…le mois de mars
Côté « feuilles » côté « bourgeons »
« Côté feuilles »….celles de la

Pétasite

((E
Enn ggrreecc,, «« ppééttaassee »» :: cchhaappeeaauu àà llaarrggee bboorrdd !!))
TTrrèèss ffaaiibbllee rreennddeem
meenntt eenn hhuuiillee eesssseennttiieellllee !!
U
Unn hhyyddrroollaatt nnoouuvveeaauu àà llaa ggaam
mm
mee…
…A
A aannaallyysseerr !!

Côté « bourgeons » ceux du

Cassis

P
Piieerrrree ddee vvooûûttee ddee llaa G
Geem
mm
mootthhéérraappiiee,, uunnee bbrraanncchhee ddee llaa P
Phhyyttootthhéérraappiiee
qquuii éém
meerrggee,, llee ccaassssiiss,, rriibbeess nniiggrruum
m,, eesstt uunn ppeettiitt aarrbbuussttee ddoonntt oonn
rreeccuueeiillllee lleess bboouurrggeeoonnss aauuxx pprriinncciippeess aaccttiiffss ppuuiissssaannttss..
((LLaa G
Geem
mm
mootthhéérraappiiee :: cc.. ff.. O
Ouuvvrraaggee ddee C
Chhrriissttiiaann E
Essccrriivvaa aauuxx «« E
Eddiittiioonnss
P
Prroom
moonnaattuurree »»
«« P
Prréécciiss ddee P
Phhyyttootthhéérraappiiee,, E
Exxttrraaiittss ddee G
Geem
mm
mootthhéérraappiiee eett TTeeiinnttuurreess
m
mèèrreess.. »»
LLee ccaassssiiss eesstt ccuullttiivvéé ppoouurr sseess ffeeuuiilllleess,, sseess bboouurrggeeoonnss,, sseess ffrruuiittss eett ssoonn
bbooiiss ppaarr uunn ggrraanndd nnoom
mbbrree ddee pprroodduucctteeuurrss eett ttrraannssffoorrm
maatteeuurrss eenn
aaggrriiccuullttuurree bbiioollooggiiqquuee..
°° P
Poouurr uunnee G
Geem
mm
mootthhéérraappiiee ddee hhaauuttee qquuaalliittéé,, lleess bboouurrggeeoonnss ddee ccaassssiiss
sseerroonntt rrééccoollttééss ssuurr ppllaaccee,, àà llaa m
maaiinn,, aavvaanntt qquuee cceeuuxx--ccii nnee ssooiieenntt ttaaiillllééss**
ppaarr llee pprroodduucctteeuurr,, ddééss ll’’aam
moorrccee ddee lleeuurr aaaauu ffuurr eett àà m
meessuurree,, «« ttrreem
mppééss »»
ddaannss uunnee bbaassee bbiioo.. ((S
Siirroopp dd’’aaggaavvee bbiioo ++ aallccooooll bbiioo cchheezz lleess pprroodduucctteeuurrss
dduu G
Gaattttiilliieerr))
w
ww
ww
w..llaatteelleebbiioo..ffrr:: M
Mééddeecciinneess D
Doouucceess 22000099.. R
Reeppoorrttaaggee ssuurr llee S
Sttaanndd ddeess

