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1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 404 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4Ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ & ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Εργαστηριακές ασκήσεις (ανά 

εργαστηριακό τμήμα 

5 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ERASMUS 

OXI 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uth.gr/courses/AGRTEC_U_122/ 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Η Συστηματική Βοτανική αποτελεί κλάδο της επιστήμης της Βιολογίας των Φυτών και ασχολείται 

με την ομαδοποίηση των φυτικών οργανισμών σε ομάδες με σημαντικές διαφορές και 

ομοιότητες, καθώς και με την ονοματολογία και περιγραφή των ειδών μέσα σε κάθε ευρύτερη 

ομάδα (οικογένεια). Η Ζιζανιολογία αποτελεί έναν από τους τομείς της φυτοπροστασίας και 

ασχολείται με την περιγραφή και διάκριση των ζιζανίων (χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της 

συστηματικής βοτανικής), με τις επιδράσεις αυτών στα γεωργικά και μη γεωργικά 

οικοσυστήματα, καθώς και με τις μεθόδους διαχείρισης αυτών (ζιζανίων).  

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

1) να γνωρίζει τις σπουδαιότερες οικογένειες στις οποίες ανήκουν τα καλλιεργούμενα φυτά και 

τα ζιζάνια 

2) να γνωρίζει τους μηχανισμούς πολλαπλασιασμού, επικονίασης και διασποράς των φυτών 

3) να μπορεί να διακρίνει μεταξύ τους καλλιεργούμενα, αλλά και αυτοφυή φυτά 

4) να μπορεί να διακρίνει τα σπουδαιότερα ζιζάνια, ακόμη και σε νεαρό βλαστικό στάδιο 

5) να γνωρίζει τη βιολογία των ζιζανίων 

6) να κατανοεί τους τρόπους ανταπόκρισης των ζιζανίων στις διάφορες συνθήκες του 

περιβάλλοντος  

7) να γνωρίζει τους αποτελεσματικότερους τρόπους διαχείρισης των ζιζανίων στα γεωργικά 

οικοσυστήματα 

8) να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι μέθοδοι διαχείρισης των ζιζανίων, τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, καθώς και τις πιθανές επιδράσεις στο περιβάλλον και σε 

οργανισμούς μη στόχους 

9) να γνωρίζει τη συμπεριφορά των ζιζανιοκτόνων στα φυτά και το περιβάλλον 



Γενικές ικανότητας 

• Βασική και εξειδικευμένη γνώση των φυτών 

• Εκτέλεση αυτόνομης εργασίας 

• Εκτέλεση ομαδικής εργασίας 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Σεβασμός στο περιβάλλον 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Ορισμοί και γενικές έννοιες βοτανικής. Ιστορική αναδρομή της επιστήμης της 

Βοτανικής. Μονάδες συστηματικής διαίρεσης. Οι μεγάλες διαιρέσεις του φυτικού 

βασιλείου. 

• Εξέλιξη της Συστηματικής Βοτανικής. Συστήματα ταξινόμησης των οργανισμών. 

• Αναπαραγωγή, σπουδαιότητα και μέσα πολλαπλασιασμού. 

• Παράγοντες που επηρεάζουν την επικονίαση. 

• Διασπορά φυτών και η σπουδαιότητα της διασποράς. 

• Διαφορές αγγειόσπερμων με γυμνόσπερμα και δικοτυλήδονων με μονοκοτυλήδονα. 

• Χαρακτηριστικά και χρήσεις διαφόρων οικογενειών με ιδιαίτερη σπουδαιότητα στη 

γεωργία. Διαφορές των χαρακτηριστικών μεταξύ οικογενειών. 

• Ταξινομικές μονάδες. Ονοματολογία.  

• ΄Εννοια του είδους και του πληθυσμού στα φυτά. 

• Αγγειόσπερμα: Μορφολογία άνθους. Ανθοταξίες. Καρποί. Λεξιλόγιο όρων 

Συστηματικής Βοτανικής. Κλάσεις (Δικοτυλήδονα-Μονοκοτυλήδονα), Υποκλάσεις, 

τάξεις και οι κυριότερες οικογένειες. Οικονομική σημασία. 

• Μορφολογία και οικολογία ζιζανίων. Επιδράσεις ζιζανίων στα οικοσυστήματα. 

Ανταγωνισμός ζιζανίων και καλλιεργούμενων φυτών. Αλληλοπάθεια. Γενετική 

πληθυσμών. 

• Μέθοδοι διαχείρισης ζιζανίων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφόρων 

μεθόδων αντιμετώπισης των ζιζανίων. Ευφυής γεωργία. 

• Επιπτώσεις των διαφόρων μεθόδων στο περιβάλλον και σε οργανισμούς μη στόχους. 

• Σχέσεις ζιζανίων και ζιζανιοκτόνων. Τρόποι εισόδου των ζιζανιοκτόνων στα φυτά. 

• Δράση και εκλεκτικότητα των ζιζανιοκτόνων. Μηχανισμοί εκλεκτικότητα των 

ζιζανιοκτόνων. 

• Συμπεριφορά ζιζανιοκτόνων στο έδαφος. Διεργασίες απομάκρυνσης των 

ζιζανιοκτόνων από το έδαφος. 

• Επιδράσεις ζιζανιοκτόνων σε οργανισμούς μη στόχους και το περιβάλλον. 

• Μέσα εφαρμογής ζιζανιοκτόνων. Τυποποίηση και σκευάσματα. Ρύθμιση ψεκαστικών 

μέσων. Σπουδαιότητα της σωστής ρύθμισης. 

• Τρόποι δράσης και μηχανισμοί δράσης των διαφόρων χημικών ομάδων των 

ζιζανιοκτόνων. 

• Συμπεριφορά και τύχη των ζιζανιοκτόνων στο έδαφος. 

• Ανθεκτικότητα ζιζανίων στα ζιζανιοκτόνα. Μεταλλαγμένα και γενετικώς 

τροποποιημένα φυτά. 
 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη, πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ • Χρήση Power Point στις διαλέξεις 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

• Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας E-class 

• Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της 

πλατφόρμας E-class 

• Χρήση στερεοσκοπίων και οργάνων 

φωτοσύνθεσης στα εργαστήρια, Herbarium 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

Δραστηριότητα 

Φόρτος εργασίας 

εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Εργαστηριακές ασκήσεις 

ανατομίας, μορφολογίας και 

φυσιολογίας 

26 

Αυτοτελής μελέτη 60 

Σύνολο μαθήματος 

(25 ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Εξέταση εργαστηρίου (20%) που περιλαμβάνει: 

• Αναγνώριση φυτών 

• Συστηματική κατάταξη και ονοματολογία 

Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 

• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

• Ερωτήσεις ανάπτυξης 

• Ερωτήσεις που βασίζονται στις εργαστηριακές 

ασκήσεις 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

Βασιλάκογλου, Ι. και Κ. Δήμας. 2021. Σύγχρονη Ζιζανιολογία. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, 

Θεσσαλονίκη. 

Βασιλάκογλου, Ι. και Κ. Δήμας. 2017. Ζιζάνια – Σύγχρονος οδηγός αναγνώρισης και αντιμετώπισης. 

Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη. 

Βασιλάκογλου Ι. 2015. Συστηματική Βοτανική. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟ. Λάρισα. 

Michael G. Simpson. 2016. Συστηματική των Φυτών. UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΕΠΕ, Αθήνα. 

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά 

• Weed Science 

• Weed research 

• Weed Technology 

• Invasive Plants 

• Weed Biology and Management 

• Plant Taxonomy 

• Plant Systematics and Evolution 

 


