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Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτούτο (ΜΦΙ) είναι το 
πρώτο ιδρυθέν ερευνητικό 

Ινστιτούτο της χώρας (1929) με 
ευρεία επιστημονική βάση σε θέματα 
φυτοϋγείας, φυτοπροστασίας, εκτίμησης 
επικινδυνότητας και ασφαλούς 
χρήσης γεωργικών φαρμάκων για 
τον άνθρωπο και το περιβάλλον, 
ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων 
και των τροφίμων. To ΜΦΙ με τη 
συσσωρευμένη και την εξειδικευμένη 
γνώση του παρέχει υπηρεσίες που 
το καθιστούν θεματοφύλακα της 
ποιότητας, της ασφάλειας και της 
αειφορικής ανάπτυξης στη γεωργία 
με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον 
και στον άνθρωπο, υποστηρίζοντας την 
ελληνική κοινωνία και την οικονομία. 
Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτούτο (ΜΦΙ), Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), του 
εθνικού ευεργέτη Εμμανουήλ Μπενάκη, 
εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΥπΑΑΤ). Σήμερα το Ινστιτούτο καλύπτει 
επιστημονικά όλο το φάσμα της 
φυτοπροστασίας και φυτοϋγείας ενώ 
παράλληλα μελετά και προτείνει μέτρα 
για την ασφάλεια και την ποιότητα 
στην πρωτογενή παραγωγή καθώς 
και την ελαχιστοποίηση των πιθανών 
επιπτώσεών της στο περιβάλλον και 
τον άνθρωπο. Επιπλέον, ανταποκρίνεται 
άμεσα στις αυξημένες ανάγκες της 
ελληνικής γεωργίας. Λειτουργεί 
ως άμεσος και αποτελεσματικός 
συνεργάτης του ΥπΑΑΤ τόσο για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
προκύπτουν στη χώρα όσο και για 
την ανταπόκριση του στις εκάστοτε 
υποχρεώσεις του έναντι της Ε.Ε. Η 
ερευνητική δραστηριότητα του ΜΦΙ 
προσδιορίζεται από τις ανάγκες της 
Ελληνικής γεωργίας και τα προς 
αντιμετώπιση προβλήματα της. Στόχος 
είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση της 
γεωργικής παραγωγής, η παραγωγή 
ανταγωνιστικών και ποιοτικών 
αγροτικών προϊόντων, με διαδικασίες 
ασφαλείς για το περιβάλλον, τον 
καταναλωτή γεωργικών προϊόντων 
και τον εργαζόμενο στην αγροτική 
παραγωγή.
Το SAGE10 (LIFE09 ENV/GR/000302 
SAGE 10) είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα 
που στοχεύει στην αειφορία των 
Μεσογειακών Αγρο-Οικοσυστημάτων 
και ειδικότερα στη αειφορία του 
μεσογειακού ελαιώνα, με την μακραίωνη 
ιστορία, μέσω της δημιουργίας ενός 
εργαλείου Εκτίμησης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων. Το SAGE10 είναι ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας τεσσάρων 

εμπλεκόμενων φορέων.
Ο φορέας που έχει το συντονισμό είναι 
και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτούτο. Η υλοποίηση του 
προγράμματος βασίζεται στην στενή 
συνεργασία ομάδων και ενώσεων 
ελαιοπαραγωγών με  ερευνητικά 
ιδρυμάταμε  εξειδίκευση σε διαφορετικά 
αντικείμενα όπως είναι το έδαφος, τα 
νερά και η βιοποικιλότητα.. Παράλληλα, 
ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες 
προσφέρουν τη γνώση και εμπειρία 
τους σε εξειδικευμένα περιβαλλοντικά 
θέματα.

Σημαντικότερα σημεία του SAGE10:
• Ανάπτυξη καινοτόμου μεθόδου 
Εκτ ίμησης  Περ ιβαλλοντ ικών 
Επιπτώσεων για την αντικειμένική 
αξιολόγηση και ιεράρχηση των 
επιπτώσεων των γεωργικών πρακτικών 
στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη 
υγεία. Έκδοση σχετικού εκπαιδευτικού 
υλικού φιλο-περιβαλλοντικών 
γεωργικών πρακτικών. 
• Πιλοτική εφαρμογή της μεθόδου 
σε τρείς περιοχές της Ελλάδας σε 
συνεργασία με  πέντε εκπαιδευμένους 
γεωπόνους-συμβούλους.
• Επικύρωση και Τυποποίηση Μεθόδου
• Διάδοση μεθόδου– Ανοικτή 
διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους
Τυποποίσή μεθόδου ως εθελοντικό 
οδηγό για χρήση στα πρότυπα 
περιββαλοντικής διαχείρησης ISO 
14001 και EMAS στη γεωργία, σε 
επίπεδο ελαιώνα
Τη Δευτέρα 10 και τη Τρίτη 11 
Μαρτίου πραγματοποιήθηκε Ημερίδα 
ενημέρωσης των Αγροτών στη Χώρα 
Μεσσηνίας σε συνεργασία με τον συν/
μο «Νηλέα» με 3 βασικούς άξονες. Τα 
μέτρα προστασίας όσων ασχολούνται 
με τον ψεκασμό φυτοφαραμάκων και 
ειδικότερα των ζιζανιοκτόνων, την 
ορθή χρήση αυτών και μια ενότητα 
αφιερώθηκε στη Κόνιζα, το γνωστό μας 
Κυπαρισσάκι με τρόπους αντιμετώπισης 
και αποφυγή του φαινομένου 
ανθεκτικότητας. Ομιλιτής ήταν ο Δρ. 
Δημοσθένης Χάχαλης, Γεωπόνος 
-Ζιζανιολόγος και ακολούθησε τη 
Τρίτη το πρωί πρακτική εφαρμογή 
ζιζανιοκτόνων, με σωστό τρόπο, 
ποσότητα και προστασία ψεκαστή, σε 
ελαιώνες της περιοχής. Μπορείτε να 
βρείτε ενδιαφέρουσες πληροφορίες 
στους παρακάτω συνδέσμους.

Καλό σας Σαββατοκύριακο.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε 
στις ιστοσελίδες www.bpi.gr , www.
sage10.gr
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