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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώση βασικών εννοιών φυτοπαθολογικής μυκητολογίας, προκαρυολογίας και ιολογίας. Βασικές
εισαγωγικές γνώσεις στην έννοια της ασθένειας του φυτού, στη συμπτωματολογία και
σημειολογία, στους μηχανισμούς παθογένειας των παθογόνων οργανισμών, μικροοργανισμών και
ιών/ιοειδών και στους μηχανισμούς άμυνας των φυτών. Εισαγωγή στις μη παρασιτικές ασθένειες.
Εισαγωγή στην επιδημιολογία των ασθενειών των φυτών. Εισαγωγή στις σύγχρονες μεθόδους
διάγνωσης και αντιμετώπισης των ασθενειών των φυτών. Κατανόηση βασικών σημείων
σημαντικών ασθενειών των φυτών (περονόσπορος πατάτας, τεφρά σήψη, σκωριάσεις σίτου,
βακτηριακό κάψιμο μηλοειδών, μωσαϊκό αγγουριάς, τροφοπενία σιδήρου/μαγνησίου τομάτας).
Εξοικείωση με τους χώρους και τα όργανα φυτοπαθολογικού εργαστηρίου, με καλλιέργειες
φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών. Εφαρμογή τεχνικών μικροβιολογίας και μικροσκοπίας για
απομόνωση και μικροσκοπική παρατήρηση φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών. Εξοικείωση με
βασικές τεχνικές ιολογίας φυτών.
Γενικές Ιδιότητες

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 Λήψη αποφάσεων
 Αυτόνομη εργασία
 Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον / βιοποικιλότητα
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
I. Εισαγωγή – Ορισμός ασθένειας – Αίτια ασθενειών των φυτών – Νοσηροί  χαρακτήρες –
Σύνδρομα – Σχέσεις μικροοργανισμών με φυτά – Μη παρασιτικές ασθένειες φυτών
II. Φυτοπαθογόνοι ψευδομύκητες και μύκητες - Χαρακτηριστικά κυττάρων και υφών –
Μορφολογία – Μυκηλιακές κατασκευές και εξειδικευμένα όργανα – Αναπαραγωγή –
Συστηματική κατάταξη
III. Προκαρυωτικοί φυτοπαθογόνοι μικροοργανισμοί – Χαρακτηριστικά προκαρυωτικών
κυττάρων – Μοριακή βιολογία προκαρυωτικών φυτοπαθογόνων – Αλληλεπίδραση
προκαρυωτικών φυτοπαθογόνων και φυτών ξενιστών



IV. Φυτικοί ιοί / ιοειδή – Στοιχεία ιολογίας φυτών – Αλληλεπίδραση ιών / ιοειδών με φυτά
ξενιστές και φορείς
V. Σπερματόφυτα παράσιτα – Αλληλεπίδραση φυτοπαθογόνων σπερματόφυτων και ξενιστών
VI. Συμπτώματα / Σημεία - Μη παρασιτικές ασθένειες – Διάγνωση - Επιδημιολογία ασθενειών
των φυτών
X. Αντιμετώπιση ασθενειών των φυτών
XI. Σημαντικές ασθένειες φυτών
XIII. Εργαστηριακές ασκήσεις και φροντιστήρια (Λειτουργία σύνθετου οπτικού μικροσκοπίου,
παρασκευή θρεπτικών υλικών, βασικές μικροβιολογικές μέθοδοι, απομόνωση φυτοπαθογόνων
μικροοργανισμών, μικροσκοπική παρατήρηση παρασκευασμάτων από καλλιέργειες
φυτοπαθογόνων μυκήτων και βακτηρίων, τεχνητές μολύνσεις φυτών δεικτών με φυτικούς ιούς
– παρατήρηση συμπτωμάτων, χρήση νέων τεχνολογιών στη διάγνωση ασθενειών).

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση λογισμικών παρουσιάσεων (MS Powerpoint, Prezi).
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας e-class.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Φροντιστήρια 8
Συγγραφή εργασίας στα
πλαίσια των εργαστηριακών
ασκήσεων
και φροντιστηρίων

20

Αυτοτελής μελέτη 32
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με τους εξής τρόπους:
i. Γραπτές εξετάσεις θεωρίας (ερωτήσεις σύντομης

απάντησης ή/και ερωτήσεις ανάπτυξης – 80%) και
παρουσίαση και κατάθεση κειμένου εργασίας (20%).
Συμμετοχή στον τελικό βαθμό του μαθήματος 50%

ii. Γραπτές εξετάσεις στο θεωρητικό υπόβαθρο των
εργαστηριακών ασκήσεων (30%) και αξιολόγηση των
φοιτητών στο πρακτικό μέρος του εργαστηρίου
(μικροσκοπικά παρασκευάσματα μυκήτων /
βακτηρίων – 70%). Συμμετοχή στον τελικό βαθμό του
μαθήματος 50%
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