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Πώο θαηαιήμακε ζην ζέκα; 
 

Σηο δύζθνιεο κέξεο πνπ δνύκε εδώ θαη 

πνιινύο κήλεο ζθεθηήθακε λα 

επηιέμνπκε γηα ηελ έξεπλά καο έλα 

ζέκα πνπ δελ ζα αζρνιείηαη κε 

¨πξνβιήκαηα¨. 

 

Σηο κέξεο πνπ έπξεπε λα θαηαιήμνπκε 

ζην ζέκα, ζην εξγαζηήξην Χεκείαο ηνπ 

ζρνιείνπ καο γηλόηαλ ην πείξακα ηεο 

απόζηαμεο γηα ηελ Β΄ Γπκλαζίνπ. Απηό 

καο ζύκηζε ην ξνδόζηαγκα. Νηώζακε 

όηη ην ξνδόζηαγκα είλαη έλα ζπνπδαίν 

δώξν από ηε θύζε αιιά μεραζκέλν θαη 

ππνηηκεκέλν από ηνλ άλζξσπν. 

 

Έηζη απνθαζίζακε λα αξρίζνπκε 

δνπιεηά! 



Πώο θαηαιήμακε ζην ζέκα; 
 

Σηο δύζθνιεο κέξεο πνπ δνύκε εδώ θαη 

πνιινύο κήλεο ζθεθηήθακε λα 

επηιέμνπκε γηα ηελ έξεπλά καο έλα 

ζέκα πνπ δελ ζα αζρνιείηαη κε 

¨πξνβιήκαηα¨. 

 

Σηο κέξεο πνπ έπξεπε λα θαηαιήμνπκε 

ζην ζέκα, ζην εξγαζηήξην Χεκείαο ηνπ 

ζρνιείνπ καο γηλόηαλ ην πείξακα ηεο 

απόζηαμεο γηα ηελ Β΄ Γπκλαζίνπ. Απηό 

καο ζύκηζε ην ξνδόζηαγκα. Νηώζακε 

όηη ην ξνδόζηαγκα είλαη έλα ζπνπδαίν 

δώξν από ηε θύζε αιιά μεραζκέλν θαη 

ππνηηκεκέλν από ηνλ άλζξσπν. 

 

Έηζη απνθαζίζακε λα αξρίζνπκε 

δνπιεηά! 



Ρνδόζηαγκα  Χξήζεηο 

• Σν ξνδόζηαγκα είλαη αλακθίβνια έλα από ηα 
πξώηα θαιιπληηθά πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη 
γπλαίθεο. ε γξαπηά θείκελα αλαθέξεηαη ε 
ρξήζε ηνπ από ηελ παλέκνξθε βαζίιηζζα ηεο 
αξραίαο Αηγύπηνπ, Κιενπάηξαο.  

 

• Η ρξήζε ηνπ επεθηείλεηαη θαη ζε ζξεζθεπηηθέο 
θαη ινηπέο παξαδόζεηο ζε αξθεηέο πεξηνρέο 
ηνπ θόζκνπ. 

• Απνηειεί βαζηθό ζπζηαηηθό ζε πνιιά γιπθά 
θαη εδέζκαηα ηεο θππξηαθήο θνπδίλαο, όπσο 
ινπθνπκάδεο, ζνπηδηνύθνο, θξέκεο, ραιβάο. 

 

 



Ρνδόζηαγκα  Χξήζεηο 

• ήκεξα, ε παγθόζκηα βηνκεραλία ησλ 
θαιιπληηθώλ, ησλ θαξκάθσλ, ησλ ηξνθίκσλ 
αιιά θαη ησλ πνηώλ, επηζηξέθεη μαλά ζηε 
θύζε, κε απνηέιεζκα όιν θαη πεξηζζόηεξα 
θπηά λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή 
ησλ πξντόλησλ ηνπο.  

• Έλα παξάδεηγκα είλαη θαη ε παξαγσγή θαη 
ρξήζε ξνδνζηάγκαηνο.  

 

• 4 ζε 1 πξντόλ πεξηπνίεζεο. 
- θαζαξίδεη 
- ηνλώλεη 
- ελπδαηώλεη ηελ επηδεξκίδα 
- θηηάρλεη ηε δηάζεζε / κεηώλεη ην ζηξεο. 

