
LLee  ppllaannttaaiinn  llaannccééoolléé  ((PPllaannttaaggoo  llaanncceeoollaattaa))  
  
AAuussssii  nnoommmméé  hheerrbbee  àà  cciinnqq  ccoouuttuurreess,,  sseemmbbllee  aavvooiirr  ééttéé  aauussssii  rrééppaanndduu  
ddaannss  lleess  tteemmppss  aanncciieennss  qquuee  mmaaiinntteennaanntt  eett  ssaa  rrééppuuttaattiioonn  sseemmbbllee  aavvooiirr  
ééttéé  eexxcceelllleennttee..  ((EEnn  aalllleemmaanndd,,  llaa  ddeerrnniièèrree  ssyyllllaabbee  dduu  nnoomm  SSppiittzzwweeggeerriicchh  
pprroovviieenntt  dduu  llaattiinn  rreexx  ,,  rrooii))..  LLee  ppllaannttaaiinn  llaannccééoolléé  ééttaaiitt  ddoonncc  llee  rrooii  ddeess  
cchheemmiinnss  eett  ffuutt  ddeeppuuiiss  ttoouujjoouurrss  uunnee  bbéénnééddiiccttiioonn  ppoouurr  lleess  hhoommmmeess..  
  
UUnnee  pprriièèrree  aanngglloo--ssaaxxoonnnnee  ssee  rrééfféérraanntt  àà  nneeuuff  ppllaanntteess  eett  ssee  ttrroouuvvaanntt  ddaannss  
uunn  mmaannuussccrriitt,,  dduu  1111èèmmee  ssiièèccllee  ssaannss  ddoouuttee,,  ppaarrllee  ééggaalleemmeenntt  dduu  ppllaannttaaiinn  
llaannccééoolléé  ::  
““EEtt  ttooii,,  ppllaannttaaiinn,,  mmèèrree  ddeess  ppllaanntteess,,  oouuvveerrttee  vveerrss  ll’’EEsstt,,  ppuuiissssaanntt  
iinnttéérriieeuurreemmeenntt::  lleess  vvooiittuurreess  ppaasssseenntt  ssuurr  ttooii,,  lleess  ffeemmmmeess  cchheevvaauucchhaaiieenntt  
ssuurr  ttooii,,  lleess  ffiiaannccééeess  cchheevvaauucchhaaiieenntt  ssuurr  ttooii,,    lleess  ttaauurreeaauuxx  rreennââccllaaiieenntt  ssuurr  
ttooii..  TTuu  aass  rrééssiissttéé  àà  ttoouutt  cceellaa  tt’’aarrqquueess  bboouuttaanntt  ddee  ttoouutteess  tteess  ffoorrcceess..  AAlloorrss  
rrééssiissttee  aauussssii  aauu  ppooiissoonn  eett  àà  llaa  ccoonnttaammiinnaattiioonn  qquuii  mmeennaaccee  ccee  ppaayyss!!””                                                                    
                    
LLaa  ssiittuuaattiioonn  nn’’aa  ppaass  cchhaannggéé  aauujjoouurrdd’’hhuuii..  LLee  mmaall  mmeennaaccee  llee  ppaayyss  eett  nnoouuss  
aavvoonnss  bbeessooiinn  ddee  ssiimmpplleess  ccoommmmee  llee  ppllaannttaaiinn,,  ssii  pprriisséé  ddaannss  ttoouuss  lleess  lliivvrreess  ssuurr  lleess  ppllaanntteess  mmééddiicciinnaalleess,,  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  
ccee  mmaall..  SSoonn  ccoouussiinn,,  llee  ggrraanndd  ppllaannttaaiinn  ((PPllaannttaaggoo  mmaajjoorr)),,  ppoossssèèddee  lleess  mmêêmmeess  pprroopprriiééttééss  ppoossiittiivveess  eett  eesstt  uuttiilliisséé  
eexxaacctteemmeenntt  ddee  llaa  mmêêmmee  ffaaççoonn..  TToouuss  lleess  ddeeuuxx  ssee  ttrroouuvveenntt  ssuurr  ttoouuss  lleess  sseennttiieerrss  cchhaammppêêttrreess  eett  lleess  lliissiièèrreess,,  ddaannss  lleess  
ffoossssééss  eett  lleess  tteerrrreess  iinnccuulltteess  hhuummiiddeess,,  eett  iillss  ssoonntt  rrééppoonndduuss  pprraattiiqquueemmeenntt  ddaannss  llee  mmoonnddee  eennttiieerr..  
                    
