


77                    AAvvaanntt--pprrooppooss      

88                    EEvvoolluuttiioonn  ddee  ll''oouuttiillllaaggee  eett  cchhooiixx  ddeess  iinnssttrruummeennttss    

1111                LLaabboouurr  ::  BBêêcchheess,,  hhoouueess,,  bbêêcchhooiirrss,,  ppiioocchheess,,  ccrrooccss  ddee  jjaarrddiinn

2255                EEnnttrreettiieenn  dduu  ssooll  ::  BBiinneetttteess,,  ggrriiffffeess,,  ccuullttiivvaatteeuurrss,,  sseerrffoouueetttteess,,  rraattiissssooiirreess,,  bbuutttteeuurr,,  rrââtteeaauuxx,,  éémmiieetttteeuurr,,  iinnssttrruummeennttss  iinnssoolliitteess  

4488                SSeemmiiss  eett  ppllaannttaattiioonn  ::  CCoorrddeeaauuxx,,  ssiilllloonnnneeuurrss,,  iinnssttrruummeennttss  ppoouurr  sseemmiiss,,  ppllaannttooiirrss,,  ppiioocchhoonnss,,  ttrraannssppllaannttooiirrss,,  
                        cclloocchhee  ddee  jjaarrddiinniieerr,,  ééttiiqquueettaaggee..

6633              AArrrroosseemmeenntt  ::  AArrrroossooiirrss,,  llaanncceess  dd''aarrrroossaaggee,,  aassppeerrsseeuurrss,,  sseerriinngguueess  àà  aassppeerrggeerr,,  ppoommppeess  ddee  jjaarrddiinn

7777              OOuuttiillss  ttaaiillllaannttss  ::  SSeerrppeetttteess,,  ccoouutteeaauuxx  ddee  jjaarrddiinniieerr,,  ggrreeffffooiirrss,,  ééccuussssoonnnnooiirr,,  ssééccaatteeuurrss,,  ffoorrcceess,,  cciissaaiilllleess,,  éécchheenniillllooiirrss,,  
                      éémmoonnddooiirrss,,  éébbrraanncchheeuurrss,,  ccrrooiissssaannttss,,  ssaabbrree  àà  ttoonnttuurree,,  sscciieess  àà  llaammeess  ffiixxeess  eett  pplliiaanntteess,,  sseerrppeess,,  hhaacchheess

111144          IInnssttrruummeennttss  ppoouurr  lleess  eessppaacceess  hheerrbbeeuuxx  ::  FFaauuxx,,  ttoonnddeeuussee,,  ffaauucciilllleess,,  vvoollaanntt,,  ffoorrcceess  àà  ggaazzoonn,,  ccoouuppee--ggaazzoonn  àà  llaammee  ffiixxee  eett  rroottaattiivvee

112211          RRééccoollttee  ::  CCoouutteeaauuxx,,  ggoouuggeess,,  ccuueeiillllee--ffrruuiittss,,  ppaanniieerrss

112299          TTrraaiitteemmeenntt  ssaanniittaaiirree  ddeess  vvééggééttaauuxx  ::  PPuullvvéérriissaatteeuurrss,,  ssoouuffrreettttee,,  ppoouuddrreeuusseess  

113377          AAuuttrreess  oouuttiillss  eett  aacccceessssooiirreess  uuttiilleess  aauu  jjaarrddiinniieerr  ::  FFoouurrcchhee,,  ppeettiitt  oouuttiillllaaggee  àà  mmaaiinn,,  éécchhaarrddoonnnnooiirrss,,  ssaarrccllooiirrss,,  eexxttiirrppaatteeuurrss,,  
                      éémmoouussssooiirrss,,  ccuurreetttteess,,  ppiièèggeess  àà  ttaauuppeess,,  ssaabboottss  eett  ccuurree--ssaabboottss,,  bbrroouueettttee

115511          EEppiilloogguuee,,  ssoouurrcceess  eett  bbiibblliiooggrraapphhiiee

SSOOMMMMAAIIRREE



QQuuii  ddiitt  jjaarrddiinnaaggee,,  eett  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  jjaarrddiinn  ppoottaaggeerr,,  ddiitt  ddee  pprrééfféérreennccee  

