
 
 

3νο ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΥΖΜΔΗΑ 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΣΑΤΡΟΤ 

 

 

  
 

ΡΟΓΟΣΑΓΜΑ: ΔΝΑ ΘΖΑΤΡΟ ΑΠΟ ΣΖ ΦΤΖ 

  
 
 
 
 

 πκκεηέρνληεο καζεηέο/ηξηεο: 

Βαξλάβα Παλαγηψηα  
Μηραειίδεο Αλδξέαο  

  
Τπεχζπλε θαζεγήηξηα:  

Άληξε Νενθχηνπ 

  



 
 

 

 
 
 

3νο ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΥΖΜΔΗΑ 

 

 

  

ΡΟΓΟΣΑΓΜΑ: 
ΔΝΑ ΘΖΑΤΡΟ ΑΠΟ ΣΖ ΦΤΖ 

  
 
  



 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ......................................................................................................................................................... 2 

ΑΝΑΚΟΠΖΖ  ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ .......................................................................................................................... 3 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ........................................................................................................................................................ 5 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ..................................................................................................................................................... 7 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ..................................................................................................................................................... 8 

ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΑΠΟΚΣΖΘΖΚΑΝ ................................................................................................................... 9 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: Καιιηέξγεηα Γακαζθελήο ηξηαληαθπιιηάο ............................................................................. 10 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: Φσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ην θχηεπκα κνζρεπκάησλ ηξηαληαθπιιηψλ ............................... 12 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: Φσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηελ απφζηαμε πεηάισλ θαη παξαζθεπή ξνδνζηάγκαηνο. ....... 16 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: Παξαγσγή ξνδνζηάγκαηνο κε εμνπιηζκφ απφ ηελ θνπδίλα καο........................................ 18 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ: Δξσηεκαηνιφγην θαη Αλαιπηηθά Απνηειέζκαηα .................................................................... 21 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε: Υξήζεηο ξνδνζηάγκαηνο ........................................................................................................... 30 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ........................................................................................................................................................ 34 

 

 

 

  



2 
 

ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ  

Δηζαγωγή: ε φιν ηνλ θφζκν, απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ηε ζχγρξνλε επνρή, έρνπλ 

αλαθαιχςεη πνηθίιεο ρξήζεηο γηα ηα θπηά θαη ηα βφηαλα. Οη κχζνη, νη ζξχινη, ε παξάδνζε θαη ε 

ηαηξηθή αληηθαηνπηξίδνπλ απηέο ηηο γλψζεηο. ηε ζεκεξηλή επνρή, ηα θπηά θαη νη νπζίεο ηνπο σο 

μερσξηζηά θνκκάηηα έρνπλ ζπκβάιεη θαηαιπηηθά ζηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ, θαζψο 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο. ήκεξα, ε παγθφζκηα βηνκεραλία ησλ θαιιπληηθψλ, ησλ θαξκάθσλ, 

ησλ ηξνθίκσλ αιιά θαη ησλ πνηψλ, επηζηξέθεη μαλά ζηε θχζε, κε απνηέιεζκα φιν θαη 

πεξηζζφηεξα θπηά λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πξντφλησλ ηνπο. ηελ επνρή 

καο, νη άλζξσπνη αξρίδνπλ λα ελδηαθέξνληαη μαλά γη΄ απηά ηα ζέκαηα, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο 

λα δήζνπλ πην θπζηθά. Έλα παξάδεηγκα είλαη θαη ε παξαγσγή θαη ρξήζε ξνδνζηάγκαηνο.  

 

Αλαγθαηόηεηα: Οη Κχπξηνη ελψ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο 

θππξηαθφ ξνδφζηαγκα άξηζηεο πνηφηεηαο είηε σο θαιιπληηθφ, είηε ζηελ θνπδίλα, είηε σο 

θάξκαθν κε πνιιά επεξγεηηθά απνηειέζκαηα, ην αγλννχλ. Αγλννχλ επίζεο, φηη κε πνιχ απιά 

κέζα ζα κπνξνχζαλ λα παξάγνπλ ην δηθφ ηνπο ξνδφζηαγκα. Αθφκα, αλ ππήξρε ηθαλνπνηεηηθή 

παξαγσγή πνζνηήησλ θππξηαθνχ ξνδνζηάγκαηνο ζα κπνξνχζε ε Κχπξνο λα ηξνθνδνηήζεη 

κεγάιεο βηνκεραλίεο θαιιπληηθψλ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ σο πξψηε χιε ή λα δεκηνπξγεζεί κηα 

κεγάιε θππξηαθή βηνκεραλία θαιιπληηθψλ κε πξψηεο χιεο απφ ηελ θππξηαθή θχζε. 

 

πνπδαηόηεηα: ηελ Κχπξν κε ην πιενλέθηεκα ηνπ κεζνγεηαθνχ θιίκαηνο κπνξνχλ λα 

θαιιηεξγεζνχλ θαη λα επδνθηκήζνπλ παληνχ  κε άξηζηα απνηειέζκαηα νη Γακαζθελέο 

ηξηαληαθπιιηέο ησλ νπνίσλ ηα ηξηαληάθπιια είλαη ε πξψηε χιε γηα ην ξνδφζηαγκα. Απηφ κπνξεί 

λα βνεζήζεη λένπο αλζξψπνπο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο απνθαηάζηαζεο. Σαπηφρξνλα, θπηείεο κε Γακαζθελέο ηξηαληαθπιιηέο 

αθφκα θαη ζε ζρεηηθά άγνλεο - αθαιιηέξγεηεο  πεξηνρέο ζα βειηίσλαλ ην πεξηβάιινλ 

ζπκβάιινληαο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

 

θνπόο: θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη: 

α) λα αθνινπζεζεί ε φιε δηαδηθαζία θαιιηέξγεηαο ηξηαληαθπιιηψλ  θαη παξαγσγήο 

ξνδνζηάγκαηνο γηα λα δηαπηζησζεί αλ είλαη εχθνιν λα γίλεη απφ νπνηνλδήπνηε ην ζειήζεη.  

β) λα δηεξεπλήζεη αλ ν θφζκνο ρξεζηκνπνηεί ξνδφζηαγκα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ θαη αλ μέξεη 

φηη κπνξεί λα παξαρζεί εχθνια.  
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ΑΝΑΚΟΠΖΖ  ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Δξκελεία ελλνηώλ: 

Τπιανταυςλλιά η Γαμασκηνή: Ζ ηξηαληαθπιιηά ε Γακαζθελή είλαη ζακλψδεο θπηφ, 

θπιινβφιν, κε χςνο 1-2 κέηξα. Σα άλζε ηεο έρνπλ ηξηάληα πέηαια, ηα νπνία είλαη κπξσδάηα, 

ρξψκαηνο ξνδ-ξνδνθφθθηλνπ. 

Μοσσεύματα: Ο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θπηψλ κε κνζρεχκαηα είλαη έλαο απιφο θαη γξήγνξνο 

ηξφπνο δεκηνπξγίαο λέσλ θπηψλ. Σα κνζρεχκαηα είλαη ηκήκαηα βιαζηψλ ησλ θπηψλ πνπ έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχζζνπλ ξηδηθφ ζχζηεκα ππφ θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη λα δίλνπλ λέα 

θπηά πνπ δηαζέηνπλ ηα ίδηα αθξηβψο ραξαθηεξηζηηθά κε ηα κεηξηθά θπηά απφ ηα νπνία ηα 

θφςακε. 

Αιθέπια έλαια: Δίλαη κείγκαηα πηεηηθψλ νξγαληθψλ νπζηψλ, νη νπνίεο είλαη δηαιπηέο ζηελ 

αιθνφιε, ιηγφηεξν δηαιπηέο ζην λεξφ θαη απνηεινχληαη απφ έλα κείγκα εζηέξσλ, αιδευδψλ, 

θεηνλψλ θαη ηεξπελίσλ. Σα αηζέξηα έιαηα παξαιακβάλνληαη κε θπζηθνύο ηξόπνπο απφ ηα 

αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά. 