LLee  ppllaannttaaiinn  eesstt  uuttiilliisséé  eenn  pprreemmiieerr  lliieeuu  ccoonnttrree  ttoouutteess  lleess  mmaallaaddiieess  ddeess  oorrggaanneess  rreessppiirraattooiirreess  eett  ttoouutt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  eenn  
ccaass  dd’’eennggoorrggeemmeenntt  ddeess  ppoouummoonnss,,  ddee  ttoouuxx,,  ddee  ccooqquueelluucchhee,,  dd’’aasstthhmmee  ppuullmmoonnaaiirree,,  oouuii,,  mmêêmmee  eenn  ccaass  ddee  ttuubbeerrccuulloossee  
ppuullmmoonnaaiirree..    
  
LL’’aabbbbéé  ssuuiissssee  KKuueennzzllee,,  ccee  ggrraanndd  mmééddeecciinn  ddee  llaa  nnaattuurree,,  uunn  ccoonnnnaaiisssseeuurr  ddee  llaa  ggrraannddee  ffoorrccee  tthhéérraappeeuuttiiqquuee  ddeess  ppllaanntteess,,  
ééccrriitt  qquuee  llee  ppllaannttaaiinn  eesstt  uuttiilliisséé,,  qquueellllee  qquuee  ssooiitt  ll’’eessppèèccee,,  aavveecc  llaa  rraacciinnee,,  llaa  ppllaannttee  aavveecc  sseess  ffeeuuiilllleess,,  llaa  fflleeuurr  eett  lleess  
ggrraaiinneess..  IIll  ppuurriiffiiee  ccoommmmee  aauuccuunnee  aauuttrree  ppllaannttee  nnee  ppeeuutt  llee  ffaaiirree  llee  ssaanngg,,  lleess  ppoouummoonnss  eett  ll’’eessttoommaacc  eett  eesstt  iinnddiiqquuéé  ppoouurr  
cceellllee  rraaiissoonn  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  aannéémmiiqquueess  oouu  ddoonntt  llee  ssaanngg  eesstt  ddee  mmaauuvvaaiissee  qquuaalliittéé,,  ddoonntt  lleess  ppoouummoonnss  eett  lleess  rreeiinnss  ssoonntt  
ffaaiibblleess,,  qquuii  ssoonntt  ddee  ppââlleeuurr  mmaallaaddiivvee,,  qquuii  oonntt  ddeess  eexxaanntthhèèmmeess  ddeess  ddaarrttrreess  oouu  qquuii  ttoouussssootteenntt,,  qquuii  ssoonntt  eennrroouuééss,,  eett  
rreesstteenntt  mmaaiiggrreess  ccoommmmee  ddeess  cclloouuss  mmêêmmee  ssii  oonn  lleess  ggaavvee  ccoommmmee  ddeess  ooiieess..  IIll  aaiiddee  lleess  eennffaannttss  mmaalliinnggrreess  eenn  ddééppiitt  dd’’uunnee  
bboonnnnee  aalliimmeennttaattiioonn  àà  ssee  rreemmeettttrree  ssuurr  ppiieedd..  
                    
JJ’’aaii  mmooii--mmêêmmee  ppuu  pprrooccuurreerr  àà  cceerrttaaiinneess  ppeerrssoonnnneess  uunnee  ggrraannddee  aaiiddee  eenn  ccaass  dd’’aasstthhmmee  ppuullmmoonnaaiirree  eett  bbrroonncchhiiqquuee  aavveecc  dduu  
ppllaannttaaiinn  eett  dduu  tthhyymm,,  mmééllaannggééss  àà  ppaarrttss  ééggaalleess  ((vvooiirr  ““UUttiilliissaattiioonn  ppoossssiibbllee))..  UUnnee  tteellllee  iinnffuussiioonn  eesstt  ééggaalleemmeenntt  ttrrèèss  
rreeccoommmmaannddééee  eenn  ccaass  ddee  mmaallaaddiieess  dduu  ffooiiee  eett  ddee  llaa  vveessssiiee..  eenn  ccaass  ddee  bbrroonncchhiittee,,  dd’’aasstthhmmee  ppuullmmoonnaaiirree  eett  bbrroonncchhiiqquuee,,  llaa  
ttiissaannee  ffaaiitt  uunn  eexxcceelllleenntt  eeffffeett  lloorrssqquu’’eellllee  eesstt  uuttiilliissééee  ddee  llaa  ffaaççoonn  ssuuiivvaannttee  ::  oonn  ffaaiitt  bboouuiilllliirr  uunnee  ttaassssee  dd’’eeaauu  ffrrooiiddee  aavveecc  uunnee  
ttrraanncchhee  ddee  cciittrroonn  ((ss’’iill  eesstt  ttrraaiittéé;;  ssaannss  zzeessttee))    eett  uunnee  ccuuiilllléérrééee  àà  ccaafféé  bboommbbééee  ddee  ssuuccrree  ccaannddii  bbrruunn,,  oonn  llaaiissssee  vveenniirr  qquuaattrree  
àà  cciinnqq  bboouuiilllloonnss,,  oonn  rreettiirree  dduu  ffeeuu  eett  oonn  aajjoouuttee  eennssuuiittee  uunnee  ccuuiilllléérrééee  àà  ccaafféé  bboommbbééee  dduu  mmééllaannggee  ddee  ttiissaannee..  LLaaiisssseerr  
iinnffuusseerr  uunnee  ddeemmii--mmiinnuuttee..    
  
