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LLaammee  ttaaiillllaannttee  rraappppoorrttééee
eett  rriivveettééee  àà  cchhaauudd

IIll  eesstt  uunn  ffaaiitt  qquuee  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddee  ll''iinnssttrruummeenntt  eesstt  ddiivveerrsseemmeenntt  aapppprréécciiééee  ssuurr  llee  
tteerrrriittooiirree  ffrraannççaaiiss,,  ccee  qquuii  ppeeuutt  ss''eexxpplliiqquueerr  ppaarr  uunnee  pprroodduuccttiioonn  qquuaalliittaattiivveemmeenntt  ddiissppaarraattee..  
EEnn  11884411,,  ll''EEnnccyyccllooppééddiiee  dduu  CCoommmmeerrççaanntt  aaffffiirrmmee  qquuee  lleess  aannggllaaiiss  sseeuullss  llee  ffaabbrriiqquueenntt  
ddaannss  llaa  ppeerrffeeccttiioonn..  
LLaa  qquuaalliittéé  dduu  cciissaaiilllleemmeenntt  eesstt  iinnééggaalleemmeenntt  ccoonnssttaattééee  ddaannss  llee  tteemmppss,,  ccoommmmee  ll''iilllluussttrree  
cceettttee  cciittaattiioonn  ddaattaanntt  ddee  11885500,,  éémmaannaanntt  ddeess  FFiigguurreess  ppoouurr  ll''AAllmmaannaacchh  dduu  BBoonn  
JJaarrddiinniieerr  ((DDEECCAAIISSNNEE  eett  HHÉÉRRIINNCCQQ))  ««  DDeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss  oonn  cchheerrcchhee  àà  mmooddiiffiieerr  llee  
ssééccaatteeuurr,,  aaffiinn  ddee  rreemmééddiieerr  àà  llaa  pprreessssiioonn  qquu''iill  pprroodduuiitt  ssuurr  llaa  bbrraanncchhee  lloorrss  ddee  llaa  ttaaiillllee,,  
oonn  nn''yy  eesstt  ppaass  eennccoorree  ppaarrvveennuu,,  dduu  mmooiinnss  ddee  mmaanniièèrree  àà  ccoonntteenntteerr  ttoouutt  llee  mmoonnddee  »»
LLeess  aamméélliioorraattiioonnss  rrééssuulltteenntt  aauussssii  dd''uunnee  nnéécceessssaaiirree  ccoollllaabboorraattiioonn  eennttrree  lleess  ffaabbrriiccaannttss  eett  
lleess  uuttiilliissaatteeuurrss..  TToouuss  lleess  oorrggaanneess  ccoommppoossaanntt  ll''oouuttiill  ddooiivveenntt  ssee  rréévvéélleerr  ffiiaabblleess  eett  bbiieenn  
aasssseemmbbllééss,,  ssaannss  ddéérrèègglleemmeennttss  ttrroopp  rraappiiddeess..  DDee  ttââttoonnnneemmeennttss  eenn  ttââttoonnnneemmeennttss,,  iissoollééss  
ddaannss  lleeuurr  llooccaalliittéé,,  lleess  ccoouutteelliieerrss  ppeeaauuffiinneenntt  lleeuurrss  mmooddèèlleess  ddee  ssééccaatteeuurrss,,  eenn  eessppéérraanntt  
pprrooppoosseerr  uunn  mmeeiilllleeuurr  pprroodduuiitt  qquuee  llaa  ccoonnccuurrrreennccee;;  ccee  mmaarrcchhéé  ddee  ll''oouuttiillllaaggee,,  ccoommpprreennaanntt  
aauussssii  llaa  mmaaiinntteennaannccee,,  ss''aavvèèrree  ddeess  pplluuss  jjuutteeuuxx  ddaannss  lleess  ccaannttoonnss  ooùù  ll''aaccttiivviittéé  vviinniiccoollee  
pprrééddoommiinnee..  HHeeuurreeuuxx  lleess  vviiggnneerroonnss  qquuii  ddiissppoosseenntt  llooccaalleemmeenntt  dd''uunn  bboonn  ttaaiillllaannddiieerr..  
QQuuaanndd  uunnee  ccoonnttrrééee  ssee  ttrroouuvvee  eenn  ddééffiicciitt  ddee  bboonnss  oouuttiilllleeuurrss,,  lleess  vviittiiccuulltteeuurrss  ffoonntt  llee  bboonn  
cchhooiixx  ddee  ss''ééqquuiippeerr  aauupprrèèss  ddeess  ccoouutteelllleerriieess  rreennoommmmééeess  ddeess  rrééggiioonnss  vvooiissiinneess..