• Δπαλαθέξεη ην θπζηθό pH ζηελ επηδεξκίδα 
θαη πξνάγεη ηελ αλαπαξαγσγή λέσλ 
θπηηάξσλ. 

 

 

 

 

 



• Σν γλήζην θππξηαθό ξνδόζηαγκα πξνέξρεηαη 

από απιή απόζηαμε κπξσδάησλ 

ηξηαληάθπιισλ ηεο πνηθηιίαο Rosa Damascena 

(Ρνδή ε Γακαζθελή). 

• Η πνηθηιία ηεο άγξηαο απηήο ηξηαληαθπιιηάο 

δελ πξνήιζε από αλζξώπηλε παξέκβαζε, 

αιιά είλαη δεκηνύξγεκα ηεο θύζεο. 

Ρνδόζηαγκα  Χξήζεηο 



Ρνδόζηαγκα  Χξήζεηο 

Οη Κύπξηνη ζα κπνξνύζαλ λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο θππξηαθό 

ξνδόζηαγκα άξηζηεο πνηόηεηαο είηε 

σο θαιιπληηθό, 

είηε ζηελ θνπδίλα, 

είηε σο θάξκαθν κε πνιιά 

επεξγεηηθά απνηειέζκαηα, είηε σο 

θαζαξηζηηθό θαη αξσκαηηθό 

ρώξνπ.  



A.  Να αθνινπζεζεί ε όιε δηαδηθαζία 
θαιιηέξγεηαο ηξηαληαθπιιηώλ  θαη 
παξαγσγήο ξνδνζηάγκαηνο γηα λα 
δηαπηζησζεί αλ είλαη εύθνιν λα γίλεη από 
νπνηνλδήπνηε ην ζειήζεη. 

 

B.  Να δηεξεπλεζεί αλ ν θόζκνο 
ρξεζηκνπνηεί ξνδόζηαγκα ζηελ 
θαζεκεξηλόηεηά ηνπ θαη αλ μέξεη όηη 
κπνξεί λα παξαρζεί εύθνια.  

 

θνπόο ηεο έξεπλαο 



Α’ ΜΕΡΟ: 
Καιιηέξγεηα Γακαζθελώλ 

ηξηαληαθπιιηώλ θαη παξαγσγή 
ξνδνζηάγκαηνο. 

Β’ ΜΕΡΟ:  
Γηεξεύλεζε θαηά πόζνλ νη Κύπξηνη 

γλσξίδνπλ γηα ην ξνδόζηαγκα θαη 

αλ ην ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ 
θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. 

 

Μεζνδνινγία 



Καιιηέξγεηα Γακαζθελώλ ηξηαληαθπιιηώλ θαη παξαγσγή ξνδνζηάγκαηνο 

• Αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία παξαγσγήο 
ξνδνζηάγκαηνο μεθηλώληαο από ηελ 
θαιιηέξγεηα δακαζθελώλ ηξηαληαθπιιηώλ γηα 
λα δηαπηζησζεί πξαθηηθά αλ ππάξρεη θάπνηα 
δπζθνιία.  

• Φπηέςακε ηα θπηά ρξεζηκνπνηώληαο 
κνζρεύκαηα από ηα θιαδέκαηα κεγάισλ 
ηξηαληαθπιιηώλ.  

• Χξνληθά απηό δελ κπνξνύζε λα γίλεη 
λσξίηεξα από ηα κέζα Ιαλνπαξίνπ, πεξίνδνο 
θαηά ηελ νπνία αξρίδνπλ ηα θιαδέκαηα.  
 

Μνζρεύκαηα από 

θιαδεύκαηα 

ηξηαληαθπιιηώλ  

Φπηεκέλα κνζρεύκαηα 

Μεζνδνινγία               Μέξνο Α 



Πόηηζκα ησλ λέσλ θπηώλ 

• Οη ηξηαληαθπιιηέο πνπ θπηεύηεθαλ ξίδσζαλ θαη 

άξρηζαλ λα βγάδνπλ λέα θύιια θαη βιαζηνύο, 

όκσο δελ πξόιαβαλ λα αλζνθνξήζνπλ.  