DDaannss  lleess  ccaass  ggrraavveess,,  llaa  ttiissaannee  ddooiitt  êêttrree  pprrééppaarrééee  ffrraaîîcchhee  qquuaattrree  àà  cciinnqq  ffooiiss  ppaarr  jjoouurr..  OOnn  llaa  bbooiitt  ppaarr  ggoorrggééeess,,  aauussssii  cchhaauudd  
qquu’’oonn  ppeeuutt  llee  ssuuppppoorrtteerr..  
  
CCoommmmee  oonn  ppeeuutt  llee  lliirree  ddaannss  lleess  aanncciieennss  lliivvrreess  ssuurr  lleess  ppllaanntteess,,  lleess  ggrraaiinneess  ddee  ppllaannttaaiinn  ssoonntt  eeffffiiccaacceess  ccoonnttrree  llaa  ffoorrmmaattiioonn  
ddee  ccaallccuullss  lloorrssqquu’’oonn  eenn  pprreenndd  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt  hhuuiitt  ggrraammmmeess..  OOnn  bbooiitt  eenn  oouuttrree  ddee  llaa  ttiissaannee  ddee  ppllaannttaaiinn..  LLee  ssiirroopp  ddee  
ppllaannttaaiinn  ppuurriiffiiee  llee  ssaanngg  ddee  ttoouutteess  sseess  iimmppuurreettééss  eett  ssuubbssttaanncceess  ttooxxiiqquueess..  OOnn  ddeevvrraaiitt  eenn  ffaaiirree  uunnee  vvéérriittaabbllee  ccuurree  eenn  eenn  
pprreennaanntt  ttoouuss  lleess  jjoouurrss,,  aavvaanntt  cchhaaqquuee  rreeppaass,,  uunnee  ccuuiilllléérrééee  àà  ssoouuppee  ((ppoouurr  lleess  eennffaannttss,,  uunnee  ccuuiilllléérrééee  àà  ccaafféé))  ((vvooiirr  ppoouurr  llaa  
pprrééppaarraattiioonn  dduu  ssiirroopp  ““FFoorrmmeess  dd’’uuttiilliissaattiioonn””))..  
                    
DDaannss  lleess  mmiilliieeuuxx  ppaayyssaannss,,  oonn  ssaaiitt  qquuee  llee  ppllaannttaaiinn  aa  ttoouujjoouurrss  ééttéé  uunn  vvuullnnéérraaiirree  aapppprréécciiéé..  UUnnee  ffooiiss,,  uunn  ppaayyssaann  ssee  bblleessssaa  
ggrriièèvveemmeenntt  aavveecc  uunn  oouuttiill  aalloorrss  qquu’’iill  ééttaaiitt  ddaannss  lleess  cchhaammppss;;  àà  mmoonn  ggrraanndd  ééttoonnnneemmeenntt,,  iill  pprriitt  ddeess  ffeeuuiilllleess  ffrraaîîcchheess  ddee  
ppllaannttaaiinn,,  lleess  bbrrooyyaa  eennttrree  sseess  ddooiiggttss  eett  lleess  ppoossaa  ssuurr  llaa  ppllaaiiee..  BBiieenn  qquuee  lleess  ffeeuuiilllleess  nnee  ffuusssseenntt  ppaass  llaavvééeess,,  aauuccuunnee  
iinnffllaammmmaattiioonn  nnee  ss’’eennssuuiivviitt..  LLeess  ffeeuuiilllleess  ffrraaîîcchheess  bbrrooyyééeess  aaiiddeenntt  eenn  ccaass  dd’’ééccoorrcchhuurreess,,  ddee  ccoouuppuurreess,,  ddee  ppiiqqûûrreess  ddee  
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gguuêêppeess,,  oouuii,,  mmêêmmee  eenn  ccaass  ddee  mmoorrssuurreess  ddee  cchhiieennss  ddéécchhaaîînnééss,,  ddee  mmoorrssuurreess  dd’’aanniimmaauuxx  vveenniimmeeuuxx  eett  ddee  sseerrppeennttss,,  cceettttee  
mméétthhooddee  ééttaanntt  cchheezz  lleess  ddeerrnniieerrss  nnoommmmééss  uunnee  rreessssoouurrccee  ddee  sseeccoouurrss,,  ffaauuttee  ddee  mmééddeecciinnss  ddiissppoonniibblleess..  DDaannss  uunn  vviieeuuxx  lliivvrree  
ssuurr  lleess  ppllaanntteess,,  iill  eesstt  ééccrriitt  ::  ““LLoorrssqquu’’uunn  ccrraappaauudd  eesstt  mmoorrdduu  ppaarr  uunnee  aarraaiiggnnééee,,  iill  ccoouurrtt  cchheerrcchheerr  dduu  ppllaannttaaiinn..  IIll  ssaaiitt  bbiieenn  
ccee  qquuii  ll’’aaiiddee..””  