Βότανα: Ολνκάδνληαη ηα απηνθπή θπηά πνπ αλαπηχζζνληαη ζε άγνλεο ή θαη ζε θαιιηεξγεκέλεο 

πεξηνρέο. Υξεζηκνπνηνχληαη  ζηελ ηαηξηθή ή σο ζπζηαηηθά ηξνθήο ή πνηνχ, ράξε ζηηο 

ζπληεξεηηθέο θαη εληζρπηηθέο ηεο γεχζεο ηδηφηεηέο ηνπο ή γηα ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πγεία αξεηέο 

ηνπο ή γηα ηελ αξσκαηηθή, θαιιπληηθή ή θαζαξηζηηθή ηνπο δξάζε. 

Απωματικά υςτά: Ολνκάδνληαη ηα θπηά πνπ πεξηέρνπλ αξσκαηηθέο νπζίεο ζε έλα ή ζε φια 

ηνπο ηα ηκήκαηα (άλζε, θχιια, βιαζηνχο, θαξπνχο, ζπέξκαηα, ξίδεο) θαη νη ρξήζεηο απηψλ 

ζπλδένληαη κε ηελ παξαζθεπή αξσκάησλ θαη άιισλ εχνζκσλ πξντφλησλ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ 

άξσκα ησλ θπηψλ απηψλ νθείιεηαη ζηελ παξνπζία αηζέξησλ ειαίσλ, πηεηηθψλ ειαίσλ 

δηαθνξεηηθψλ απφ ηα ζπλεζηζκέλα θπηηθά έιαηα. 

Καλλςντικά: είλαη νπζίεο ή παξαζθεπάζκαηα πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ, ζε επαθή, µε 

δηάθνξα εμσηεξηθά µέξε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψµαηνο, µε ζθνπφ ηνλ θαζαξηζµφ απηψλ ησλ 

ζεµείσλ, ηνλ αξσµαηηζµφ ηνπο, ηελ αιιαγή ηεο εµθάληζεο, ηε δηφξζσζε ησλ ζσµαηηθψλ 

νπιψλ, ηελ πξνζηαζία ηνπο ή ηε δηαηήξεζή ηνπο, ζε θαιή θαηάζηαζε, ρσξίο λα πξνθαιείηαη 

βιάβε ζηελ αλζξψπηλε πγεία, εθφζνλ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο. 

Πέταλα: Μεηακνξθσκέλα θχιια πνπ απνηεινχλ βαζηθά δνκηθά, κε αλαπαξσγηθά ζηνηρεία ηνπ 

άλζνπο. Σα πέηαια ησλ δηαθφξσλ θπηψλ εκθαλίδνπλ κία κεγάιε πνηθηιία ρξσκάησλ. 

Ππώτερ ύλερ: Δίλαη ηα αθαηέξγαζηα πξντφληα πνπ παξαιακβάλνληαη απφ ηε γεσξγία, 

ηελ θηελνηξνθία, ηε δαζνθνκία  θ.α., θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βηνκεραλία θαη ηε βηνηερλία. 

Απόσταξη: Ζ απφζηαμε είλαη κέζνδνο δηαρσξηζκνχ ησλ ζπζηαηηθψλ νκνγελνχο κείγκαηνο 

πγξνχ-πγξνχ ή πγξνχ-ζηεξενχ θαη ζηεξίδεηαη ζηε δηαθνξά ησλ ζεκείσλ βξαζκνχ ησλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπ κείγκαηνο. Σν κείγκα ζεξκαίλεηαη θαη αλ ηα ζεκεία βξαζκνχ ησλ ζπζηαηηθψλ 

ηνπ δηαθέξνπλ ηφηε ν αηκφο πνπ ζα πξνθχςεη, απνηειείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ην 

ζπζηαηηθφ κε ην ρακειφηεξν ζεκείν βξαζκνχ. Οη αηκνί απηνί ςχρνληαη, πγξνπνηνχληαη θαη 

ζπιιέγνληαη ζε δνρείν. 

https://science.fandom.com/el/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://science.fandom.com/el/wiki/%CE%9A%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://science.fandom.com/el/wiki/%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://science.fandom.com/el/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://science.fandom.com/el/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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Αποστείπωση: Ζ απνζηείξσζε είλαη ε δηαδηθαζία πιήξνπο απνκάθξπλζεο ή θαηαζηξνθήο 

φισλ ησλ παζνγφλσλ ινηκσδψλ ή παξαζηηηθψλ κηθξννξγαληζκψλ απφ φξγαλα ή ζπζθεπέο. 

Ζ απνζηείξσζε γίλεηαη κε κία ζεηξά κεζφδσλ, φπσο: 

-Ξεξή ζεξκφηεηα - Δηδηθνί θιίβαλνη κε δεζηφ αέξα 
-Τγξή ζεξκφηεηα - Δηδηθνί θιίβαλνη κε αηκφ ππφ πίεζε 
-Με ρξήζε ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο 
 

ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΡΟΓΟΣΑΓΜΑ 

Σν ξνδφζηαγκα είλαη αλακθίβνια έλα απφ ηα πξψηα θαιιπληηθά πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη 

γπλαίθεο. ε γξαπηά θείκελα αλαθέξεηαη ε ρξήζε ηνπ απφ ηελ παλέκνξθε βαζίιηζζα ηεο 

αξραίαο Αηγχπηνπ, Κιενπάηξαο. Ο Ρσκαίνο απηνθξάηνξαο Νέξσλαο είρε ηελ απαίηεζε ηα 

ζπίηηα πνπ επηζθεπηφηαλ λα έρνπλ γεκάηεο ηηο βξχζεο ηνπο κε ξνδφζηαγκα. Οη αξραίνη 

Έιιελεο, Αηγχπηηνη θαη Ρσκαίνη ην ρξεζηκνπνηνχζαλ ωο άξωκα, ωο ίακα γηα δηάθνξεο 

παζήζεηο, αιιά θαη ζηε καγεηξηθή. Γλσζηφ ζε φιν ην θφζκν γηα ηηο επεξγεηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο.  

Σν ξνδφζηαγκα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί  ζαλ ην 4 ζε 1 πξντφλ πεξηπνίεζεο, αθνχ θαζαξίδεη, 

ηνλώλεη θαη ελπδαηώλεη ηελ επηδεξκίδα, θηηάρλνληαο ηαπηφρξνλα ηε δηάζεζε κε ην 

αλαδσνγνλεηηθφ ηνπ άξσκα. 

Σν γλήζην θππξηαθφ ξνδφζηαγκα πξνέξρεηαη απφ απιή απφζηαμε κπξσδάησλ ηξηαληάθπιισλ 

ηεο πνηθηιίαο Roza Damascena (Ρνδή ε Γακαζθελή). Ζ πνηθηιία ηεο άγξηαο απηήο 

ηξηαληαθπιιηάο δελ πξνήιζε απφ αλζξψπηλε παξέκβαζε, αιιά είλαη δεκηνχξγεκα ηεο θχζεο 

ζηελ νπνία ππήξρε, ελδερνκέλσο θαη πξηλ απφ ηνλ άλζξσπν. Γη΄ απηφ θαη δηαηεξεί κέρξη θαη 

ζήκεξα απηνχζην ην εμαηξεηηθφ θπζηθφ ηεο άξσκα. 

Ζ παξαιαβή ησλ ηξηαληαθχιισλ πνπ ζα δψζνπλ ην ξνδφζηαγκα γίλεηαη θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο, 

γηα λα κελ ραζεί ε κπξσδηά ηνπο θαη ηα αηζέξηα έιαηά ηνπο. Σα άλζε ηεο ηξηαληαθπιιηάο 

πεξηέρνπλ αηζέξηα έιαηα, ηα νπνία κέρξη ζήκεξα έρνπλ αλαγλσξηζηεί πεξί ηα 400, κε δηάθνξεο 

κεζφδνπο, φπσο ηε ρξσκαηνγξαθία κάδαο. Αθνινχζσο, ηα ηξηαληάθπιια ηνπνζεηνχληαη 

απζεκεξφλ καδί κε λεξφ ζε απνζηαθηήξα θαη ζεξκαίλνληαη ζε ζεξκνθξαζία γχξσ ζηνπο 85°C. 