• Έηζη ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξώηκα ηξηαληάθπιια 

από ηξηαληαθπιιηέο θάπνησλ θίισλ νη νπνίνη καο 
πξνκήζεπζαλ θαη ηα κνζρεύκαηα πνπ θπηέςακε.  

Δκθάληζε λέσλ 

θύιισλ θαη βιαζηώλ 

Καιιηέξγεηα Γακαζθελώλ ηξηαληαθπιιηώλ θαη παξαγσγή ξνδνζηάγκαηνο 

Μεζνδνινγία               Μέξνο Α 



Πεηξακαηηθή Γηαδηθαζία –Γηαδηθαζία απόζηαμεο  

Υιηθά: 

- Νεξό 

- Ρνδνπέηαια από Γακαζθελά ηξηαληάθπιια 

(καδεκέλα πνιύ λσξίο ην πξσί). 

Όξγαλα – θεύε: Σξηπόδη κε πιέγκα, νξζνζηάηεο, 

ζθαηξηθή θηάιε, ςπθηήξαο, ζεξκόκεηξν, ιύρλνο Bunsen, 

θσληθή θηάιε 

Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία -  Γηαδηθαζία Απόζηαμεο 

Μεζνδνινγία               Μέξνο Α 



• ηε ζθαηξηθή θηάιε ηεο ζπζθεπήο απόζηαμεο 
ηνπνζεηνύκε ξνδνπέηαια, πξνζζέηνπκε λεξό 
κέρξη λα ηα ζθεπάζεη θαη ζπλαξκνινγνύκε ηε 
ζπζθεπή όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. 

• Αλνίγνπκε ηελ παξνρή ηνπ λεξνύ ηεο βξύζεο 
θαη ζεξκαίλνπκε κε ην ιύρλν Bunsen. Σν λεξό 
ηεο βξύζεο πνπ ρξεζηκεύεη γηα ηελ ςύμε ησλ 
αηκώλ κπνξεί λα θπιαρηεί ζε βαξέιηα ή ζε 
ληεπόδηηα γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην πόηηζκα 
π.ρ. ησλ ηξηαληαθπιιηώλ ή άιισλ θπηώλ ή λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαζαξηόηεηα θάπνησλ 
ρώξσλ. 

• Χξεζηκνπνηήζεθε κηα ζπζθεπή απόζηαμεο κε 
πιάγην ςπθηήξα θαη κηα ζπζθεπή απόζηαμεο κε 
θάζεην ςπθηήξα. 
 

Παξαγσγή ξνδνζηάγκαηνο κε ζπζθεπή απόζηαμεο 

κε πιάγην ςπθηήξα. 

Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία -  Γηαδηθαζία Απόζηαμεο 

Μεζνδνινγία               Μέξνο Α 



Παξαγσγή ξνδνζηάγκαηνο κε ζπζθεπή απόζηαμεο 

κε θάζεην ςπθηήξα 

• Σν ξνδόζηαγκα πνπ παξαιακβάλεηαη από ηε 
κέζνδν απόζηαμεο ζπιιέγεηαη ζε θαζαξό 
απνζηεηξσκέλν δνρείν π.ρ. ζε θσληθή θηάιε 
θαη είλαη έηνηκν γηα εκθηάισζε.  

 

 

• Γηα θάζε δηαδηθαζία απόζηαμεο 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ 100gr ξνδνπέηαια.  

• Η δηαδηθαζία δηαθνπηόηαλ κόιηο 
παξαιακβάλακε 200mL ξνδόζηαγκα. 

Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία -  Γηαδηθαζία Απόζηαμεο 

Μεζνδνινγία               Μέξνο Α 



Μεζνδνινγία               Μέξνο Α 

Μπνξείηε λα παξάγεηε έσο θαη 1 lt εμαηξεηηθνύ 
ξνδόλεξνπ κέζα ζε 45 ιεπηά ηεο ώξαο.  

Θα ρξεηαζηείηε: 

 2 lt θξέζθα ξνδνπέηαια 

 Απνζηαγκέλν λεξό 

 Παγάθηα 

 Μεγάιε θαηζαξόια κε κεηαιιηθό θνίιν θαπάθη 

 Ππξίκαρν δνρείν 

 Έλα κηθξό ζπκπαγέο ηνύβιν 

 Απνζηεηξσκέλν βάδν γηα απνζήθεπζε 

 

 

1) Πιέλεηε κε άθζνλν λεξό ηα ξνδνπέηαια. 