bboonnnnee  tteerrrree..  LLeess  bboonnss  lléégguummeess,,  lleess  jjoolliieess  fflleeuurrss  eett  lleess  bbeelllleess  ppllaanntteess  nnee  ssee  
ppllaaiisseenntt  qquuee  ddaannss  lleess  ssoollss  dduurraabblleemmeenntt  eennrriicchhiiss..  LLeeuurrss  rraacciinneess  ss''yy  ééttaalleenntt  àà  lleeuurr  
aaiissee  ppoouurr  yy  ppuuiisseerr  ttoouuss  lleess  nnuuttrriimmeennttss  nnéécceessssaaiirreess  àà  lleeuurr  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  lleeuurr  
bboonnnnee  ssaannttéé..  
MMaaiiss  ss''iill  nn''yy  aavvaaiitt  qquu''àà  sseemmeerr  eett  ppllaanntteerr  ssuurr  llee  mmeeiilllleeuurr  ddeess  tteerrrraaiinnss  !!    NNeennnnii,,  iill  
ffaauutt  dd''aabboorrdd  bbêêcchheerr,,  ggrriiffffeerr,,  rraattiisssseerr,,  ttiirreerr  llee  ccoorrddeeaauu..  UUnnee  ffooiiss  lleess  ppllaannttss  bboorrnnééss  
eett  lleess  sseemmiiss  rreeccoouuvveerrttss,,  nn''oouubblliioonnss  ppaass  ddee  lleess  aarrrroosseerr,,  ddee  bbiinneerr  rréégguulliièèrreemmeenntt..  
QQuuaanndd  llee  jjaarrddiinniieerr  nnee  ttrraavvaaiillllee  ppaass  llaa  tteerrrree,,  cc''eesstt  ppoouurr  ss''ooccccuuppeerr  ddeess  éélléémmeennttss  
aaéérriieennss;;  iill  sscciiee,,  ttaaiillllee,,  cciissaaiillllee,,  éécchheenniillllee,,  ggrreeffffee..  PPuuiiss  eennccoorree,,  iill  eeffffeeccttuuee  mmaaiinntteess  
ttââcchheess  iimmppéérraattiivveess  aauu  bboonn  oorrddrree  ddee  ssoonn  mmaarraaiiss  oouu  ddee  ssoonn  oouucchhee,,  ccee  ddeerrnniieerr  
tteerrmmee  ddééssiiggnnaanntt  eenn  qquueellqquueess  rrééggiioonnss  llee  jjaarrddiinn  aatttteennaanntt  àà  ll''hhaabbiittaattiioonn..  

EEnnffiinn  lleess  rrééccoolltteess  aarrrriivveenntt,,  hheeuurreeuusseemmeenntt  ééttaallééeess..  MMaaiiss  ddééjjàà  llaa  
pprreemmiièèrree  ppllaanncchhee  eesstt  lliibbéérrééee,,  llee  llaabboouurr  pprrééccèèddee  ddee  nnoouuvveeaauuxx  
eennsseemmeenncceemmeennttss..  CCyyccllee  éétteerrnneell,,  eennttrreettiieenn  ppeerrppééttuueell..  

CCoonndduuiirree  hhaabbiilleemmeenntt  ttoouutteess  cceess  ooppéérraattiioonnss  ssaannss  ééppaarrggnneerr  ssaa  
ppeeiinnee  mméérriittee  qquueellqquueess  iinnssttaannttss  ddee  bboonnhheeuurr::  CCoonntteemmpplleerr  eett  
ggooûûtteerr  llee  ffrruuiitt  ddee  ssoonn  ttrraavvaaiill,,  ccrrooqquueerr  llaa  ppoommmmee,,  ccuueeiilllliirr  llaa  rroossee  
eett  ss''éénniivvrreerr  ddee  ssoonn  ppaarrffuumm..



LLoonngguueeuurr  ttoottaallee  ::  3377,,44  ccmm
LLaarrggeeuurr  ddee  ttrraavvaaiill  ::  1199  ccmm
DDeennttss  ssppaattuullééeess  eett  nneerrvvuurrééeess  ::  8800  xx  4488  mmmm
PPooiiddss  ::  995522  gg

BBeell  oobbjjeett  iissssuu  ddee  llaa  ffoorrggee  qquuee  ccee  ssoolliiddee  ccuullttiivvaatteeuurr  àà  55  ddeennttss..  LLaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  cceess  
ddeerrnniièèrreess  eett  lleeuurr  aannggllee  dd''aattttaaqquuee  ssoonntt  ppaarrffaaiittss  ppoouurr  uunn  ggrriiffffaaggee  rréégguulliieerr..  IImmaaggiinneerr  
uunn  mmaanncchhee  dd''eennvviirroonn  11,,8800  mm  àà  iinnsséérreerr  ddaannss  llaa  ddoouuiillllee  aavveeuuggllee..



««  EEnn  oouuttrree  ddee  ll''ééttiiqquueettaaggee,,  iill  eesstt  bboonn  ddee  tteenniirr  eenn  rrèèggllee  uunn  rreeggiissttrree  mmaannuussccrriitt  
ccoonntteennaanntt  ll''oorrddrree  ddeess  ppllaannttaattiioonnss,,  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  ddeess  vvaarriiééttééss,,  ddeess  oobbsseerrvvaattiioonnss  ssuurr  
lleess  ttrraavvaauuxx,,  ddeess  nnootteess  mméémmoorraattiivveess,,  ddeess  rreemmaarrqquueess  àà  ccoonnssuulltteerr,,  eettcc..
LLee  pprroopprriiééttaaiirree  eett  mmêêmmee  llee  jjaarrddiinniieerr  ss''yy  iinnssttrruuiirroonntt  ppaarr  llaa  ccoommppaarraaiissoonn  ddeess  ffaauutteess  
ccoommmmiisseess  eett  ddeess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss..»»
LLee  LLiivvrree  ddee  llaa  FFeerrmmee  eett  ddeess  MMaaiissoonnss  ddee  CCaammppaaggnnee,,  PPiieerrrree  JJOOIIGGNNEEAAUUXX,,  11886655

