Ποιοί είμαςτε
Το Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο (ΜΦΙ), Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), είναι
ερευνθτικόσ φορζασ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα που εποπτεφεται από το Υπουργείο Παραγωγικισ
Αναςυγκρότθςθσ, Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Από τθν ίδρυςθ του το 1929 το ΜΦΙ ζχει αναπτφξει ςειρά
επιςτθμονικϊν δραςτθριότθτων και ειδικοτιτων για τθν αντιμετϊπιςθ των ςφγχρονων αναγκϊν και
απαιτιςεων του γεωργικοφ τομζα ςτθν Ελλάδα. Οι επιςτθμονικζσ δραςτθριότθτεσ του Ινςτιτοφτου είναι
οργανωμζνεσ ςε τρία Επιςτθμονικά Τμιματα: το Τμιμα Φυτοπακολογίασ, το Τμιμα Εντομολογίασ &
Γεωργικισ Ηωολογίασ και το Τμιμα Ελζγχου Γεωργικϊν Φαρμάκων & Φυτοφαρμακευτικισ. Θ εξειδίκευςθ
του ανκρϊπινου κεφαλαίου του Ινςτιτοφτου είναι ποικίλθ κακϊσ αυτό απαςχολεί ενενιντα επιςτιμονεσ
διαφορετικϊν επιςτθμονικϊν τομζων όπωσ γεωπονία, χθμεία, βιολογία & μοριακι βιολογία, τοξικολογία
& οικοτοξικολογία και επιςτιμεσ περιβάλλοντοσ.
Στο Τμιμα Φυτοπακολογίασ μελετϊνται οι αςκζνειεσ των φυτϊν που οφείλονται ςε παραςιτικά (μφκητεσ,
βακτήρια, φυτοπλάςματα, ιοί και ιοειδή) και μθ παραςιτικά (θρεπτικά και περιβαλλοντικά) αίτια με ςκοπό
τθν ανάπτυξθ καινοτόμων ςτρατθγικϊν διαχείριςισ τουσ. Στα πεδία ζρευνασ περιλαμβάνονται θ
ςυςτθματικι ταξινόμθςθ, θ φυςιολογία, θ βιολογία, θ γενετικι, θ επιδθμιολογία και θ δυναμικι
πλθκυςμϊν των πακογόνων των φυτϊν, κακϊσ επίςθσ και θ αιτιολογία των μθ παραςιτικϊν αςκενειϊν
των φυτϊν. Το Τμιμα δραςτθριοποιείται δυναμικά ςτθν ζρευνα των μοριακϊν αλλθλεπιδράςεων φυτοφξενιςτι-πακογόνου-περιβάλλοντοσ, τθσ πακογζνειασ των μικροοργανιςμϊν ζναντι των φυτϊν, όπωσ και
των μθχανιςμϊν άμυνάσ τουσ. Για τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ και τθν αποτροπι ειςόδου, διαςποράσ,
εγκατάςταςθσ και εξάπλωςθσ πακογόνων καραντίνασ και αναδυόμενων επιβλαβϊν οργανιςμϊν
αναπτφςςονται ςυνεχϊσ ςφγχρονεσ μζκοδοι. Παράλλθλα αναπτφςςονται καινοτόμεσ προςεγγίςεισ με
ςκοπό τθν ελαχιςτοποίθςθ των χθμικϊν ειςροϊν ςε ςθμαντικζσ για τθ χϊρα καλλιζργειεσ. Επιπλζον, για
τθν πρόλθψθ των μθ παραςιτικϊν αςκενειϊν των καλλιεργειϊν διεξάγεται ζρευνα για τθν προςταςία και
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του εδάφουσ, τθν αποκατάςταςθ ρυπαςμζνων εδαφϊν κακϊσ και για τθ
βιωςιμότθτα των φυςικϊν πόρων, κυρίωσ μζςω τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ των γεωργικϊν αποβλιτων.