2) Πιέλεηε ην ηνύβιν. 

3) Σνπνζεηήζηε ην ηνύβιν ζην θέληξν ηεο 

θαηζαξόιαο. Πάλσ ζε απηό ηνπνζεηήζηε ην 

ππξίκαρν δνρείν. Αδεηάζηε ηα ξνδνπέηαια ζηνλ 

πάην ηεο θαηζαξόιαο θαη πεξηρύζηε ηά κε λεξό, 

ώζηε λα ζθεπαζηνύλ. Σν λεξό ζα πξέπεη λα 

ζθεπάδεη ην ηνύβιν θαηά 1 - 2 εθαηνζηά. 

Παξαγσγή ξνδνζηάγκαηνο κε εμνπιηζκό 
από ηελ θνπδίλα καο 

https://2.bp.blogspot.com/-I5mF7EtAzo4/V1mInkFWnHI/AAAAAAAAG5Y/xdotuMR0908FzLNPprVV0wnFlyfux8gdACLcB/s1600/rosewater_5.jpg


Μεζνδνινγία               Μέξνο Α 

4) Σνπνζεηήζηε ην θαπάθη ηεο θαηζαξόιαο αλάπνδα, 

ώζηε ην ρεξνύιη λα πέθηεη αθξηβώο ζην θέληξν ηνπ 

ππξίκαρνπ ζθεύνπο. 

5) Αλάςηε ην κάηη θαη θέξηε ην λεξό ζε βξαζκό. 

Χακειώζηε ακέζσο ηε ζεξκνθξαζία, ώζηε ην λεξό λα 

ζηγνβξάδεη. Γελ ζέινπκε λα θνριάδεη έληνλα. Μόιηο ην 

λεξό θηάζεη ζε βξαζκό βάιηε πάλσ ζην αλάπνδα 

ηνπνζεηεκέλν θαπάθη κεξηθά παγάθηα. 

• Μόιηο δεκηνπξγήζαηε έλα ππνηππώδεο νηθηαθό 

απνζηαθηήξην! 

6) Καζώο ην λεξό βξάδεη θαη ν αηκόο αλεβαίλεη έξρεηαη ζε 

επαθή κε ην θξύν θαπάθη θαη πγξνπνηείηαη μαλά. Έπεηηα, 

θπιά θαηά κήθνο ηνπ θαπαθηνύ θαη πέθηεη κέζα ζην 

ππξίκαρν δνρείν. 

 

7) Κάζε 20 ιεπηά θνξάηε γάληηα θνύξλνπ, ζεθώλεηε κε 

γξήγνξεο θηλήζεηο ην θαπάθη (ώζηε λα κε ράζεηε πνιύ 

αηκό) θαη αδεηάδεηε ην πεξηερόκελν ηνπ ππξίκαρνπ 

δνρείνπ ζε έλα θαζαξό θαη απνζηεηξσκέλν γπάιηλν βάδν. 

Δπηζηξέθεηε ην δνρείν ζηε ζέζε ηνπ θαη ζπλερίδεηε ηελ 

ίδηα δηαδηθαζία κέρξη λα έρεηε κηζό κε έλα ιίηξν 

ξνδόλεξνπ. 

 

Παξαγσγή ξνδνζηάγκαηνο κε εμνπιηζκό 
από ηελ θνπδίλα καο 

https://3.bp.blogspot.com/-VWnQOoN2eAE/V1mInzcc-pI/AAAAAAAAG5c/czJeninGjDYd69Adyw4YnelEShXQEWJtgCLcB/s1600/rosewater_7.jpg


• θνπόο: Να δηαπηζησζεί αλ νη Κύπξηνη ελήιηθεο 

γλσξίδνπλ πώο παξαζθεπάδεηαη ην ξνδόζηαγκα 

θαη αλ ην ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηά 

ηνπο. 

 

• Ηιεθηξνληθό εξσηεκαηνιόγην                           .. 

 

• Δξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ & πνιιαπιήο 

επηινγήο. 

 

• Γύν ελόηεηεο: 

 A - Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

 Β - Γλώζε γηα ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο 

 ξνδνζηάγκαηνο θαη ρξήζε ηνπ. 