Οη αηκνί πνπ δεκηνπξγνχληαη νδεγνχληαη ζε ζπκππθλσηέο, φπνπ πγξνπνηνχληαη. Σν έηνηκν 

πιένλ, απφζηαγκα θαηαιήγεη ζε ληεπφδηηα θαη έπεηηα, αξρίδεη ε δηαδηθαζία εκθηάισζεο. Δίλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ζην ξνδφζηαγκα δελ πξνζηίζεηαη θαλέλα ζπληεξεηηθφ. 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΡΟΓΟΣΑΓΜΑΣΟ  

Ζ πνηφηεηα φκσο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, θπξηφηεξνη ησλ νπνίσλ είλαη: 

α. Σν είδνο ηωλ ηξηαληαθπιιηώλ. ηε Κχπξν θαιιηεξγείηαη ε πνηθηιία Roza Damascena, ε 

θνξπθαία ζε πνηφηεηα  ξνδνζηάγκαηνο θαη αηζέξησλ ειαίσλ.  

β. Ζ ρώξα (πεξηνρή) ζηελ νπνία θαιιηεξγνύληαη. Σν έδαθνο θαη ην θιίκα ηεο Κχπξνπ είλαη 

ηδαληθά. Όπσο ηα θξνχηα καο ππεξηεξνχλ ζε γεχζε ησλ εηζαγφκελσλ, έηζη θαη ηα ηξηαληάθπιια 

θαη θαη’ επέθηαζε ην ξνδφζηαγκά καο ππεξηεξνχλ ζε αηζέξηα έιαηα – άξσκα. 

γ. Ζ ώξα πνπ καδεύνληαη ηα ηξηαληάθπιια. Πξέπεη λα καδεχνληαη λσξίο ην πξσί, πξηλ ν 

ήιηνο  ζθνξπίζεη ηα αηζέξηα έιαηα ηνπο ζηελ αηκφζθαηξα. 
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δ. Ζ πνζόηεηα ξνδνζηάγκαηνο πνπ παίξλνπκε. Γηα πςειή πνηφηεηα δελ πξέπεη λα 

παίξλνπκε πεξηζζφηεξα απφ 2 ιίηξα ξνδφζηαγκα απφ θάζε θηιφ ηξηαληάθπιια (400 πεξίπνπ 

άλζε). 

ε. Σα κέζα, ν ηξόπνο θαη ν ρξόλνο απόζηαμεο, ε απνζήθεπζε, ε εκθηάιωζε, θιπ.  

 

 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

Γηα ηε δηεμαγσγή απηήο ηεο έξεπλαο ιεηηνχξγεζαλ παξάιιεια θαη ηα δχν κέξε ηεο. 

Μέξνο Α: Καιιηέξγεηα Γακαζθελψλ ηξηαληαθπιιηψλ θαη παξαγσγή ξνδνζηάγκαηνο 

Μέξνο Β: Γηεξεπλήζεθε θαηά πφζνλ νη Κχπξηνη γλσξίδνπλ γηα ην ξνδφζηαγκα θαη αλ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

 

Μέξνο Α:  

Αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ξνδνζηάγκαηνο μεθηλψληαο απφ ηελ θαιιηέξγεηα 

δακαζθελψλ ηξηαληαθπιιηψλ γηα λα δηαπηζησζεί πξαθηηθά αλ ππάξρεη θάπνηα δπζθνιία. 

Φπηέςακε ηα θπηά ρξεζηκνπνηψληαο κνζρεχκαηα απφ ηα θιαδέκαηα κεγάισλ ηξηαληαθπιιηψλ. 

Υξνληθά απηφ δελ κπνξνχζε λα γίλεη λσξίηεξα απφ ηα κέζα Ηαλνπαξίνπ, πεξίνδνο θαηά ηελ 

νπνία αξρίδνπλ ηα θιαδέκαηα. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ Γακαζθελψλ 

ηξηαληαθπιιηψλ ππάξρνπλ ζην Παξάξηεκα Α.  

ηα ρξνληθά πιαίζηα ηεο έξεπλαο, παξφιν πνπ νη ηξηαληαθπιιηέο πνπ θπηεχηεθαλ ξίδσζαλ θαη 

άξρηζαλ λα βγάδνπλ λέα θχιια θαη βιαζηνχο , δελ πξφιαβαλ λα αλζνθνξήζνπλ. Έηζη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξψηκα ηξηαληάθπιια απφ ηξηαληαθπιιηέο θάπνησλ θίισλ νη νπνίνη καο 

πξνκήζεπζαλ θαη ηα κνζρεχκαηα πνπ θπηέςακε.   
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ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ: ΑΠΟΣΑΞΖ ΡΟΓΟΠΔΣΑΛΩΝ  

Τιηθά: Ρνδνπέηαια απφ Γακαζθελά ηξηαληάθπιια (καδεκέλα πνιχ λσξίο ην πξσί), λεξφ. 

Όξγαλα – θεύε: Σξηπφδη κε πιέγκα, νξζνζηάηεο, ζθαηξηθή θηάιε, ςπθηήξαο, ζεξκφκεηξν, 

ιχρλνο Bunsen, θσληθή θηάιε. 

 

 

Εικόνα 1: Σςζκεςή απόζηαξηρ 

 

Γηαδηθαζία απόζηαμεο: ηε ζθαηξηθή θηάιε ηεο ζπζθεπήο απφζηαμεο ηνπνζεηνχκε 

ξνδνπέηαια, πξνζζέηνπκε λεξφ κέρξη λα ηα ζθεπάζεη θαη ζπλαξκνινγνχκε ηε ζπζθεπή φπσο 

θαίλεηαη ζην πην πάλσ ζρήκα. Αλνίγνπκε ηελ παξνρή ηνπ λεξνχ ηεο βξχζεο θαη ζεξκαίλνπκε κε 

ην ιχρλν Bunsen. Σν λεξφ ηεο βξχζεο πνπ ρξεζηκεχεη γηα ηελ ςχμε ησλ αηκψλ κπνξεί λα 

θπιαρηεί ζε βαξέιηα ή ζε ληεπφδηηα γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην πφηηζκα π.ρ. ησλ 

ηξηαληαθπιιηψλ ή άιισλ θπηψλ ή λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαζαξηφηεηα θάπνησλ ρψξσλ. 

Σν ξνδφζηαγκα πνπ παξαιακβάλεηαη απφ ηε κέζνδν απφζηαμεο ζπιιέγεηαη ζε θαζαξφ 

απνζηεηξσκέλν δνρείν π.ρ. ζε θσληθή θηάιε θαη είλαη έηνηκν γηα εκθηάισζε.  

Γηα θάζε δηαδηθαζία απφζηαμεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 100gr ξνδνπέηαια. Ζ δηαδηθαζία 

δηαθνπηφηαλ κφιηο παξαιακβάλακε 200mL ξνδφζηαγκα.  

Υξεζηκνπνηήζεθε κηα ζπζθεπή απφζηαμεο κε πιάγην ςπθηήξα θαη κηα ζπζθεπή απφζηαμεο κε 

θάζεην ςπθηήξα. Φσηνγξαθηθφ πιηθφ ππάξρεη ζην παξάξηεκα Γ. 

 

Δλαιιαθηηθά, αλ θάπνηνο ζέιεη λα θάλεη ηε δηαδηθαζία κε πην απιά κέζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη εμνπιηζκφ απφ ηελ θνπδίλα π.ρ. κηα θαηζαξφια φπσο θαίλεηαη ζην  

παξάξηεκα Γ. 
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Μέξνο Β: 

πιινγή δεδνκέλωλ 

θνπφο ήηαλ κέζα απφ ηε δηεμαγσγή πνζνηηθήο έξεπλαο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ λα δηαπηζηψζνπκε αλ νη Κχπξηνη ελήιηθεο γλσξίδνπλ πψο παξαζθεπάδεηαη ην 

ξνδφζηαγκα θαη επίζεο, αλ ην ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Σν εξσηεκαηνιφγην 

πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη πνιιαπιήο επηινγήο θαη δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ 

πεξίνδν ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2021, κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ Google Forms, κεηά απφ 

ελδειερή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε.   

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ απφ δχν ελφηεηεο. Αλαιπηηθφηεξα, ε πξψηε αθνξνχζε ζηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ/ρνπζψλ (θχιν, ειηθηαθή νκάδα θιπ.) θαη ε δεχηεξε 

ελφηεηα επηθεληξψζεθε ζηε γλψζε γηα ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ξνδνζηάγκαηνο, θαζψο θαη 

ζηε ρξήζε ηνπ. Απνζηάιζεθε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε ελήιηθα άηνκα ειηθίαο 31 

εηψλ θαη άλσ θαη είρε δηάξθεηα 10 εκεξψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 233.  

