Gemeenschappelijke naam:
Caseille of ‘Caseille JOSTA’
Familie: Rosaceae
Wetenschappelijke naam : Ribes x nidigrolaria
Verscheidenheid of cultivar: Josta
Levensstijl : doorlevend
Oorsprong van de soorten: tuinbouw - kruising tussen een
kruisbes en een zwarte bessen
Leefplaats : buiten
Blootstelling: zon; half -schaduw
Bodem type: normaal
Beschrijving
De Jostabes is een kruising tussen de zwarte (cassis)bessen en kruisbessen. De struik is krachtig, waardoor
de oogst gemakkelijk en aangenaam wordt, temeer daar de plant bladverliezend is. Dit ras is zeer resistent
tegen ziekten. Bestand tegen kou (-15 tot-20 ° C).
De bloei treedt op in april-mei: het zijn opvallende kleine gele bloemen die de tuin sieren. De vruchten
verschijnen in juli. Overvloedige zwarte bessen , groter dan die van de cassis, zijn aanwezig op de takken
van twee jaar oud. De vruchten hebben de gladde huid van cassisbessen en de textuur van het vruchtvlees
is zoals van de kruisbes. Gemakkelijk voor iedereen om te oogsten. Ze hebben een uitstekende zure smaak
die onmiddellijk gegeten kunnen worden in jam, sorbets of als sap. De caseille heeft een uitstekende smaak
en een goed vitamine C gehalte . Een eerste echte oogst wordt verkregen op struiken van 4 jaar oud.
Snoeien
Periode van snoeien : maart
Het snoeien is belangrijk daar ze een beter vruchtvorming geeft en het oogsten vergemakkelijkt.
De eerste twee jaar na het planten,behoudt slechts 2 tot 3 knoppen op de hoofdtakken en indien mogelijk
het laatste buitenste oog laten om een verspreide dracht te bevorderen. De daaropvolgende jaren alleen
scheuten van het jaar zelf verminderen. In maart, enkel 12 hoofdtakken behouden en ze verkorten met
1/3. Verwijder alle laag bij de grond groeiende takken. Goed het midden van de plant vrijmaken tijdens het
snoeien om lucht en het licht toe te laten.
Planten
De beste plantperiode blijft het najaar van September tot November. Tijdens het planten, behoudt een
afstand van 1,20 m tussen elke plant. Dit is belangrijk om de bladeren te verluchten en zo ziektes te
vermijden. Het vergemakkelijkt ook het oogsten.
•Graaf een gat groter dan de wortelkluit .
•Krab de wortels met een licht snijdend gereedschap om het hernemen van de plant te verbeteren.
•Bevochtig de wortels, en bedekken met tuingrond gemengd met water.
• Zet de struik in het gat zonder al te veel in te graven.
•Bedek met aarde en regelmatig aandrukken.
•Goed bevochtigen van de bodem. Belangrijk is het sproeien,vooral het eerste jaar.
•Wanneer de caseillestruik met stro bedekt is, kan het sproeien verminderd worden.
• Voeding: Organische messtof aan het einde van de winter.