                    
PPoouurr  gguuéérriirr  lleess  ggooiittrreess,,  ddeess  ffeeuuiilllleess  ffrraaîîcchheess  ééccrraassééeess  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  
mmaaiinnss,,  mmééllaannggééeess  àà  uunn  ppeeuu  ddee  sseell  eett  ppoossééeess  ssuurr  llee  ccoouu  ppeeuuvveenntt  
aammeenneerr  llaa  gguuéérriissoonn..  LLeess  ffeeuuiilllleess  ddee  ppllaannttaaiinn  ppoossééeess  ddaannss  llaa  cchhaauussssuurree  
éélliimmiinneenntt  lleess  aammppoouulleess  pprroovvooqquuééeess  ppaarr  llaa  mmaarrcchhee..  TToouuttee  ttuummeeuurr,,  ssii  
mmaalliiggnnee  qquu’’eellllee  ssooiitt,,  ppeeuutt  ddiissppaarraaîîttrree  ssii  oonn  llaa  ttrraaiittee  aavveecc  ddeess  ffeeuuiilllleess  
ffrraaîîcchheemmeenntt  bbrrooyyééeess..    
  
LLeess  ffeeuuiilllleess  ppoossééeess  ssuurr  lleess  ppaarrttiieess  mmaallaaddeess  aaiiddeenntt  ééggaalleemmeenntt  eenn  ccaass  ddee  
mmaallaaddiieess  mmaalliiggnneess  ddeess  ggllaannddeess..  DDaannss  cceess  ccaass,,  iill  sseerraaiitt  cceeppeennddaanntt  bboonn  
ddee  ffaaiirree  mmaaccéérreerr  ddee  llaa  mmaarrjjoollaaiinnee  ffrraaîîcchhee  ((ddaannss  lleess  ccaass  uurrggeennttss,,  oonn  
ppeeuutt  ééggaalleemmeenntt  uuttiilliisseerr  ddee  llaa  mmaarrjjoollaaiinnee  sséécchhééee))  ddaannss  ddee  ll’’hhuuiillee  
dd’’oolliivveess..  OOnn  mmeett  ddee  llaa  mmaarrjjoollaaiinnee  ddaannss  uunnee  bboouutteeiillllee,,  vveerrssee  ll’’hhuuiillee  ppaarr--
ddeessssuuss  eett  oonn  llaa  llaaiissssee  rreeppoosseerr  ddiixx  jjoouurrss  ddaannss  uunn  eennddrrooiitt  cchhaauudd,,  LL’’hhuuiillee  
ddee  mmaarrjjoollaaiinnee  aaiinnssii  ffaabbrriiqquuééee  eesstt  ééttaallééee  ssuurr  lleess  ggllaannddeess  mmaallaaddeess,,  oonn  
ppoossee  ddeess  ffeeuuiilllleess  bbrrooyyééeess  ddee  ppllaannttaaiinn  ppaarr--ddeessssuuss  eett  oonn  ppoossee  uunnee  
bbaannddee  ppoouurr  ffaaiirree  tteenniirr  llee  ttoouutt..  EEnn  ppeeuu  ddee  tteemmppss,,  uunnee  aamméélliioorraattiioonn  ssee  
pprroodduuiitt..  
                  