Σν εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Δ κε αλαιπηηθά απνηειέζκαηα γηα θάζε 

εξψηεζε.   

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

1) Ζ θαιιηέξγεηα ησλ Γακαζθελψλ ηξηαληαθπιιηψλ είλαη εχθνιε θαη αλέμνδε. 

2) Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο ξνδνζηάγκαηνο επίζεο, είλαη απιή θαη κπνξεί λα γίλεη απφ 

νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξζεί αθφκα θαη ρσξίο ηδηαίηεξεο γλψζεηο. 

3) Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο ξνδνζηάγκαηνο κπνξεί λα γίλεη ρξεζηκνπνηψληαο αθφκα θαη απιφ 

εμνπιηζκφ απφ ηελ θνπδίλα καο.    

4) Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη έρνπλ ιίγεο γλψζεηο γηα ην ξνδφζηαγκα. Γελ γλσξίδνπλ αλ είλαη 

εχθνιε ή δχζθνιε ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ παξφιν πνπ πνιινί γλσξίδνπλ φηη κπνξεί λα 

παξαρζεί αθφκα θαη ζε ζπίηηα. 

5) Οη πεξηζζφηεξνη γλσξίδνπλ φηη ρξεζηκνπνηείηαη ζηε καγεηξηθή θαη γηα ηελ επηδεξκίδα αιιά 

κφλν ην 61% ην ρξεζηκνπνηεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ θαη θπξίσο, ζηε καγεηξηθή. 

6) 4 ζηνπο 10 δελ πηζηεχνπλ ή/θαη δελ γλσξίδνπλ φηη ην ξνδφζηαγκα βξίζθεη απήρεζε ζηνλ 

ζχγρξνλν ηξφπν δσήο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

Ζ θαιιηέξγεηα ηξηαληάθπιισλ απνηειεί κηα εχθνιε θαη ελαιιαθηηθή κνξθή θαιιηέξγεηαο κε 

άκεζα απνηειέζκαηα θαη κε ειάρηζην θφζηνο παξαγσγήο, ζε ζρέζε κε άιιεο παξαδνζηαθέο 

θαιιηέξγεηεο.  

Ζ παξαγσγή ξνδφλεξνπ αλνίγεη λένπο νξίδνληεο ζηνπο ηνκείο ηεο αξσκαηνπνηίαο, ζηελ 

παξαζθεπή θαιιπληηθψλ θαη θαξκάθσλ, ζηελ νκνηνπαζεηηθή θαη ζηα ςπρνζεξαπεπηηθά 

ζθεπάζκαηα.  

Ζ παξαγσγή ξνδνζηάγκαηνο απφ ην Γακαζθελφ ξφδν ζπκβάιιεη ζεηηθά ζην πεξηβάιινλ, αθνχ 

δελ απαηηεί κεγάιε πνζφηεηα λεξνχ άξδεπζεο θαη ςεθαζκνχο θαξκάθσλ, θαη κεηψλεη ηε 

δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο ζε αθαιιηέξγεηεο πεξηνρέο.  

Δπίπιένλ, ηα δεζηά λεξά πνπ βγαίλνπλ απφ ηελ απφζηαμε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άξδεπζε 

ρσξαθηψλ, άξα εμνηθνλνκείηαη πδαηηθφ δπλακηθφ.  

Δπίζεο,  ε θαιιηέξγεηα ηεο ηξηαληαθπιιηάο απνξξνθά ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα φπσο άιισζηε 

θαη άιιεο θαιιηέξγεηεο κε ζπλέπεηα ηε κείσζή ηνπ.  

Δπηηπγράλεηαη αλάπιαζε, ζηαζεξνπνίεζε νηθνζπζηεκάησλ θαη απνθαηάζηαζε πεξηνρψλ. 

 

ίγνπξα, κηα εθζηξαηεία ελεκέξσζεο γηα ην ξνδφζηαγκα θαη ηα επεξγεηηθά νθέιε ηνπ ζα 

απμήζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ρξήζε ηνπ.  

Σν θξάηνο κε πξσηνζηάηε ην αξκφδην Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη Πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα 

αλαιάβεη απηή ηελ εθζηξαηεία θαη λα θαζνδεγήζεη άλεξγνπο λένπο λα αζρνιεζνχλ θαη λα 

αλαδείμνπλ απηφ ηνλ πξαγκαηηθά κεγάιν ζεζαπξφ πνπ καο πξνζθέξεη αθεηδψιεπηα ε θχζε, 

ζπκβάιινληαο αθελφο ζηε κείσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλεξγίαο θαη παξέρνληαο αθεηέξνπ ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο λένπο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηε κεηέξα θχζε. 

Δπίζεο, ζα αλαδεηρζεί ε ρψξα καο ζηνλ παγθφζκην ράξηε παξαγσγήο πνηνηηθψλ θπζηθψλ 

πξντφλησλ ζε ζεκαληηθέο πνζφηεηεο.  

 

Εικόνα 2: Σςγκομιδή ποδοπεηάλων 
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ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΑΠΟΚΣΖΘΖΚΑΝ 

 

‘Όιε ε δηαδηθαζία ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο έγηλε θάησ απφ ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ έθεξε ε 

παλδεκία covid – 19. Έηζη, δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα επηζθέςεσλ ηεο νκάδαο ζε ρψξνπο ζηνπο 

νπνίνπο αζρνινχληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ηξηαληαθπιιηψλ θαη ην ξνδφζηαγκα. Δπηπιένλ, νη 

πεξηζζφηεξεο ζπλαληήζεηο γίλνληαλ δηαδηθηπαθά κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο TEAMS. Παξά 

ηηο δπζθνιίεο, απνθηήζακε αξθεηέο εκπεηξίεο θαη δεμηφηεηεο φπσο:  

 Να θαιιηεξγνχκε θπηά (ηξηαληαθπιιηέο), αθνχ αληιήζνπκε ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο 

θαη ηηο εθαξκφζνπκε πξνζεθηηθά θαη νξγαλσκέλα.  

 Να θαζνξίζνπκε ην πξφβιεκα θαη λα ην αλαιχζνπκε ζε ζηάδηα. 

 Να ζπλεξγαδφκαζηε θαη λα θάλνπκε θαηακεξηζκφ ησλ εξγαζηψλ. 

 Να αληαιιάδνπκε απφςεηο ζπδεηψληαο ηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ πξνέθππηαλ θαη λα 

θαηαιήγνπκε ζε ιχζεηο. 

 Να ςάρλνπκε ζην δηαδίθηπν γηα έγθπξα άξζξα – θείκελα – βίληεν – εηθφλεο θαη λα 

δηαρεηξηδφκαζηε απηφ ηνλ φγθν πιεξνθνξηψλ.  

 Να ζπγγξάθνπκε θείκελν, λα εξκελεχνπκε έλλνηεο θαη νξνινγίεο. 

 Να εθηηκήζνπκε ηε ζπκβνιή ηεο Υεκείαο ζηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο. 

 Να γίλνπκε πξσηεξγάηεο ηεο επηζηξνθήο ησλ αλζξψπσλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε. 

 Να παξνπζηάζνπκε κηα εξγαζία ζε ειεθηξνληθή κνξθή αμηνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία. 

 Να ρξεζηκνπνηνχκε φξγαλα ζην εξγαζηήξην θαη λα ηεξνχκε ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο 

θαηά ηε δηάξθεηα πεηξακαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Να γλσξίδνπκε πψο γίλεηαη απνζηείξσζε ζηα δνρεία ζπζθεπαζίαο ελφο πξντφληνο.  

 Να ζπληάζζνπκε εξσηεκαηνιφγην θαη λα εμάγνπκε ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα. 

 Απνθηήζακε λέεο γλψζεηο. 

 Γλσξίζακε ηε δνκή κηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο.  

