjaar voor vorst. Gaat goed in de koude kas.

3. Portugal
Een grootvruchtige zwarte moerbei uit Portugal. Gekocht bij de kwekerij ‘De moerbeiboom’
die ook de naam bedacht heeft. De boom loopt vroeg uit in het voorjaar en is daardoor niet
winterhard. De vrucht heeft een goede zoetzuur verhouding en hoort bij de smaakvollere
moerbeien. Kan alleen in een koude kas.

4. Saharanpur
Dit ras komt uit het Indische Saharanpur. De struik heeft hangende twijgen en ovale tot
gelobde bladeren die slechts lichtjes getand zijn. Het is een stevige groeier maar is
winterhard tot -10°C. In strenge winters kunnen de takken een eind doodvriezen. Deze
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variëteit kan het beste in een koude kas geplant worden. De moerbeien zijn extreem zoet,
witgeel en 4 tot 6 cm lang. Ze hebben een meloenaroma.

Morus nigra (zwarte moerbei)
Een langzaam groeiende moerbei die kan uitgroeien tot een grote struik of kleine tot 8 meter
hoge boom. De soort heeft zoetzure, aromatische, sappige en redelijk grote moerbeien.
Moerbeien zijn tweehuizig. Er wordt gezegd dat zwarte moerbeien - van de winterhardere
soorten - de beste smaak hebben. De hele plant is geneeskrachtig. De bladeren worden
tegen verkoudheid gebruikt. Verder helpen moerbeien goed bij de behandeling van
nierproblemen en urinewegen. De wortels worden bij onder andere astma en diabetes
gebruikt. Vroeger werd het hout gebruikt voor timmerwerk. Van de moerbeien worden
marmelades en stropen gemaakt, of gebruikt als voedselkleurstof. De soort houdt van een
warme plek in de zon. De bodemvoorkeur gaat uit naar een enigszins zure en licht vochtige
grond. De bodem mag niet nat en zwaar zijn.

1. Bzenecka
De moerbei is 3cm lang, zacht en goede zoetzuur balans. Ze rijpen van juli tot september.

2. Dr. Monbalieu
Een grootvruchtige selectie. Er is weinig over het ras te vinden. Houdt van een warme en
beschutte plaats. Hij wordt 3 meter hoog. Bloeit van mei tot juni. Redelijk winterhard.

Morus rubra (rode moerbei)
Een snelgroeiende moerbei die kan uitgroeien tot een grote struik tot kleine boom. De soort
heeft zoetzure, sappige en redelijk grote moerbeien. Moerbeien zijn tweehuizig.

1. Collier
Een geliefd Frans ras, met grote zwarte moerbeien. Moerbeikenners beoordelen het als een
van de best smakende moerbeien. Ze hebben een zoete smaak. Het ras is goed winterhard
en vruchtbaar. De vruchten rijpen vanaf half juni tot september. De struik wordt rond de 4
meter hoog, maar kan goed tegen snoeien.
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2. Gerardi dwarf
Een kleinblijvende moerbei, met grote zwarte vruchten. Hij wordt ongeveer 2,5-3,5 meter.
Deze plant is op een stammetje geënt, waardoor hij iets hoger is. De vruchten zijn zoetzuur
en licht aromatisch. Ze lijken sterk op ‘Illinois Everbearing’. Hij is minder winterhard dan
andere moerbeien.

3. Illinois everbearing
Illinois Everbearing: Een zeer langdurige vruchtdracht. Begint eind juni en gaat door tot eind
augustus,op die manier overlapt deze de vruchtdracht van Morus alba tot Morus nigra. Een
overvloed van dikke lange zwarte zoetzure vruchten. Één van de allerlekkerste moerbeien
maar een zéér stevige groeier als jonge boom.

4. Side
Dit is een verzamelde plant van een Duitse kweker en waarschijnlijk niet de officiële naam.
De plant is in Turkije verzameld en heeft zeer zoete, grote en zwarte moerbeien. De vruchten
rijpen vanaf eind juli tot september. Het is waarschijnlijk een kruising van een witte en rode
moerbei. De struik wordt 3 meter hoog en 2 meter breed. Het ras komt van het
Taurusgebergte en is daarom goed winterhard. In Duitsland heeft de plant -28°C overleefd.
Het ras kan gemakkelijk gestekt worden.
Bron en voor meer informatie zie: http://demoerbeiboom.be/nl/catalogus/kaki.
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