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Παρουσιάζεται σειρά δενδροκομικών ειδών, τα οποία με καινοτομίες και ορθές
πρακτικές μπορούν να καλλιεργηθούν με θετικό οικονομικό αποτέλεσμα.
Η υπέρπυκνη φύτευση ελιάς για παραγωγή ελαιολάδου μπορεί να επεκταθεί στα
θερμότερα μέρη της Θεσσαλίας και αναμένεται να δώσει ένα βασικό εισόδημα στον
παραγωγό.
Οι ξηροί καρποί και αποξηραμένα φρούτα δίνουν πολλές δυνατότητες για
παραγωγή υγιεινών εξαγώγιμων προϊόντων ή και κάλυψη των αναγκών της χώρας.
Πυκνές φυτεύσεις και μηχανική συγκομιδή της αμυγδαλιάς με ορθότερη εμπορική
διάθεση θα μπορούσαν να παράγουν υψηλής αξίας αμύγδαλα και καινοτόμα προϊόντα
τους. Κίνδυνο αποτελεί μόνο ο ανοιξιάτικος παγετός για την ανθοφορία. Η
ελλειμματική μας παραγωγή σε καρύδια, η υψηλή τους τιμή και η τοπική γνώση για
την καλλιέργεια μας επιτρέπουν να προτείνουμε την επέκταση της καλλιέργειας της
καρυδιάς σε επίπεδα αρδευόμενα εδάφη. Καλή συμπεριφορά στη Θεσσαλία έχει
δώσει και το είδος πεκάν, ένα νόστιμο με πολλές χρήσεις ‘καρύδι’, αλλά έχουμε
περιορισμένη επιστημονική γνώση. Η φιστικιά έχει αναπτυχθεί στη Φθιώτιδα
ικανοποιητικά. Επομένως, μπορεί να καλλιεργηθεί επιτυχώς στην περιοχή με τις
διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις, αλλά παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα
φυτοπροστασίας και ευαισθησίας στην υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία της Άνοιξης.
Τα κυδώνια είναι ένα φρούτο που η χώρα μας είναι κύρια παραγωγός. Παραγωγή
καινοτόμων τροφίμων από κυδώνι με σκοπό τις εξαγωγές είναι δυνατή και θα
μπορούσε να υποστηριχθεί από οργανωμένη ανάπτυξη της καλλιέργειας της
κυδωνιάς, που είναι πολύ καλά εγκλιματισμένη έως και την Κεντρική Ελλάδα.
Στην αχλαδιά, πολλές καινοτομίες στην καλλιέργεια δίνουν δυνατότητες
επέκτασης και στην περιοχή, αλλά απαιτούνται λεπτομερείς εξειδικευμένες γνώσεις
και ψυκτικοί χώροι.
Τέλος, ο λωτός είναι ένα παρεξηγημένο φρούτο, που με τις άστυφες ποικιλίες του
μπορεί να επεκταθεί περιορισμένα και να δώσει ένα καλό οικονομικό αποτέλεσμα.
Σαν επίλογος, αρκετές δενδροκομικές καλλιέργειες έχουν ‘παρεξηγηθεί’ αλλά
έχουν δυνατότητες καλού οικονομικού αποτελέσματος, αν γίνουν με επιστημονικά
ορθό τρόπο και οργανωμένα. Εξάλλου είναι καρποί και προϊόνταπου καταναλώνονται
παραδοσιακά στη χώρα μας και υπάρχει ή θα μπορούσε να δημιουργηθεί σημαντική
ζήτηση στην Ευρώπη.