 

 

 

 

  

http://healthnews.reporter.com.cy/showarticle.aspx?id=8926
http://healthnews.reporter.com.cy/showarticle.aspx?id=8926
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: Καιιηέξγεηα Γακαζθελήο ηξηαληαθπιιηάο 

 

Κιίκα θαη θαηξηθέο ζπλζήθεο 

Ζ ηξηαληαθπιιηά, ε Γακαζθελή, είλαη θπηφ ηεο εχθξαηεο δψλεο θαη είλαη θπιινβφιν. Δίλαη 

αλζεθηηθφ ζε ρακειέο αιιά θαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. πγθεθξηκέλα, ηνλ ρεηκψλα αληέρεη ζε 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο κέρξη -150C αξθεί λα κελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε παγεξνχο αλέκνπο θαη ηo 

θαινθαίξη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, αιιά πξνηηκά ηηο ζεξκνθξαζίεο εκέξαο, φπσο 17-240C.  

Έδαθνο 

Μπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ζε πνηθηιία εδαθψλ εθηφο απφ ηα ζπκπαγή, ή ηα πνιχ ακκψδε. 

Πξνηηκά ηα εδάθε κέζεο ζχζηαζεο κε pH 6,5-7,5 ηα νπνία έρνπλ θαιή απνζηξάγγηζε ζε 

πςφκεηξν έσο 600κ. ή θαη ςειφηεξα. Όηαλ ην έδαθνο ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο είλαη βαζχ θαη 

ζρεηηθά γφληκν δελ ρξεηάδεηαη ιηπάλζεηο.  

Πόηηζκα 

Ζ ηξηαληαθπιιηά ε Γακαζθελή είλαη ιηγφηεξν απαηηεηηθή ζε λεξφ απφ ηηο θαιισπηζηηθέο 

ηξηαληαθπιιηέο. 

Σα θπηά ρξεηάδνληαη πφηηζκα κφλν ηελ πξψηε ρξνληά εγθαηάζηαζεο ηεο θπηείαο, δηφηη έρνπλ 

κηθξέο θαη αδχλακεο ξίδεο. Σα επφκελα ρξφληα αλαπηχζζνπλ βαζχ θαη δπλαηφ ξηδηθφ ζχζηεκα 

θαη δελ έρνπλ αλάγθε άξδεπζεο.  

Μπνξεί λα θαιιηεξγεζεί θαη ζε ρσξάθηα κε αξδεπφκελα θαη ζε πεξηνρέο κε αξθεηή 

βξνρφπησζε. πλήζσο, νη κέηξηα αξδεπφκελεο θαιιηέξγεηεο δίλνπλ πεξηζζφηεξε ζνδεηά.  

Αζζέλεηεο 

Γελ έρνπλ επηζεκαλζεί αζζέλεηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηξηαληαθπιιηά, δηφηη κέρξη θαη ζήκεξα 

επηιέγνληαη ρσξάθηα επήιηα θαη επάεξα κε ειαθξηά ρψκαηα πνπ δελ λεξνθξαηνχλ. Έηζη, 

απνθεχγνπλ ηε δεκηνπξγία επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ αζζελεηψλ (π.ρ. 

σίδην, πεξνλφζπνξνο, ζθσξίαζε θ.α.). 

 

Πνιιαπιαζηαζκόο  

Γεληθά, ε ηξηαληαθπιιηά ε Γακαζθελή πνιιαπιαζηάδεηαη είηε κε κνζρεχκαηα είηε κε εκβνιηαζκφ 

ή ελνθζαικηζκφ ή εθθεληξηζκφ. 
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Μνζρεύκαηα 

Σα κνζρεχκαηα απνηεινχλ ηελ επθνιφηεξε θαη ιηγφηεξν δαπαλεξή κέζνδν γηα ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ηεο ηξηαληαθπιιηάο. Ζ εγθαηάζηαζε θαη ε επηηπρία ξηδνβνιίαο ησλ 

κνζρεπκάησλ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο ε επνρή θνπήο ηνπο, ε ειηθία θαη ην 

ηκήκα ηνπ θιάδνπ, ην ππφζηξσκα αλάπηπμεο, ην πνζνζηφ πγξαζίαο, ε ζεξκνθξαζία θαη ε 

ζξέςε. 

Σα κνζρεχκαηα πξνέξρνληαη απφ ζηειέρε ελφο έηνπο θαη θφβνληαη ιίγν πξηλ ηελ μπινπνίεζή 

ηνπο ζε κήθνο πεξίπνπ 20-25 εθαηνζηά θαη δηάκεηξν 0,75–1,25 εθαηνζηά. Ζ ξηδνβνιία ηνπο 

επηηπγράλεηαη 3 κήλεο κεηά ηε θχηεπζή ηνπο θαη ε κεηαθχηεπζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη 9-12 

κήλεο κεηά. Οη επηθξαηνχζεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, φπσο ην θσο, ε ζεξκνθξαζία θαη ε 

ζρεηηθή πγξαζία δηαδξακαηίδνπλ δσηηθφ ξφιν γηα ηε ξηδνβνιία ησλ κνζρεπκάησλ θαη ηελ 

επαθφινπζε αλάπηπμή ηνπο ζηνλ αγξφ. ε γεληθέο γξακκέο, ε ηδαληθή ζεξκνθξαζία γηα ηελ 

επηηπρή ξηδνβνιία ησλ κνζρεπκάησλ αιιά θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο είλαη 19-27ºC. 

Βξέζεθε επίζεο, φηη ε ζεξκνθξαζία ησλ 24,6ºC ζεσξείηαη βέιηηζηε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ξίδαο 

ησλ κνζρεπκάησλ. πλζήθεο θαινχ θσηηζκνχ θαη πνζνζηφ πγξαζίαο κεγαιχηεξν απφ 60% 

ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο γηα ηελ έλαξμε ηεο ξηδνβνιίαο ησλ κνζρεπκάησλ. Δπίζεο, έρεη πνιχ 

κεγάιε επίδξαζε ζηε ξηδνβνιία ησλ κνζρεπκάησλ θαη ην ππφζηξσκα ξηδνβνιίαο. Σν 

θπιιφρσκα έρεη απνδεηρζεί σο έλα πνιχ απνηειεζκαηηθφ ππφζηξσκα ζηε ξηδνβνιία ηνπο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: Φωηνγξαθηθό πιηθό από ην θύηεπκα κνζρεπκάηωλ ηξηαληαθπιιηώλ  

 

        

Μνζρεχκαηα απφ θιαδεχκαηα ηξηαληαθπιιηψλ  

 

 

Φπηεκέλα κνζρεχκαηα 



13 
 

 

Φπηεκέλα κνζρεχκαηα 

 

          

Δκθάληζε λέσλ θχιισλ 
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 Δκθάληζε λέσλ βιαζηψλ 

 

           

Δκθάληζε λέσλ θχιισλ θαη βιαζηψλ 
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Πφηηζκα ησλ λέσλ θπηψλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: Φωηνγξαθηθό πιηθό από ηελ απόζηαμε πεηάιωλ θαη παξαζθεπή 

ξνδνζηάγκαηνο. 

 

 

     

Εχγηζκα ξνδνπεηάισλ 

 

 

πζθεπή απφζηαμεο κε πιάγην ςπθηήξα 
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Παξαγσγή ξνδνζηάγκαηνο κε ζπζθεπή απφζηαμεο κε πιάγην ςπθηήξα 

 

 

πζθεπή απφζηαμεο κε θάζεην ςπθηήξα 
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Παξαγσγή ξνδνζηάγκαηνο κε ζπζθεπή απφζηαμεο κε θάζεην ςπθηήξα  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: Παξαγωγή ξνδνζηάγκαηνο κε εμνπιηζκό από ηελ θνπδίλα καο 

 

Γηαδηθαζία: 

Μπνξείηε λα παξάγεηε έσο θαη 1 lt εμαηξεηηθνχ ξνδφλεξνπ κέζα ζε 45 ιεπηά ηεο ψξαο. Αλ 

φκσο, ζπλερίζεηε λα βξάδεηε ην λεξφ ζα εμαθνινπζήζεηε λα παξάγεηε απνζηαγκέλν λεξφ ην 

νπνίν απιά ζα αξαηψζεη ην ξνδφλεξν ζαο. Πξνζνρή ζηνπο ρξφλνπο. 