LLoorrss  dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee  ssee  tteennaanntt  aauu  pprreessbbyyttèèrree  mmuunniicciippaall  ddee  LLiinnzz,,  
jj’’iinnddiiqquuaaii  qquuee  lleess  ffeeuuiilllleess  ééccrraassééeess  ddee  ppllaannttaaiinn  ppoouuvvaaiieenntt  gguuéérriirr  ttoouutteess  
lleess  ppllaaiieess,,  mmêêmmee  vviieeiilllleess  ddee  ddiixx  aannss..  CCiinnqq  mmooiiss  aapprrèèss,,  lloorrss  dd’’uunnee  
ccoonnfféérreennccee  ddaannss  llaa  ssaallllee  ddee  ll’’ééccoollee  ddeess  ssooeeuurrss  ddee  llaa  CCrrooiixx  ddee  LLiinnzz,,  uunnee  

ffeemmmmee  ddeemmaannddaa  llaa  ppaarroollee::  eellllee  aavvaaiitt  ddoouuttéé,,  lloorrss  ddee  mmaa  pprreemmiièèrree  ccoonnfféérreennccee,,  qquuee  llee  ppllaannttaaiinn  ppuuiissssee  gguuéérriirr  ttoouuttee  ppllaaiiee,,  
mmêêmmee  vviieeiillllee  ddee  ddiixx  aannss..  SSaa  vvooiissiinnee  aavvaaiitt  ddeeppuuiiss  1177  aannss  uunnee  ppllaaiiee  oouuvveerrttee  aauu  ppiieedd  eett  nnee  ppoouuvvaaiitt  pplluuss  ssoorrttiirr  ddee  cchheezz  eellllee  
ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss  ppoouurr  cceettttee  rraaiissoonn..  EEllllee  lluuii  aappppoorrttaa  llee  lleennddeemmaaiinn  ddeess  ffeeuuiilllleess  ddee  ppllaannttaaiinn  eett  lleess  ppoossaa,,  sseelloonn  lleess    ccoonnsseeiillss  
ddee  MMaaddaammee  TTrreebbeenn,,  ssuurr  llaa  jjaammbbee  mmaallaaddee..  TToouuss  lleess  ddoouutteess  ddiissppaarruurreenntt  ::  llaa  ppllaaiiee  ssee  ffeerrmmaa,,  eett  gguuéérriitt  àà  uunnee  vviitteessssee  
iinnccrrooyyaabbllee,,  àà  lleeuurr  ggrraannddee  ssuurrpprriissee..  LLeess  cciinnqq  ddeerrnniieerrss  mmooiiss,,  eellllee  nnee  ss’’ééttaaiitt  pplluuss  oouuvveerrttee..  
                  
UUnn  aauuttrree  eexxeemmppllee  ::  uunn  mmuuttiilléé  ddee  gguueerrrree  qquuii  aavvaaiitt  uunnee  pprrootthhèèssee  ddee  llaa  jjaammbbee  aavvaaiitt  ddeess  ppllaaiieess  oouuvveerrtteess  ssuurr  llee  mmooiiggnnoonn  
dduu  ffaaiitt  ddee  ll’’ééttéé  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ttoorrrriiddee..  NNii  ddeess  ppoommmmaaddeess,,  nnii  ddeess  rraayyoonnss,,  nnii  ddeess  ppiiqqûûrreess  nnee  ppoouuvvaaiieenntt  gguuéérriirr  cceess  ppllaaiieess..  
LLoorrssqquu’’iill  ppoossaa  dduu  ppllaannttaaiinn  ssuurr  lleess  ppllaaiieess,,  eelllleess  gguuéérriirreenntt  eenn  uunnee  nnuuiitt  eett  iill  ppuutt  rreepprreennddrree  ssoonn  ttrraavvaaiill..  
  
MMooii--mmêêmmee,,  jj’’aaii  ppuu  mmee  ssooiiggnneerr  rraappiiddeemmeenntt  àà  ll’’aaiiddee  ddee  jjuuss  ffrraaiiss  ddee  ppllaannttaaiinn..  IIll  yy  aa  ddeess  aannnnééeess  ddee  cceellaa,,  jjee  ppoorrttaaiiss  mmoonn  
ppeettiitt--ffiillss  dd’’uunn  aann  ddaannss  mmeess  bbrraass  lloorrssqquu’’iill  mmee  mmoorrddiitt  ppoouurr  mmee  ttaaqquuiinneerr  ddaannss  llaa  jjoouuee  ggaauucchhee,,  aauu--ddeessssuuss  dduu  ccooiinn  ddee  llaa  
bboouucchhee..  PPeennddaanntt  pplluussiieeuurrss  jjoouurrss,,  cceettttee  mmoorrssuurree  mmee  ffiitt  bbiieenn  ssoouuffffrriirr..  JJee  mmee  mmiiss  aalloorrss  àà  eenndduuiirree  lleess  eennddrrooiittss  ddoouulloouurreeuuxx  
aavveecc  ddee  ll’’eesssseennccee  ddee  ppllaannttaaiinn..  JJee  mmee  ffaaiissaaiiss  dduu  ssoouuccii,,  ccaarr  cceellaa  ppoouuvvaaiitt  ddeevveenniirr  uunn  jjoouurr  oouu  ll’’aauuttrree  uunnee  iinndduurraattiioonn  
mmaalliiggnnee..  
  