pprroodduucctteeuurrss dduu G
Gaattttiilliieerr,, àà V
Vaallddeerroouurree..0066 O
Oddiillee vvoouuss ppaarrllee ddee ccee ttrraavvaaiill..
LLeess ppllaannttss ddee ccaassssiiss ddeessttiinnééss àà llaa pprroodduuccttiioonn ddee ffeeuuiilllleess ssoonntt eenn eeffffeett
ttaaiillllééss** àà llaa ssoorrttiiee ddee ll’’hhiivveerr,, ((ttaaiillllee «« eenn cchhaannddeelliieerr »»)),, àà ttrrooiiss bboouurrggeeoonnss
aauu ddeessssuuss dduu ppiieedd ddee cchhaaqquuee ppllaanntt.. A
Auussssii eesstt--iill iim
mppoorrttaanntt ddee ssuurrvveeiilllleerr llee
ssttaaddee ddee ddéévveellooppppeem
meenntt ddeess bboouurrggeeoonnss qquuee ll’’oonn rrééccoollttee ppoouurr llaa
ggeem
mm
mootthhéérraappiiee ddee qquuaalliittéé aavvaanntt qquuee llaa «« ccaam
mppaaggnnee ddee ttaaiillllee »» nnee ssooiitt
ccoom
mm
meennccééee !! A
A ccee m
moom
meenntt llàà,, oonn rreeccuueeiillllee ttoouuttee llaa ffoorrccee ddee vviiee,,
ll’’éénneerrggiiee,, llaa vviittaalliittéé dduu bboouurrggeeoonn.. ««C
C’’eesstt ccoom
mm
mee ll’’ «« aaccccoouucchheem
meenntt ddee llaa
ffeeuuiillllee »»,, ddiirraa O
Oddiillee,, ccuueeiilllleeuussee !!
°° LLoorrssqquu’’iillss ssoonntt ddeessttiinnééss àà ll’’iinndduussttrriiee pphhyyttoo –– aalliim
meennttaaiirree,, llaa ccuueeiilllleettttee
ddeess bboouurrggeeoonnss ddee ccaassssiiss ssee ffaaiitt aauussssii ssuurr lleess ttaaiilllleess,,......IIllss sseerroonntt aalloorrss
lliivvrrééss àà ddeess ccooooppéérraattiivveess…
…LLeess bbooiiss sseerroonntt aalloorrss «« m
moonnddééss »» àà llaa m
maaiinn…
…((
ppaarrffooiiss m
mêêm
mee àà llaa m
maacchhiinnee)) eett llaa rrééccoollttee sseerraa lliivvrrééee…
… ffrraaîîcchhee,, oouu,, llee pplluuss
ssoouuvveenntt,, «« ccoonnggeellééee »»..
°°LLeess bbrraanncchheess ddee ttaaiillllee,, éébboouurrggeeoonnnnééeess oouu nnoonn,, sseerroonntt m
miisseess eenn ffaaggoottss,,
ppuuiiss bbrrooyyééeess eett ddiissttiillllééeess ppoouurr ll’’oobbtteennttiioonn dd’’uunn hhyyddrroollaatt** àà ll’’aarrôôm
mee eett

aauuxx pprroopprriiééttééss ééttoonnnnaannttss !! A
A llaa ssuurrffaaccee,, aauu bboouutt ddee ttrrooiiss hheeuurreess ddee
ddiissttiillllaattiioonn ddee 110000 kkgg ddee m
maattiièèrree vvééggééttaalleess…
… uunnee ffiinnee nnaappppee dd’’hhuuiillee
eesssseennttiieellllee ttrrèèss ccooûûtteeuussee !!

**D
Daannss ll’’hhyyddrroollaatt ddee ccaassssiiss,, ddeess ccoom
mppoossaannttss ccoom
mm
mee :: lliim
moonnèènnee ((2222%
%)),,
ssaakkuurraannééttiinnee ((2266%
%)),, aacciiddee ppccoouum
maarriiqquuee ((1100%
%)),, ssaabbiinnèènnee ((77%
%))…
…..
w
ww
ww
w..ssiim
mpplleesspplluurriieell..ccoom
m..
°°C
Ceerrttaaiinnss rraam
meeaauuxx sseerroonntt m
miiss eenn jjaauuggee eenn aatttteennddaanntt dd’’êêttrree ttrraannssppllaannttééss
ppoouurr ddee nnoouuvveelllleess ccuullttuurreess..

((C
Ceess nnoouuvveeaauuxx ppiieeddss ddee ccaassssiiss m
meettttrroonntt ddeeuuxx àà ttrrooiiss aannss ppoouurr aarrrriivveerr àà
m
maattuurriittéé..))