Στο Τμιμα Εντομολογίασ και Γεωργικισ Ηωολογίασ μελετϊνται οι ηωικοί εχκροί των φυτϊν και
αναπτφςςονται ςτρατθγικζσ Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςισ τουσ. Διεξάγεται ζρευνα ςε ζνα ευρφ φάςμα των
παραμζτρων τθσ βιοοικολογίασ και τθσ ςυμπεριφοράσ των εχκρϊν των φυτϊν κακϊσ και τθσ
ςυςτθματικισ τουσ ταξινόμθςθσ. Στον τομζα τθσ φυτοχγείασ αναπτφςςονται μζκοδοι για τθν αποτροπι
τθσ ειςόδου, εγκατάςταςθσ και διαςποράσ αλλόχκονων χωροκατακτθτικϊν ειδϊν κακϊσ και θ ανάπτυξθ
ςυςτθμάτων ζγκαιρθσ διάγνωςθσ και διαχείριςισ τουσ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν κατανόθςθ και
αξιοποίθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ των αρκρόποδων ςτισ Οικοςυςτθμικζσ Υπθρεςίεσ, όπωσ για παράδειγμα
ςτθ ςυνειςφορά τθσ ςτθ βιολογικι αντιμετϊπιςθ εχκρϊν των φυτϊν. Επιπροςκζτωσ, οι ερευνθτικζσ
δραςτθριότθτεσ του Τμιματοσ εςτιάηονται και ςτθ διερεφνθςθ παραμζτρων τθσ βιολογίασ και τθσ
αντιμετϊπιςθσ εντόμων υγειονομικισ ςθμαςίασ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν ςχεδίων
διαχείριςθσ για δυνθτικά επιβλαβείσ οργανιςμοφσ για τθ δθμόςια υγεία .
Στα Τμιματα Φυτοπακολογίασ και Εντομολογίασ & Γεωργικισ Ηωολογίασ λειτουργοφν τα Επίςθμα
Εργαςτιρια Φυτοχγειονομικοφ Ελζγχου για τθν εφαρμογι τθσ Εκνικισ και Ευρωπαϊκισ Νομοκεςίασ που
ςχετίηεται με τθ φυτοχγεία κακϊσ και τθν επιςκόπθςθ καλλιεργειϊν για οριςμζνουσ επιβλαβείσ για τα
φυτά οργανιςμοφσ καραντίνασ ςτο πλαίςιο τθσ διατιρθςθσ του κακεςτϊτοσ «Προςτατευόμενων Ηωνϊν»
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
Το Ινςτιτοφτο παρζχει υπθρεςίεσ διάγνωςθσ για εχκροφσ, ηιηάνια και αςκζνειεσ των φυτϊν και ανάλυςθσ
φυτικϊν ιςτϊν, εδαφϊν, νερϊν άρδευςθσ, εδαφοβελτιωτικϊν και πρόςκετων εδάφουσ κακϊσ και
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ προβλθμάτων των καλλιεργειϊν.
Το Τμιμα Ελζγχου Γεωργικϊν Φαρμάκων & Φυτοφαρμακευτικισ είναι θ Εκνικι Αρμόδια Αρχι που
διεξάγει τθν αξιολόγθςθ και τον ζλεγχο των φυτοπροςτατευτικϊν και βιοκτόνων προϊόντων για τθν
αποτελεςματικότθτά τουσ, τθν ποιότθτα & τθ ςφςταςθ, τθν αςφάλεια για τθν ανκρϊπινθ υγεία και

ςυγκεκριμζνα για τουσ πλθκυςμοφσ που εκτίκενται μζςω διατροφικϊν οδϊν αλλά και μζςω του
επαγγζλματόσ τουσ, όπωσ και τθν αςφάλεια του περιβάλλοντοσ και των οργανιςμϊν που δεν αποτελοφν
ςτόχο καταπολζμθςθσ, για ςκοποφσ καταχϊρθςισ τουσ ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζγκριςι τουσ
ςε Εκνικό επίπεδο.
Επιπλζον, διεξάγεται ζλεγχοσ τθσ αγοράσ φυτοπροςτατευτικϊν και βιοκτόνων προϊόντων και ανάλυςθ για
τον προςδιοριςμό των υπολειμμάτων τουσ ςε διάφορα προϊόντα, φρζςκα ι επεξεργαςμζνα. Επίςθσ
διενεργείται ανάλυςθ διαφόρων τφπων δειγμάτων όπωσ νεροφ, εδάφουσ, μελιςςϊν και προϊόντων
κυψζλθσ, αναλφςεισ ςε βιολογικά υγρά και υδρόβιουσ οργανιςμοφσ για τθν ανίχνευςθ γεωργικϊν
φαρμάκων και άλλων ρυπαντϊν. Το Τμιμα περιλαμβάνει και δραςτθριότθτεσ που αφοροφν ςτθν
ορκολογικι διαχείριςθ των ηιηανίων ςτο αγροτικό και αςτικό περιβάλλον.