Θα ρξεηαζηείηε: 

 2 lt θξέζθα ξνδνπέηαια 

 Απνζηαγκέλν λεξφ 

 Παγάθηα 

 Μεγάιε θαηζαξφια κε κεηαιιηθφ θνίιν θαπάθη 

 Ππξίκαρν δνρείν 

 Έλα κηθξφ ζπκπαγέο ηνχβιν 

 Απνζηεηξσκέλν βάδν γηα απνζήθεπζε 

 
   

        

Πιέλεηε κε άθζνλν λεξφ ηα ξνδνπέηαια. 

Πιέλεηε ην ηνχβιν. 

Σνπνζεηήζηε ην ηνχβιν ζην θέληξν ηεο θαηζαξφιαο. Πάλσ ζε απηφ ηνπνζεηήζηε ην ππξίκαρν 

δνρείν. Αδεηάζηε ηα ξνδνπέηαια ζηνλ πάην ηεο θαηζαξφιαο θαη πεξηρχζηε ηά κε λεξφ, ψζηε λα 

ζθεπαζηνχλ. Σν λεξφ ζα πξέπεη λα ζθεπάδεη ην ηνχβιν θαηά 1 - 2 εθαηνζηά. 
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https://1.bp.blogspot.com/-n5hGT7ddzAo/V1mIZ7CnsMI/AAAAAAAAG5I/x8BEx28kmpQtwdQrlmPVZTfTXOX467KKwCLcB/s1600/rosewater_1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-TNubAKs_gsM/V1mIZ6uZDHI/AAAAAAAAG5M/5rWzOi64_XwBUarUHsX5UNdnj-8dHzi4ACLcB/s1600/rosewater_3.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-GG1S6iO99CQ/V1mJh4p1RqI/AAAAAAAAG5s/z7nd4qfTP8s96rg3GSyaMgauVHX48lchACLcB/s1600/rosewater_9.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-I5mF7EtAzo4/V1mInkFWnHI/AAAAAAAAG5Y/xdotuMR0908FzLNPprVV0wnFlyfux8gdACLcB/s1600/rosewater_5.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-kllQqx7TULs/V1mIZ0PBTSI/AAAAAAAAG5E/O47VeEgeIZg30hUfEpJXE1G1S-o8oVQOACLcB/s1600/rosewater_2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-n5hGT7ddzAo/V1mIZ7CnsMI/AAAAAAAAG5I/x8BEx28kmpQtwdQrlmPVZTfTXOX467KKwCLcB/s1600/rosewater_1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-TNubAKs_gsM/V1mIZ6uZDHI/AAAAAAAAG5M/5rWzOi64_XwBUarUHsX5UNdnj-8dHzi4ACLcB/s1600/rosewater_3.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-GG1S6iO99CQ/V1mJh4p1RqI/AAAAAAAAG5s/z7nd4qfTP8s96rg3GSyaMgauVHX48lchACLcB/s1600/rosewater_9.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-I5mF7EtAzo4/V1mInkFWnHI/AAAAAAAAG5Y/xdotuMR0908FzLNPprVV0wnFlyfux8gdACLcB/s1600/rosewater_5.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-kllQqx7TULs/V1mIZ0PBTSI/AAAAAAAAG5E/O47VeEgeIZg30hUfEpJXE1G1S-o8oVQOACLcB/s1600/rosewater_2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-n5hGT7ddzAo/V1mIZ7CnsMI/AAAAAAAAG5I/x8BEx28kmpQtwdQrlmPVZTfTXOX467KKwCLcB/s1600/rosewater_1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-TNubAKs_gsM/V1mIZ6uZDHI/AAAAAAAAG5M/5rWzOi64_XwBUarUHsX5UNdnj-8dHzi4ACLcB/s1600/rosewater_3.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-GG1S6iO99CQ/V1mJh4p1RqI/AAAAAAAAG5s/z7nd4qfTP8s96rg3GSyaMgauVHX48lchACLcB/s1600/rosewater_9.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-I5mF7EtAzo4/V1mInkFWnHI/AAAAAAAAG5Y/xdotuMR0908FzLNPprVV0wnFlyfux8gdACLcB/s1600/rosewater_5.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-kllQqx7TULs/V1mIZ0PBTSI/AAAAAAAAG5E/O47VeEgeIZg30hUfEpJXE1G1S-o8oVQOACLcB/s1600/rosewater_2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-n5hGT7ddzAo/V1mIZ7CnsMI/AAAAAAAAG5I/x8BEx28kmpQtwdQrlmPVZTfTXOX467KKwCLcB/s1600/rosewater_1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-TNubAKs_gsM/V1mIZ6uZDHI/AAAAAAAAG5M/5rWzOi64_XwBUarUHsX5UNdnj-8dHzi4ACLcB/s1600/rosewater_3.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-GG1S6iO99CQ/V1mJh4p1RqI/AAAAAAAAG5s/z7nd4qfTP8s96rg3GSyaMgauVHX48lchACLcB/s1600/rosewater_9.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-I5mF7EtAzo4/V1mInkFWnHI/AAAAAAAAG5Y/xdotuMR0908FzLNPprVV0wnFlyfux8gdACLcB/s1600/rosewater_5.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-kllQqx7TULs/V1mIZ0PBTSI/AAAAAAAAG5E/O47VeEgeIZg30hUfEpJXE1G1S-o8oVQOACLcB/s1600/rosewater_2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-n5hGT7ddzAo/V1mIZ7CnsMI/AAAAAAAAG5I/x8BEx28kmpQtwdQrlmPVZTfTXOX467KKwCLcB/s1600/rosewater_1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-TNubAKs_gsM/V1mIZ6uZDHI/AAAAAAAAG5M/5rWzOi64_XwBUarUHsX5UNdnj-8dHzi4ACLcB/s1600/rosewater_3.jpg
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Σνπνζεηήζηε ην θαπάθη ηεο θαηζαξφιαο αλάπνδα, ψζηε ην ρεξνχιη λα πέθηεη αθξηβψο ζην 

θέληξν ηνπ ππξίκαρνπ ζθεχνπο. 

Αλάςηε ην κάηη θαη θέξηε ην λεξφ ζε βξαζκφ. Υακειψζηε ακέζσο ηε ζεξκνθξαζία, ψζηε ην 

λεξφ λα ζηγνβξάδεη. Γελ ζέινπκε λα θνριάδεη έληνλα. Μφιηο ην λεξφ θηάζεη ζε βξαζκφ βάιηε 

πάλσ ζην αλάπνδα ηνπνζεηεκέλν θαπάθη κεξηθά παγάθηα. 

Μόλιρ δημιοςπγήζαηε ένα ςποηςπώδερ οικιακό αποζηακηήπιο! 

Καζψο ην λεξφ βξάδεη θαη ν αηκφο αλεβαίλεη έξρεηαη ζε επαθή κε ην θξχν θαπάθη θαη 

πγξνπνηείηαη μαλά. Έπεηηα, θπιά θαηά κήθνο ηνπ θαπαθηνχ θαη πέθηεη κέζα ζην ππξίκαρν 

δνρείν. 

 

Κάζε 20 ιεπηά θνξάηε γάληηα θνχξλνπ, ζεθψλεηε κε γξήγνξεο θηλήζεηο ην θαπάθη (ψζηε λα κε 

ράζεηε πνιχ αηκφ) θαη αδεηάδεηε ην πεξηερφκελν ηνπ ππξίκαρνπ δνρείνπ ζε έλα θαζαξφ θαη 

απνζηεηξσκέλν γπάιηλν βάδν. Δπηζηξέθεηε ην δνρείν ζηε ζέζε ηνπ θαη ζπλερίδεηε ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία κέρξη λα έρεηε κηζφ κε έλα ιίηξν ξνδφλεξνπ. 

 

  

https://3.bp.blogspot.com/-VWnQOoN2eAE/V1mInzcc-pI/AAAAAAAAG5c/czJeninGjDYd69Adyw4YnelEShXQEWJtgCLcB/s1600/rosewater_7.jpg
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ: Δξωηεκαηνιόγην θαη Αλαιπηηθά Απνηειέζκαηα 

 

Δξωηεκαηνιόγην πνπ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ καο ζηνλ 3ν Μαζεηηθό 

Γηαγωληζκό Υεκείαο: «Ζ Υεκεία γηα ηνλ άλζξωπν θαη ην πεξηβάιινλ.»  

