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L’agricultura ha format part de la història del Valais des dels 
principis del temps, amb una societat aïllada i lligada molt al 
seu entorn proper.

És aquesta agricultura la que ha anat dibuixant el paisatge 
actual del Valais, espacialment amb els seus atterrassaments 
de vinyes tot al llarg de la plain, del Rhone.

Com ja hem observat abans, la temperatura mitjana de la zona 
augmentarà en 3C.

Això ens deixa un panorama diferent per al qual fa a l’agricul-
tura i ens proporciona la possibilitat de poder cultivar a lloc 
on abans no era possible.

Fins al moment, la franja d’agricultura no pujava de la cota 
dels 750m a causa de les temperatures extremes que ens trobà-
vem en cotes superiors.

A causa d’aquest increment de la temperatura, veiem que 
l’agricultura pot pujar actualment fins a la cota dels 1500 m, 
incloent-hi perfectament l’àrea d’actuació de l’eix proposat.

Per tant ens trobem a l’oportunitat de poder treballar les terres 
de l’eix i participar de la creació d’un producte de proximitat, 
seguint els ideals suïssos d’auto producció.

IMPLEMENTACIÓ

Aquesta nova agricultura s’implantarà segons els requisits 
explicats a continuació.

QUE ES PLANTARÀ

El clima del Valais no permet la plantació de cualsevol d’agri-
cultura.

Es per aixó que es fa un estudi de la climatologia de la zona, 
temperatures, pluiometries, hores de sol... i amb aquets requi-
sits s’esculleixen el seguents tipus de plantacions.

Degut al terreny i a la climatologia, el tipus de cultiu que s’im-
plataràn seràn arbres fruiters

Aquí es possa un exemple de tres arbres que compleixen amb 
els requisits de la zona i que generan un fruit que es troben 
entre els alimets consumits per els suïssos.

Les pomes, l’albarcoquer i les cireres, no són només consumi-
des directament com a fruites, sinó que també és molt popular 
per la zona la seva fermentació i producció de licors o altres 
productes típics de la zona que ajuden a aumentar l’economia 
local.

ZONES BOSCOSESRISC DE EDSLLIÇAMENT PENDENTS SUPERIORS AL 50% ZONES SELECCIONADES

Mesures

H= 6-10m
D= 5-8m

Pluvimetria:

600-700 mm/annuals

Temperatura Mínima.

-20ºC

Llum Solar

Resisténcia al vent

Altitud

Pendent Admisible

25%

Producció

21.5 T/Ha

Mesures

H= 6-8m
D= 8-10m

Pluvimetria:

650-800 mm/annuals

Temperatura Mínima.

-10ºC

Llum Solar

Resisténcia al vent

Altitud

Pendent Admisible

20%

Producció

5 T/Ha

Mesures

H= 4-10m
D= 2-4m

Pluvimetria:

650-800 mm/annuals

Temperatura Mínima.

-20ºC

Llum Solar

Resisténcia al vent

Altitud:

Pendent Admisible

20%

Producció

4 T/Ha

Les zones que actualment estàn ocupades per boscos no es cultivaràn, així es manté la 
biodiversitat de la flora i la fauna autoctona.
Aquest boscos a més a més poden ser utilitzats per a la producció 

Aquesta nova producció no només servirà per a generar un producte de proximitat, 
sinó que ajudarà a mantenir segura les zones.

Al treballar el terreny amb l’agricultura, disminueixen notablement els riscos de des-
lliçaments de terres, que com podem veure en el mapa és un risc existent en la zona.

S’exteuen de la selecció les zones amb més de un 50% de pendent, ja que el seu acondi-
cionament sería molt costós.

Aquí es mostren les zones seleccionades segons els criteris establerts.

Obviament no s’agafaràn tots els terrenys en una primera fase, es farà una criva 
d’aquets terrenys segons la necessitat de la població i es prioritzaràn les zones prope-
res al eix.

2048

+3ºC

Zones excloses de la selecció

POMERA COMÚ, MALUS PUMILA ALBERCOQUER, PRUMUS ARMENIACA CIRERER, PRUMUS AVIUM

POBLACIÓ AGRUPACIÓ DE COMMUNES DECRANS MONTANA:

2015:  12.850 HAB
2048:  20.000 HAB 

CONSUM PER AUTOAVASTIMENT.

POMES
11.95 Kg/ Persona any=  240T/any

ALBARICOC
1.00Kg/ Persona any =   20T/ any

CIRERES
2.50Kg/ Persona any =   50T/ any

PRODUCTIVITAT

POMER
21.50 T/ha  / 240 T =     11 Ha

ALBARICOC
5.00 T/ha  /      20T =       4 Ha

CIRERER
4.00 T/ha  /      50T=   12.5 Ha

PRODUCCIÓ PRIMERA FASE  27.50 Ha
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