««  AAuussssii  vvooyyoonnss--nnoouuss  ddééjjàà  lleess  vviiggnnoobblleess  ééttrraannggeerrss  àà  nnoottrree  ddééppaarrtteemmeenntt  ddeevveenniirr  nnooss  
ttrriibbuuttaaiirreess  eett  ss''aapppprroovviissiioonnnneerr  cchheezz  nnoouuss  ddee  bboonnss  ssééccaatteeuurrss;;  lleess  pprroodduuiittss  qquuee  nnoouuss  
aavvoonnss  eenn  ssoouuss  lleess  yyeeuuxx  jjuussttiiffiieenntt  pplleeiinneemmeenntt  llaa  pprrééfféérreennccee  qquuii  lleeuurr  eesstt  aaccccoorrddééee  eett  
ssoouuttiieennnneenntt  ddiiggnneemmeenntt  llaa  rrééppuuttaattiioonn  qquuee  ll''HHéérraauulltt  ss''eesstt  ffaaiittee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  vviittiiccuullttuurree..  
MMeessssiieeuurrss,,  aappppllaauuddiissssoonnss--nnoouuss  ddee  cceettttee  hhaabbiilleettéé  ddee  nnooss  ccoonnssttrruucctteeuurrss;;  eennccoouurraaggeeoonnss--
lleess  dd''aauuttaanntt  pplluuss  qquuee  bbeeaauuccoouupp  ssoonntt  mmooddeesstteemmeenntt  ééttaabblliiss  ddaannss  nnooss  vviillllaaggeess,,  eett  qquuee  
nnoouuss  rrééccoommppeennssoonnss  eenn  eeuuxx  llee  ttrraavvaaiill  eett  ll''iinntteelllliiggeennccee  aapppplliiqquuééss  ddee  llaa  mmaanniièèrree  llaa  pplluuss  
uuttiillee  aauu  ppeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt  ddee  llàà  pplluuss  iimmppoorrttaannttee  eett  ddee  llaa  pplluuss  rriicchhee  ddee  nnooss  ccuullttuurreess  »»
LLee  MMeessssaaggeerr  AAggrriiccoollee  dduu  MMiiddii,,  DDrr  FFrrééddéérriicc  CCAAZZAALLIISS,,11886644



CCee  ssééccaatteeuurr,,  àà  bbrraanncchheess  eeffffiillééeess,,  eesstt  ééqquuiippéé  dd''uunn  rreessssoorrtt  ddiitt  ""àà  ffoouurrcchheetttteess""  ((ddééttaaiill  ccii--bbaass))

DDee  ll''aavviiss  ddee  cceerrttaaiinnss  pprraattiicciieennss,,  uunn  sseeuull  aarrrrêêttooiirr  ssuuffffiitt  àà  ll''oouuttiill;;  eenn  ppllaacceerr  ddeeuuxx  oouu  pplluuss  ll''aalloouurrddiitt  
iinnuuttiilleemmeenntt..
LL''ééccaarrtteemmeenntt  mmaaxxiimmaall  àà  ll''eexxttrréémmiittéé  ddeess  bbrraanncchheess,,  aasssseezz  iimmppoorrttaanntt  ((1199  ccmm)),,  ppeerrmmeett  llee  rreeccuull  ddee  llaa  
mmaaiinn  aauu  bbéénnééffiiccee  dd''uunnee  ffoorrccee  ddee  lleevviieerr  pplluuss  ppuuiissssaannttee  ppoouurr  sseeccttiioonnnneerr  llee  bbooiiss  ccoonnssiissttaanntt..
AA  nnootteerr  ll''eemmppllaacceemmeenntt  dduu  bbuuttooiirr  eenn  ppaarrttiiee  hhaauuttee..  

LL''aabbsseennccee  dd''uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ffeerrmmooiirr  ddiirreecctteemmeenntt  ggrreefffféé  ssuurr  ssoonn  oossssaattuurree  ssuuppppoossee  qquuee  llee  
vveerrrroouuiillllaaggee  ss''eeffffeeccttuuaaiitt,,  àà  ll''oorriiggiinnee,,  aauu  mmooyyeenn  dd''uunn  aannnneeaauu  ddee  ccuuiirr  oouu  ddee  mmééttaall  eennggaaiinnaanntt  llee  bbaass  
ddeess  bbrraanncchheess;;  iiccii  rreemmppllaaccéé  ppaarr  uunn  bbrriinn  ddee  rraapphhiiaa  nnoouuéé..  LLeess  ssééccaatteeuurrss  ppeeuuvveenntt  ééggaalleemmeenntt  ssee  
ttrraannssppoorrtteerr  ddaannss  uunn  ccaarrqquuooiiss  aaddaappttéé  àà  lleeuurrss  ddiimmeennssiioonnss,,  oouu  eennccoorree  eennrroouullééss  ddaannss  uunn  lliinnggee  
lliiggaattuurréé..

AA  ddrrooiittee,,  ddééttaaiill  ddee  ll''eemmbbooiitteemmeenntt  ddeess  
llaammeess  dduu  rreessssoorrtt,,  ddiitt  ""àà  ffoouurrcchheettttee"",,  
pplluuss  rraarreemmeenntt  ddééssiiggnnéé  ""rreessssoorrtt  àà  llaammee  
cchheevvaauucchhaannttee""  oouu  ""rreessssoorrttss  ppaaiilllleetttteess""
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