FFiinn  aavvrriill,,  jjee  mmee  rreennddiiss  aavveecc  mmoonn  mmaarrii  àà  uunn  ccoonnggrrèèss  àà  FFrreeiissttaaddtt..  SSoouuddaaiinn,,  jjee  rreesssseennttiiss  àà  ll’’eennddrrooiitt  ddee  ll’’aanncciieennnnee  mmoorrssuurree  
uunnee  ttuummeeuurr  dduurree  qquuii  ss’’ééttaaiitt  ffoorrmmééee  ppeennddaanntt  llaa  nnuuiitt..  JJ’’aallllaaii  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  cchheerrcchheerr  uunnee  ppooiiggnnééee  ddee  ffeeuuiilllleess  ddee  ppllaannttaaiinn  
ddaannss  lleess  pprrééss,,  jjee  lleess  ééccrraassaaii  eennttrree  llee  ppoouuccee  eett  ll’’iinnddeexx  eett  jj’’eenn  eenndduuiissiiss  ssoouuvveenntt  llaa  ttuummeeuurr  ppeennddaanntt  llaa  jjoouurrnnééee..  LLee  ssooiirr,,  
ll’’iinndduurraattiioonn  aavvaaiitt  pprreessqquuee  ddiissppaarruu;;  llee  lleennddeemmaaiinn  mmaattiinn,,  eellllee  aavvaaiitt  eennttiièèrreemmeenntt  ddiissppaarruu,,  àà  nnoottrree  ggrraannddee  jjooiiee..  LL’’aaffffiirrmmaattiioonn  
ddee  ll’’aabbbbéé  KKnneeiipppp  ddaannss  sseess  ééccrriittss  qquuee  ppoouurr  cchhaaqquuee  mmaallaaddiiee,,  iill  ppoouussssee  uunn  ssiimmppllee,,  nn’’eesstt  ddoonncc  ppaass  eexxaaggéérrééee..    
  
PPlluuss  jj’’aapppprrooffoonnddiiss  mmeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ddeess  ssiimmpplleess,,  eett  pplluuss  jjee  ffaaiiss  ll’’eexxppéérriieennccee  ddee  mmiirraacclleess..  DDee  nnoommbbrreeuusseess  ppeerrssoonnnneess  
mmeeuurreenntt  cchhaaqquuee  aannnnééee,,  aapprrèèss  ddee  lloonngguueess  ssoouuffffrraanncceess,,  ddee  ttuummeeuurrss  ccaannccéérreeuusseess,,  aalloorrss  qquu’’iill  eexxiissttee  ddeess  ppllaanntteess  
mmééddiicciinnaalleess  ppoouurr  lleess  ccoommbbaattttrree..  NNoouuss  ppoouurrrriioonnss  ttoouuss  vviivvrree  pplluuss  ssaaiinneemmeenntt  eett  pplluuss  hheeuurreeuuxx  ssii  nnoouuss  aavviioonnss  pplluuss  ddee  
ccoommpprrééhheennssiioonn  ppoouurr  nnooss  ssiimmpplleess..  LLeess  iiggnnoorraannttss  nn’’yy  vvooiieenntt  qquuee  ddeess  mmaauuvvaaiisseess  hheerrbbeess..    
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CCoommmmeenncceezz  àà  vvoouuss  iinnttéérreesssseerr  ddaavvaannttaaggee  aauuxx  
hheerrbbeess  eett  vvooss  mmaauuxx  ddiissppaarraaîîttrroonntt  ppeeuu  àà  ppeeuu..  
                    
CCeess  qquueellqquueess  lliiggnneess  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  ddeessttiinnééeess  àà  
ddoonnnneerr  ccoouurraaggee  eett  eessppooiirr  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  
qquuii  ssoouuffffrreenntt  ddeeppuuiiss  ddeess  aannnnééeess  ddee  ppllaaiieess  
oouuvveerrtteess  aauuxx  ppiieeddss..  LLeeuurrss  ppllaaiieess  ssee  ffeerrmmeerroonntt  
eelllleess  aauussssii  ssii  eelllleess  yy  ppoosseenntt  ddeess  ffeeuuiilllleess  ddee  
ppllaannttaaiinn,,  eett  eelllleess  gguuéérriirroonntt..  LL’’ââggee  nn’’aa  aauuccuunnee  
iimmppoorrttaannccee  ddaannss  ccee  ccaass..  SSii  llaa  ppllaaiiee  oouuvveerrttee  eesstt  
aaccccoommppaaggnnééee  dd’’uunn  eennfflleemmeenntt  ddee  ggrraannddee  
iimmppoorrttaannccee,,  iill  ffaauutt  bbaaiiggnneerr  llee  ppiieedd  ddaannss  uunn  
eexxttrraaiitt  àà  ffrrooiidd  ddee  mmaauuvvee  oouu  uunnee  ddééccooccttiioonn  ddee  
pprrêêllee  ddeess  cchhaammppss..  LLeess  rreebboorrddss  ddeess  ppllaaiieess  ssoonntt  
eenndduuiittss  aapprrèèss  llee  bbaaiinn  ddee  ppoommmmaaddee  aauu  ssoouuccii  ((vvooiirr  
““SSoouuccii””,,  ““FFoorrmmeess  dd’’uuttiilliissaattiioonn””))..  LLeess  ffeeuuiilllleess  ddee  
ppllaannttaaiinn  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  cchhaauuddeemmeenntt  
rreeccoommmmaannddééeess  eenn  ccaass  ddee  tthhrroommbboosseess..  
                    