Οι ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ του Τμιματοσ εςτιάηονται ςτθν ανάπτυξθ αναλυτικϊν μεκόδων για
προςδιοριςμό υπολειμμάτων γεωργικϊν φαρμάκων και άλλων ρυπαντϊν ςε διάφορα υποςτρϊματα,
μεκόδων εναλλακτικϊν του πειραματικοφ με ςπονδυλωτά ηϊα, ςε μελζτεσ που ςχετίηονται με τθν ζκκεςθ
του περιβάλλοντοσ και ομάδων ανκρϊπινου πλθκυςμοφ ςε γεωργικά φάρμακα και ςτθν ανάπτυξθ
καινοτόμων εργαλείων για τθ διεξαγωγι αξιόπιςτθσ εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ. Επίςθσ, διεξάγεται
ζρευνα πάνω ςτθ βιολογία ικαγενϊν και αλλόχκονων ηιηανίων, ςτθν αλλθλοπάκεια και ςτθ φυςιολογία
ςπόρων, ςτθν ανάπτυξθ ανκεκτικότθτασ ςτα ηιηανιοκτόνα και ςτο ρόλο των ηιηανίων ςτθ βιοπικοιλοτθτα
των αγροοικοςυςτθμάτων.
Το Εργαςτιριο Υπολειμμάτων Γεωργικϊν Φαρμάκων είναι το Εκνικό Εργαςτιριο Αναφοράσ, το
Εργαςτιριο Χθμικοφ Ελζγχου Γεωργικϊν Φαρμάκων είναι το Κεντρικό Εργαςτιριο Ελζγχου
Φυτοπροςτατευτικϊν Προϊόντων και μαηί με το Εργαςτιριο Τοξικολογικοφ Ελζγχου Γεωργικϊν Φαρμάκων
είναι διαπιςτευμζνα από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) υπό το ISO 17025:2005.
Εκτόσ των παραπάνω δραςτθριοτιτων που διεξάγονται ςτο πλαίςιο τθσ κεςμικισ αποςτολισ του, το ΜΦΙ
ςυντονίηει και ςυμμετζχει ςε ανταγωνιςτικά προγράμματα βαςικισ και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ, είτε τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ είτε εκνικά, όπωσ τα προγράμματα FP7 & HORIZON 2020, LIFE+Environment, EFSA και
Γενικισ Γραμματείασ Ζρευνασ & Τεχνολογίασ.
Στα πρόςφατα επιτεφγματα του Ινςτιτοφτου ςυγκαταλζγονται θ διάκριςθ του ζργου EcoPest (LIFE+
Environment “Strategic plan for the adaptation and application of the principles for the sustainable use of
pesticides in a vulnerable ecosystem”, www.ecopest.gr), ωσ “Best of the Best of 2012” ςε επίπεδο
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κακϊσ και θ καταςκευι ενόσ κερμοκθπίου βιοαςφάλειασ βακμοφ 3 μζςω ζργου FP7
REGPOT (BPI-PlantHeal “Development of Benaki Phytopathological Institute as a Centre of Excellence in
Plant Health and Crop Protection” www.bpi-plantheal.gr) που ςυνζβαλε ςθμαντικά ςτθν αναβάκμιςθ των
υποδομϊν του Ινςτιτοφτου.
Το Ινςτιτοφτο είναι πιςτοποιθμζνο ςφμφωνα με τα ΙSΟ 9001:2008 και ELOT EN 1429 ςτον τομζα
Διαχείριςθσ Συγχρθματοδοτοφμενων Ζργων.

Οι δραςτθριότθτεσ του Ινςτιτοφτου περιλαμβάνουν επίςθσ τθ διοργάνωςθ και τθ ςυμμετοχι ςε
προγράμματα κατάρτιςθσ ςε εκνικό & Ευρωπαϊκό επίπεδο, τθ ςυμμετοχι ςε προγράμματα
διδυμοποίθςθσ, τθν παροχι τεχνικισ & επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ ςε χϊρεσ εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ, όπωσ επίςθσ και τθν ανταλλαγι & μετάδοςθ γνϊςθσ μεταξφ εμπειρογνωμόνων ευρωπαϊκισ και
διεκνοφσ κλίμακασ.
Το Ινςτιτοφτο ςυνεργάηεται ςτενά με Πανεπιςτιμια και Ερευνθτικά Ινςτιτοφτα, Εκνικά & Ευρωπαϊκά, και
ςυνειςφζρει ενεργά ςτο ζργο διεκνϊν φορεϊν όπωσ οι EFSA, EPPO, CIPAC FAO και WHO. Προπτυχιακοί
φοιτθτζσ εκπαιδεφονται ετθςίωσ ςτο ΜΦΙ και διεξάγεται θ ζρευνα μεταπτυχιακϊν και διδακτορικϊν
διατριβϊν υπό τθν επίβλεψθ ερευνθτϊν του ΜΦΙ ςε ςυνεργαςία με Εκνικά και Ευρωπαϊκά Πανεπιςτιμια.
Το επιςτθμονικό και ερευνθτικό ζργο του Ινςτιτοφτου δθμοςιεφεται ςε διεκνι περιοδικά και ςτο
περιοδικό Hellenic Plant Protection Journal, που αποτελεί εξαμθνιαία ζκδοςθ του ΜΦΙ.