EEnn  ggéénnéérraall  llee  jjaarrddiinniieerr  ssee  ccoonntteennttee  dd''uunnee  iinnssccrriippttiioonn  nnoommiinnaattiivvee  ddeess  ppllaanntteess,,  mmaaiiss  rriieenn  
nnee  ll''eemmppêêcchhee  ddee  lleess  ddiifffféérreenncciieerr  ppaarr  ddeess  nnuumméérrooss,,  ccoommmmee  llee  ffoonntt  ccoouurraammmmeenntt  lleess  
hhoorrttiiccuulltteeuurrss  oouu  lleess  ppééppiinniiéérriisstteess..  

AA  ggaauucchhee,,  mmooddèèllee  àà  ssuussppeennddrree  eenn  aalllliiaaggee  
iinncceerrttaaiinn,,  5588  xx  4455  mmmm..
««  AALLEEXXEENNDDRRAA  NNOOBBLLEESSSSEE  »»  ((vvaarriiééttéé  
ddee  ppêêcchhee))

AA  ddrrooiittee,,  ddeeuuxx  ééttiiqquueetttteess  eenn  vveerrrree  ddaattaanntt  
ddee  llaa  ffiinn  dduu  1199°°,,  ddéébbuutt  2200°°  ssiièèccllee..
CCeellllee  ddee  ddrrooiittee,,  àà  ssuussppeennddrree  aavveecc  uunnee  
aattttaacchhee  eenn  ccuuiivvrree,,  ccoonnttiieenntt  uunn  ppaappiieerr  
iimmpprriimméé  ssoouuss  llee  vveerrrree  ssoouuddéé..
DDiimmeennssiioonn  8811  xx  1100  mmmm..

LLee  mmooddèèllee  àà  ffiicchheerr  eenn  tteerrrree,,  hhaauutt  dd''eennvviirroonn  1122  ccmm,,  ccoonnttiieenntt  uunn  ppaappiieerr  aammoovviibbllee..  
FFeerrmmeettuurree  aavveecc  uunn  ppeettiitt  bboouucchhoonn  ddee  lliièèggee..



SSeerriinngguuee  àà  AAssppeerrggeerr LL''aarrrroosseemmeenntt  aavveecc  cceett  iinnssttrruummeenntt,,  ooppéérraattiioonn  nnoommmmééee  ««  bbaassssiinnaaggee  »»  eenn  tteerrmmee  
dd''hhoorrttiiccuullttuurree,,  ééttaaiitt  ffoorrtt  ccoouurraanntt  eennttrree  llee  1188°°  eett  llee  ddéébbuutt  dduu  2200°°  ssiièèccllee..  

LLaa  sseerriinngguuee  àà  aassppeerrggeerr  rreesssseemmbbllee  uunn  ppeeuu  àà  uunnee  
ppoommppee  àà  vvéélloo,,  àà  sseeuullee  ddiifffféérreennccee  qquuee  ll''oonn  cchhaassssee  
ddee  ll''eeaauu  àà  ssoonn  bboouutt..  LLee  ccyylliinnddrree  ppeeuutt  êêttrree  eenn  
ccuuiivvrree,,  eenn  llaaiittoonn,,  eenn  ééttaaiinn,,  eenn  zziinncc  oouu  eenn  ffeerr,,  ssaa  
ccaappaacciittéé  vvaarriiaanntt  sseelloonn  ssoonn  ddiiaammèèttrree  eett  ssaa  
lloonngguueeuurr..  LLee  mmaanncchhee  eesstt  pprroolloonnggéé  dd''uunnee  ttiiggee  aauu  
bboouutt  ddee  llaaqquueellllee  uunn  ttaammppoonn  eenn  ccuuiirr  ééppoouussee  
ppaarrffaaiitteemmeenntt  ll''iinnttéérriieeuurr  dduu  ccyylliinnddrree,,  ttoouutt  eenn  
ppeerrmmeettttaanntt  llee  ccoouulliisssseemmeenntt  ddee  ccee  ppiissttoonn..  OOnn  
aassppiirree  lleess  lliiqquuiiddeess  ddaannss  uunn  sseeaauu  ppoouurr  lleess  
pprroojjeetteerr  eenn  ««  jjeett  ssiimmppllee  »»  oouu  eenn  ««  jjeett  ddee  pplluuiiee  »»  
ssuurr  lleess  vvééggééttaauuxx..  UUnn  oouu  pplluussiieeuurrss  eemmbboouuttss  
iinntteerrcchhaannggeeaabblleess  ssoonntt  ppaarrffooiiss  iinnttééggrrééss  aauuxx  
mmooddèèlleess  lleess  pplluuss  lluuxxuueeuuxx..  