CCeess  eexxeemmpplleess  mmoonnttrreenntt  ccllaaiirreemmeenntt  qquuee  ll’’oonn  ppeeuutt  aavvooiirr  ccoonnffiiaannccee  eenn  llaa  pphhaarrmmaacciiee  dduu  BBoonn  DDiieeuu  aalloorrss  mmêêmmee  qquuee  lleess  
mmééddeecciinnss  oonntt  aabbaannddoonnnnéé  llee  mmaallaaddee..  
  
UUttiilliissaattiioonn  ppoossssiibbllee  dduu  PPllaannttiinn  
  
IInnffuussiioonn  ::  éébboouuiillllaanntteezz  sseeuulleemmeenntt  11  ccuuiilllléérrééee  àà  ccaafféé  bboommbbééee  ddee  ffeeuuiilllleess  aavveecc  11//44  ddee  lliittrree  dd’’eeaauu,,  llaaiisssseezz  iinnffuusseerr  
bbrriièèvveemmeenntt..  
                    
TTiissaannee  ccoommppoossééee  ::  éébboouuiillllaanntteezz  11  ccuuiilllléérrééee  àà  ccaafféé  bboommbbééee  dduu  mmééllaannggee  ffeeuuiilllleess  ddee  ppllaannttaaiinn  eett  tthhyymm  àà  ppaarrttss  ééggaalleess  aavveecc  
ddee  lliittrree  dd’’eeaauu    
  
TTiissaannee  ::  ffaaiirree  mmaaccéérreerr  àà  ffrrooiidd  ppeennddaanntt  llaa  nnuuiitt  11  ccuuiilllléérrééee  àà  ccaafféé  bboommbbééee  ddee  rraacciinneess  ddaannss  ¼¼  ddee  lliittrree  dd’’eeaauu,,  rréécchhaauuffffeerr  llee  
lleennddeemmaaiinn  jjuussqquu’’àà  éébbuulllliittiioonn,,  ppuuiiss  ppaasssseerr..  BBooiirree  cceettttee  qquuaannttiittéé  uunnee  ddeemmii--hheeuurree  aavvaanntt  eett  uunnee  ddeemmii--hheeuurree  aapprrèèss  llee  ppeettiitt--
ddééjjeeuunneerr,,  ppaarr  ggoorrggééeess..    
                    
CCaattaappllaassmmee  ddee  ffeeuuiilllleess  ::  llaavveezz  ddeess  ffeeuuiilllleess  ffrraaîîcchheess  ddee  ppllaannttaaiinn  llaannccééoolléé  eett  ddee  ggrraanndd  ppllaannttaaiinn,,  lleess  bbrrooyyeerr  ssuurr  uunnee  
ppllaanncchhee  aavveecc  uunn  rroouulleeaauu  àà  ppââttiisssseerriiee  ppoouurr  eenn  ffaaiirree  uunnee  bboouuiilllliiee  ddee  ffeeuuiilllleess,,  eett  ppoosseerr  ssuurr  llaa  ppaarrttiiee  mmaallaaddee..  
                    
SSiirroopp  ((pprreemmiièèrree  rreecceettttee))::  ppaasssseezz  ppaarr  llaa  mmoouulliinneettttee  àà  vviiaannddee  qquuaattrree  ppooiiggnnééeess  bboommbbééeess  ddee  ffeeuuiilllleess  llaavvééeess  ddee  ppllaannttaaiinn..  
OOnn  aajjoouuttee  àà  cceettttee  bboouuiilllliiee  ddee  ffeeuuiilllleess  uunn  ppeeuu  dd’’eeaauu,,  aaffiinn  qquu’’eellllee  nnee  ccoollllee  ppaass,,  330000  gg  ddee  ssuuccrree  bbrruutt  eett  225500  gg  ddee  mmiieell  
dd’’aabbeeiilllleess..  EEnn  ttoouurrnnaanntt  ccoonnssttaammmmeenntt,,  oonn  llaaiissssee  mmiijjootteerr  àà  ffeeuu  ddoouuxx  jjuussqquu’’àà  ffoorrmmaattiioonn  dd’’uunn  lliiqquuiiddee  ééppaaiiss,,  qquuee  ll’’oonn  rreemmpplliitt  
cchhaauudd  ddaannss  ddeess  vveerrrreess  eett  qquuee  ll’’oonn  ccoonnsseerrvvee  aauu  rrééffrriiggéérraatteeuurr..  
                    