Παξαζθεπή θαη ρξήζε ξνδνζηάγκαηνο 

1) Φύιν:  

Άλδξαο 

Γπλαίθα 

2) Ζιηθία:  

31-40 

41-50 

51- 60 

61 - θαη άλσ 

3) Καηαγωγή:  

Υσξηφ 

Πφιε 

4) Μνξθωηηθό επίπεδν:  

Απνιπηήξην Λπθείνπ / Σερληθήο ζρνιήο 

Πηπρίν 

Μεηαπηπρηαθφ 

Γηδαθηνξηθφ 

Άιιν 

5) Οη γλώζεηο κνπ γηα ην ξνδόζηαγκα είλαη:  

Μεδεληθέο 

Λίγεο 

Αξθεηέο 

Πνιιέο 

Πάξα πνιιέο 

6) Πνην ρωξηό ηεο Κύπξνπ θεκίδεηαη γηα ηελ παξαγωγή ξνδνζηάγκαηνο;  

Λεχθαξα 

Αγξφο 

Κππεξνχληα 

Πιάηξεο 

Γελ γλσξίδσ 
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7) Σν ξνδόζηαγκα πξνέξρεηαη από ην:  

Γαξχθαιιν 

Πνξηνθάιη 

Σξηαληάθπιιν 

Λεκφλη 

Γελ γλσξίδσ 

8) Γλωξίδεηε πώο πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία παξαγωγήο ξνδνζηάγκαηνο;  

Ναη 

Όρη 

9) Αλ λαη, πώο νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία παξαγωγήο; 

Απφρπζε 

Γηήζεζε 

Δμάηκηζε 

Απφζηαμε 

10) Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα γίλεη: 

Μφλν ζε εξγνζηάζηα 

Μφλν ζε εξγαζηήξηα Υεκείαο 

Μφλν ζε ζπίηηα 

ε φια ηα πξνεγνχκελα 

Γελ γλσξίδσ 

11) Θεωξείηε ηελ παξαγωγή ξνδνζηάγκαηνο δύζθνιε;  

Ναη 

Όρη 

Γελ γλσξίδσ 

12) Πνην κέξνο ηνπ ινπινπδηνύ είλαη ην βαζηθό ζπζηαηηθό ηνπ ξνδνζηάγκαηνο;  

Σα πέηαια 

Σν ρξψκα 

Σα αηζέξηα έιαηα 

Όια ηα πξνεγνχκελα 

Γελ γλσξίδσ 

13) Σν ξνδόζηαγκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα:  

Σν πξφζσπν 

Σελ επηδεξκίδα 

Σε καγεηξηθή 
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Όια ηα πξνεγνχκελα 

Γελ γλσξίδσ 

14α) πλεζίδεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ξνδόζηαγκα ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ζαο; (Αν ΟΧΙ, 

μην απαντήσετε την επώτηση 14β και 14γ)  

Ναη 

Όρη 

14β) Σν ξνδόζηαγκα πνπ ρξεζηκνπνηείηε πξνέξρεηαη από: 

Γηθή ζαο παξαγσγή 

Αγνξά 

14γ) Γηα πνηνλ ζθνπό ην ρξεζηκνπνηείηε; 

Μαγεηξηθή 

Δπηδεξκίδα 

Πξφζσπν 

Άιιν 

      15)Σν ξνδόζηαγκα αλαδείρζεθε ην θππξηαθό πξνηόλ ηεο ρξνληάο:  

2014 

2016 

2017 

2018 

Γελ γλσξίδσ 

16)  Πηζηεύεηε όηη ε παξαγωγή ξνδνζηάγκαηνο βξίζθεη απήρεζε ζηνλ ζύγρξνλν 

ηξόπν δωήο καο;  

Ναη 

Όρη 

Γελ γλσξίδσ 

 

 

 

Αλάιπζε δεδνκέλωλ 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία βαζίζηεθε ζηελ πνζνηηθή έξεπλα, ηεο 

νπνίαο ηα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

κέζνπο φξνπο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο φισλ ησλ κεηαβιεηψλ.    
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Απνηειέζκαηα 

 

 

Γείγκα/Γεκνγξαθηθά   

Δξωηήζεηο 1 θαη 2 : ηελ έξεπλα γηα ηελ παξαζθεπή θαη ρξήζε ξνδνζηάγκαηνο ζπκκεηείραλ 

233 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ ην 76% γπλαίθεο θαη 24% άλδξεο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία είλαη 

κεηαμχ 31-50 εηψλ (ζπγθεθξηκέλα ην 42,5% αλήθνπλ ζην ειηθηαθφ γθξνππ 31-40 θαη ην 45,5% 

ζην 41-50) ελψ έλα 12% ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο.  

 

 

  

 

 

Δξωηήζεηο 3 θαη 4:  Σα ¾ έρνπλ θαηαγσγή πφιε θαη ην ¼ ρσξηφ. Σν 18% είλαη θάηνρνη 

απνιπηεξίνπ Λπθείνπ/Σερληθήο, ην 39,5% έρεη πηπρηαθή κφξθσζε, ην 34,8% κεηαπηπρηαθή θαη 

ην ππφινηπν 7,7% άιιε. 
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Δξώηεζε 5: H πιεηνςεθία (60,5%) απάληεζε φηη έρεη ιίγεο γλψζεηο γηα ξνδφζηαγκα, ελψ ην ¼ 

αξθεηέο. 

 

 

Δξώηεζε 6: Δίλαη επξέσο γλσζηφ (91,8%) φηη ην ρσξηφ πνπ θεκίδεηαη γηα ηελ παξαγσγή 

ξνδνζηάγκαηνο είλαη ν Αγξφο. 

 

 

Δξώηεζε 7: ρεδφλ φινη (96,1%) γλσξίδνπλ φηη ην ξνδφζηαγκα παξάγεηαη απφ ην 

ηξηαληάθπιιν.  
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\ 

 

Δξώηεζε 8: ρεδφλ νη κηζνί απφ ηνπο εξσηεζέληεο δελ γλσξίδνπλ ηε κέζνδν παξαγσγήο 

ξνδνζηάγκαηνο (43,8%). 

 

Δξώηεζε 9: Απφ ην 56,2% πνπ γλσξίδνπλ πσο παξάγεηαη ην ξνδφζηαγκα, ζρεδφλ φινη (94%) 

απάληεζαλ ζσζηά πσο ε δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη απφζηαμε. 

 

 

Δξώηεζε 10: Ζ πιεηνςεθία – 75% - γλσξίδεη πσο ην ξνδφζηαγκα κπνξεί λα παξαρζεί ζε 

εξγνζηάζηα, εξγνζηάζηα ρεκείαο αιιά θαη ζε ζπίηηα.  
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Δξώηεζε 11: Γελ θαίλεηαη λα είλαη γλσζηφ θαηά πφζνλ ε παξαγσγή ξνδνζηάγκαηνο είλαη 

δχζθνιε, αθνχ θαη νη 3 πηζαλέο απαληήζεηο (Ναη/Όρη/Γελ γλσξίδσ) πήξαλ ζεκαληηθά πνζνζηά 

(23% - 39%) 

 

Δξώηεζε 12: Ζ πιεηνςεθία (68%)  γλσξίδεη πσο ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ ξνδνζηάγκαηνο 

πξνέξρεηαη απφ ηα πέηαια, αιιά ην ππφινηπν 1/3 είηε δελ γλψξηδε είηε έδσζε ιαλζαζκέλε 

απάληεζε.  

 

 

Δξώηεζε 13: Ο θφζκνο γλσξίδεη (88%) πσο ην ξνδφζηαγκα ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα 

καγεηξηθή φζν θαη γηα ην πξφζσπν θαη ηελ επηδεξκίδα. 
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Δξώηεζε 14α – γ: Σν 61% ρξεζηκνπνηεί ην ξνδφζηαγκα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ θαη απφ 

απηνχο ζρεδφλ φινη ην αγνξάδνπλ (93%). Ζ θχξηα ρξήζε ηνπ είλαη ε καγεηξηθή (71,8%) ελψ κηα 

αμηνζεκείσηε κεξίδα (16,7%) ην ρξεζηκνπνηεί γηα ην πξφζσπν. 
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Δξώηεζε 15: Οη πεξηζζφηεξνη (80,3%) δελ μέξνπλ ηε ρξνλνινγία πνπ ην ξνδφζηαγκα 

αλαθεξχρζεθε ην Κππξηαθφ πξντφλ ηεο ρξνληάο, θάηη πνπ θξίλεηαη αλακελφκελν. 