°°LLeess ppllaannttss aadduulltteess qquuii oonntt ééttéé ttaaiillllééss eenn FFéévvrriieerr//M
Maarrss ddoonnnneerroonntt ttoouuttee llaa
ssaaiissoonn ddee bbeelllleess ffeeuuiilllleess ggaauuffrrééeess,, eett sseeuulleem
meenntt ddeeuuxx oouu ttrrooiiss bbaaiieess ttoouutt
aauu bbaass dduu ppiieedd…
…C
Ceess ffeeuuiilllleess,, aauuxx pprriinncciippeess aaccttiiffss pprréécciieeuuxx,, sseerroonntt
rrééccoollttééeess ttoouutt ll’’ééttéé,, sséécchhééeess eett ccoonnddiittiioonnnnééeess…
…ppoouurr llaa pphhyyttootthhéérraappiiee..
°°R
Riibbeess nniiggrruum
m :: pprroopprriiééttééss eett uuttiilliissaattiioonnss

D
Drraaiinneeuurr,, ddééttooxxiiffiiaanntt ssaanngguuiinn,, aannttii-- aalllleerrggiiqquuee,,
aannttii-- hhiissttaam
miinniiqquuee,, aannttii-- iinnffllaam
mm
maattooiirree,, iim
mm
muunnoo --rréégguullaatteeuurr,, ddiiuurrééttiiqquuee....
D
Doouulleeuurrss rrhhuum
maattiissm
maalleess eett aarrttiiccuullaaiirreess,, aarrtthhrroossee,, oossttééooppoorroossee,, ggoouuttttee,,
uurrééee,, rrhhiinniitteess aalllleerrggiiqquueess,, ssiinnuussiitteess,, aalllleerrggiieess aaiigguuëëss ssuuiittee
dd’’aannttiibbiiootthhéérraappiiee,, eecczzéém
maa,, uurrttiiccaaiirree,, ppssoorriiaassiiss,, aaffffeeccttiioonnss ccuuttaannééeess
rreebbeelllleess,, ppiiqqûûrreess dd’’iinnsseecctteess.. (( ll’’E
Ennccyyccllooppééddiiee ddeess P
Pllaanntteess IInnddiiccaattrriicceess..

G
Géérraarrdd D
Duucceerrff))

°°LLeess bboouurrggeeoonnss ddaannss nnoottrree aassssiieettttee !!
P
Poouurr cceeuuxx qquuii oonntt llaa cchhaannccee dd’’aavvooiirr ddaannss lleeuurr jjaarrddiinn qquueellqquueess ppiieeddss ddee
ccaassssiiss ppeeuuvveenntt rraam
maasssseerr qquueellqquueess uunn ddee cceess bboouurrggeeoonnss aauu ggooûûtt
ddéélliicciieeuuxx,, «« ppooiivvrree ––nnooiisseettttee –– ccaassssiiss »»,, lleess ffaaiirree m
maaccéérreerr ddaannss ddee ll’’hhuuiillee
dd’’oolliivvee…
…aauu ssoolleeiill…
…ddeerrrriièèrree uunnee vviittrree.. ((B
Booccaall ffeerrm
méé nnoonn
hheerrm
mééttiiqquueem
meenntt,, uunnee ggaazzee ffiixxééee ssuurr llee ccooll dduu rréécciippiieenntt))
A
Auu bboouutt ddee 33 sseem
maaiinneess,, cceettttee m
maaccéérraattiioonn ssoollaaiirree eesstt ddéélliicciieeuussee ddaannss uunnee
ssaallaaddee vveerrttee…
… ((FFiillttrrééee oouu nnoonn…
…ccaarr lleess bboouurrggeeoonnss ssoonntt uunn rrééggaall àà
ccrrooqquueerr !! O
Onn ppeeuutt lleess ccoom
mppaarreerr aauuxx ppiiggnnoonnss ddee ppiinn ddeess LLaannddeess !!)) M
Maaiiss
vvoouuss aauurreezz bbiieenn dd’’aauuttrreess iiddééeess ddee rreecceetttteess eenn ggooûûttaanntt cceellllee--ccii !!
°°C
Ceess bboouurrggeeoonnss qquuii ssooiiggnneenntt…
…
C
Ceettttee hhuuiillee rrééaalliissééee eesstt ééggaalleem
meenntt ttrrèèss eeffffiiccaaccee eenn m
maassssaaggee ccoonnttrree llaa
ddoouulleeuurr !! FFiillttrrééee,, ddiilluuééee àà 5500%
% ddaannss ddee ll’’hhuuiillee ddee nnooiisseettttee…
…Q
Quueellqquueess
ggoouutttteess dd’’eesssseennccee ddee ggeennéévvrriieerr,, rroom
maarriinn,, ppiinn,, ééppiiccééaa …
…
AA @@..........bbiieennttôôtt !
!