SSiirroopp  ((ddeeuuxxiièèmmee  rreecceettttee))::  ppoosseezz  lleess  ffeeuuiilllleess  llaavvééeess  eett  dduu  ssuuccrree  bbrruutt  ppaarr  ccoouucchheess  ddaannss  uunn  bbooccaall  àà  ccoorrnniicchhoonnss,,  eett  pprreesssseezz  
ffeerrmmeemmeenntt  llee  ttoouutt..  LLaa  mmaassssee  ssee  ddééppoossee..  LLeess  jjoouurrss  ssuuiivvaannttss,,  ll’’oonn  rreeffaaiitt  ddeess  ccoouucchheess,,  jjuussqquu’’àà  ccee  qquu’’iill  nn’’yy  aaiitt  pplluuss  ddee  ppllaaccee  
ddaannss  llee  bbooccaall..  LL’’oonn  ccrreeuussee  uunn  ttrroouu  ddaannss  uunn  eennddrrooiitt  pprroottééggéé  dduu  jjaarrddiinn,,  eett  oonn  yy  ppoossee  llee  bbooccaall,,  ffeerrmméé  ppaarr  ttrrooiiss  àà  qquuaattrree  
ccoouucchheess  ddee  ppaappiieerr  ssppéécciiaall..  LL’’oonn  mmeett  uunnee  ppllaanncchhee  ppaarr--ddeessssuuss,,  aavveecc  uunnee  ppiieerrrree  ppoouurr  llaa  ffaaiirree  tteenniirr  eenn  ppllaaccee..  RReeccoouuvvrriirr  
eennssuuiittee  ddee  tteerrrree..  PPllaanncchhee  eett  ppiieerrrree  ddeevvrraaiieenntt  ttoouutteeffooiiss  rreesstteerr  vviissiibblleess..  DDuu  ffaaiitt  ddee  llaa  cchhaalleeuurr  rréégguulliièèrree  ddee  llaa  tteerrrree,,  llee  ssuuccrree  
eett  lleess  ffeeuuiilllleess  ffeerrmmeenntteenntt  ppoouurr  ddeevveenniirr  uunn  ssiirroopp..  AAuu  bboouutt  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss  eennvviirroonn,,  oonn  rreettiirree  llee  bbooccaall,,  oonn  pprreessssee  llee  jjuuss  àà  
ttrraavveerrss  uunn  pprreessssee--ffrruuiittss  ((ppaass  àà  ttrraavveerrss  uunn  lliinnggee!!)),,  oonn  llee  ffaaiitt  bboouuiilllliirr  uunnee  ffooiiss  eett  oonn  llee  rreemmpplliitt  ddaannss  ddeess  vveerrrreess  
hheerrmmééttiiqquueess  ppoouuvvaanntt  êêttrree  rreeffeerrmmééss  pplluussiieeuurrss  ffooiiss..  SSii  vvoouuss  nnee  ppoouuvveezz  ppaass  pprrooccééddeerr  àà  cceettttee  ssoorrttee  ddee  ffeerrmmeennttaattiioonn,,  ppoosseezz  
llee  bbooccaall  aauu  ssoolleeiill  oouu  àà  pprrooxxiimmiittéé  dd’’uunn  ffoouurrnneeaauu  jjuussqquu’’àà  ccee  qquuee  llee  ssiirroopp  ssee  ddééppoossee  aauu  ffoonndd..  FFaaiitteess  bboouuiilllliirr  ééggaalleemmeenntt  ccee  
ssiirroopp  uunnee  ffooiiss..  
                                                                            
SSaallaaddee  ::  àà  ppaarrttiirr  ddeess  rraacciinneess  eett  ddeess  ffeeuuiilllleess  ffrraaîîcchheess  eett  ccrruueess  ((vvooiirr  ppaarrttiiee  ccoorrrreessppoonnddaannttee  dduu  tteexxttee))..  
  
TTiiggee  ::  ttoouuss  lleess  jjoouurrss,,  bbiieenn  mmââcchheerr  eett  mmaannggeerr  55  àà  1100  ttiiggeess  ccrruueess  eett  llaavvééeess..  
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