 

 

Δξώηεζε 16: Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ πηζηεχεη πσο ην ξνδφζηαγκα βξίζθεη απήρεζε ζην 

ζχγρξνλν ηξφπν δσήο (59,25) ελψ 17,6% δηαθσλεί. Σν ππφινηπν 23% δελ γλσξίδεη. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε: Υξήζεηο ξνδνζηάγκαηνο 

 

ήκεξα ην ξνδφζηαγκα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο: 

- Ωο θαιιπληηθφ. 
- ηε δαραξνπιαζηηθή θαη καγεηξηθή. 
- Ωο αξσκαηηθφ/θαζαξηζηηθφ ρψξσλ θαη εηθφλσλ. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη πην αλαιπηηθά κεξηθέο απφ ηηο ρξήζεηο ηνπ. 

 

ΣΟ ΡΟΓΟΣΑΓΜΑ Ω ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΟ 

 Πξνιακβάλεη  θαη βνεζά ζηε ζεξαπεία ηεο αθκήο. Καζαξίδεη βαζηά ην δέξκα θαη αλνίγεη 

ηνπο θξαγκέλνπο πφξνπο ηεο επηδεξκίδαο, ιφγσ ησλ αληηβαθηεξηδηαθψλ ηνπ ηδηνηήησλ. 

 Ζξεκεί ην εξεζηζκέλν δέξκα θαη κεηψλεη ηελ εξπζξφηεηα θαη ηηο θνθθηλίιεο, ιφγσ ησλ 

αληηθιεγκνλσδψλ ηνπ ηδηνηήησλ. Ηδαληθφ γηα κεηά ην μχξηζκα θαζψο αθήλεη ην δέξκα 

απαιφ θαη κπξσδάην ρσξίο λα ην μεξαίλεη. 

 Πξνζθέξεη βαζηά ελπδάησζε, ηνλψλεη θαη ζπζθίγγεη ηελ επηδεξκίδα θαη πξνιακβάλεη ηε 

δεκηνπξγία ξπηίδσλ.  

 πρλή ρξήζε ηνπ επαλαθέξεη ην θπζηθφ pH  ζηελ επηδεξκίδα θαη πξνάγεη ηελ 

αλαπαξαγσγή λέσλ θπηηάξσλ. Έηζη, απμάλεη ηε θπζηθή ειαζηηθφηεηα ηνπ δέξκαηνο, 

αθήλνληάο ην απαιφ θαη ιακπεξφ. 

 Δπεξγεηηθφ γηα φινπο ηνπο ηχπνπο δέξκαηνο, απφ ηα πνιχ μεξά κέρξη ηα ιηπαξά. Ηδαληθφ 

γηα επαίζζεηεο επηδεξκίδεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ «βαξηά» πξντφληα 

πεξηπνίεζεο.   

 Γξνζίδεη ην δέξκα απφ ηε δέζηε ή κεηά απφ ειηνζεξαπεία. Παγσκέλν ξνδφζηαγκα είλαη 

αλαθνπθηζηηθφ γηα εγθαχκαηα απφ ηνλ ήιην ή άιια ήπηα εγθαχκαηα. Μπνξεί αθφκα, λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο απφ ήπηα έθζεζε ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, 

ιφγσ ηεο βηηακίλεο C πνπ πεξηέρεη θαη ησλ αληηνμεηδσηηθψλ ηνπ ηδηνηήησλ. 

 Δληζρχεη θαη ηνλψλεη ηνπο κχεο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ ιαηκνχ.  

 Αθαηξεί ηα ππνιείκκαηα ηνπ καθηγηάδ θαη ηνπο ξχπνπο ρσξίο λα εξεζίδεη ην δέξκα ή λα 

ελνριεί ηα κάηηα. Αληίζεηα, ελπδαηψλεη θαη εξεκεί ηελ επηδεξκίδα. 

 Βνεζά πνιχ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνπξαζκέλσλ καηηψλ, ησλ καχξσλ θχθισλ θαη ηνπ 

πξεμίκαηνο θάησ απφ ηα κάηηα. (Βξέρνπκε 2 ζηξνγγπιά βακβάθηα κε ξνδφζηαγκα-θαηά 

πξνηίκεζε παγσκέλν- θαη ηα αθήλνπκε γηα 10-15 ιεπηά θάησ απφ ηα κάηηα).  
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 Δλπδαηψλεη ηελ ηξίρα θαη ραξίδεη ειαζηηθφηεηα θαη απαξάκηιιε ιάκςε ζηα καιιηά ζαο, 

αξσκαηίδνληάο ηα ηαπηφρξνλα απαιά. (Μεηά ην ινχζηκν θαη ην μέπιπκα, ξίμηε ξνδφζηαγκα 

ζηα καιιηά ζαο). 

 Αλαθνπθίδεη απφ ην ζηξεο, ηελ θνχξαζε θαη ηνλ πνλνθέθαιν. (Βάδνπκε ιίγν ξνδφζηαγκα 

ζηα ρέξηα καο θαη θάλνπκε ειαθξχ καζάδ ζην κέησπν θαη ηνπο θξνηάθνπο). 

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην κπάλην γηα αίζζεζε θξεζθάδαο, θαζαξηφηεηαο θαη 

ραιάξσζεο ή κεηά ην κπάλην σο ελπδαηηθφ.  

 ε αξθεηέο ρψξεο (Ηαπσλία, θιπ)  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη αξσκαηηζκφ ηνπ 

ζηφκαηνο κεηά ηα γεχκαηα. Ζ θαηάπνζή ηνπ είλαη θαηαπξαυληηθή ζε πνλφιαηκν θαη 

ηνλσηηθή  γηα ηνλ νξγαληζκφ. 

 

ΣΟ ΡΟΓΟΣΑΓΜΑ ΣΖ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ 

Σν ξνδφζηαγκα απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ελφο πνιχ κεγάινπ αξηζκνχ γιπθψλ θαη εδεζκάησλ 

ηεο θππξηαθήο θνπδίλαο. Πξνζδίδεη κηα δξνζηζηηθή γεχζε θαη έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ θαη 

εθιεπηπζκέλν άξσκα. 

 

Κπξηόηεξα Παξαδνζηαθά Κππξηαθά Δδέζκαηα κε Ρνδόζηαγκα 

 Μαραιιεπί 

 Λνπθνπκάδεο 

 Μπνπξέθηα 

 Πίηηεο 

 Ππαινπδέο 
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 νπηδηνχθνο 

 Λνπθνχκηα 

 πθφπηηηεο 

Άιια Γιπθά θαη Δδέζκαηα ζηα νπνία ρξεζηκνπνηείηαη  Ρνδόζηαγκα 

 Ρπδφγαιν 

 Υαιβάο 

 Ακπγδαισηά 

 Κνπξακπηέδεο 

 Μπαθιαβάο 

 Γαιαθηνκπνχξεθν 

 Μπνπγάηζεο 

 Σάξηεο 

 Κξέκεο 

 Κέηθ 

 Γιπθίζκαηα καχξεο ζνθνιάηαο 

 Κνπινπξάθηα  

 Παγσηφ Σξηαληάθπιινπ 

 Φξάνπιεο κε Ρνδφζηαγκα  

 Σζάη (αληί μεξψλ ηξηαληάθπιισλ). Ωο αξσκαηηθφ, ραιαξσηηθφ θαη εξεκηζηηθφ (πνιχ θαιφ 

ζε θαηάζιηςε, αυπλία, ζηξεο, λεπξηθή ππεξέληαζε) 

 

 

Αλ απνθαζίζεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ξνδόλεξν ηνπ εκπνξίνπ πξνζέμηε λα είλαη 100% 

απζεληηθό. πρλά απηό πνπ πωιείηαη ζε θαξκαθεία θαη κεξηθά θαηαζηήκαηα ηξνθίκωλ 

είλαη ζπλζεηηθό ξνδέιαην ζε λεξό καδί κε ζπληεξεηηθά. 
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