 

• 233 ζπκκεηέρνληεο > 31 εηώλ 

Μεζνδνινγία               Μέξνο Β 

Γεηγκαηνιεςία – πιινγή δεδνκέλσλ κε Δξσηεκαηνιόγην 



Μεζνδνινγία               Μέξνο Β 

Γεηγκαηνιεςία – πιινγή δεδνκέλσλ κε Δξσηεκαηνιόγην 

• θνπόο: Να δηαπηζησζεί αλ νη Κύπξηνη ελήιηθεο 

γλσξίδνπλ πώο παξαζθεπάδεηαη ην ξνδόζηαγκα 

θαη αλ ην ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηά 

ηνπο. 

 

• Ηιεθηξνληθό εξσηεκαηνιόγην                           .. 

 

• Δξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ & πνιιαπιήο 

επηινγήο. 

 

• Γύν ελόηεηεο: 

 A - Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

 Β - Γλώζε γηα ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο 

 ξνδνζηάγκαηνο θαη ρξήζε ηνπ. 

 

• 233 ζπκκεηέρνληεο > 31 εηώλ 

1) Φύιν:  

Άλδξαο 

Γπλαίθα 

 

2) Ηιηθία:  

31-40 

41-50 

51- 60 

61 - θαη άλσ 

 

3) Καηαγσγή:  

Χσξηό 

Πόιε 

 

4) Μνξθσηηθό επίπεδν:  

Απνιπηήξην Λπθείνπ / Σερληθήο ζρνιήο 

Πηπρίν 

Μεηαπηπρηαθό 

Γηδαθηνξηθό 

Άιιν 

 

5) Οη γλώζεηο κνπ γηα ην ξνδόζηαγκα είλαη:  

Μεδεληθέο 

Λίγεο 

Αξθεηέο 

Πνιιέο 

Πάξα πνιιέο 

 

6) Πνην ρσξηό ηεο Κύπξνπ θεκίδεηαη γηα ηελ παξαγσγή 

ξνδνζηάγκαηνο;  

Λεύθαξα 

Αγξόο 

Κππεξνύληα 

Πιάηξεο 

Γελ γλσξίδσ 

 
 



Μεζνδνινγία               Μέξνο Β 

Γεηγκαηνιεςία – πιινγή δεδνκέλσλ κε Δξσηεκαηνιόγην 

• θνπόο: Να δηαπηζησζεί αλ νη Κύπξηνη ελήιηθεο 

γλσξίδνπλ πώο παξαζθεπάδεηαη ην ξνδόζηαγκα 

θαη αλ ην ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηά 

ηνπο. 

 

• Ηιεθηξνληθό εξσηεκαηνιόγην                           .. 

 

• Δξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ & πνιιαπιήο 

επηινγήο. 

 

• Γύν ελόηεηεο: 

 A - Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

 Β - Γλώζε γηα ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο 

 ξνδνζηάγκαηνο θαη ρξήζε ηνπ. 

 

• 233 ζπκκεηέρνληεο > 31 εηώλ 

6) Πνην ρσξηό ηεο Κύπξνπ θεκίδεηαη γηα ηελ παξαγσγή 

ξνδνζηάγκαηνο;  

Λεύθαξα 

Αγξόο 

Κππεξνύληα 

Πιάηξεο 

Γελ γλσξίδσ 

 

7) Σν ξνδόζηαγκα πξνέξρεηαη από ην:  

Γαξύθαιιν 

Πνξηνθάιη 

Σξηαληάθπιιν 

Λεκόλη 

Γελ γλσξίδσ 

 

8) Γλσξίδεηε πώο πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο 

ξνδνζηάγκαηνο;  

Ναη 

Όρη 

 

9) Αλ λαη, πώο νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο; 

Απόρπζε 

Γηήζεζε 

Δμάηκηζε 

Απόζηαμε 
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• θνπόο: Να δηαπηζησζεί αλ νη Κύπξηνη ελήιηθεο 

γλσξίδνπλ πώο παξαζθεπάδεηαη ην ξνδόζηαγκα 

θαη αλ ην ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηά 

ηνπο. 

 

• Ηιεθηξνληθό εξσηεκαηνιόγην                           .. 

 

• Δξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ & πνιιαπιήο 

επηινγήο. 

 

• Γύν ελόηεηεο: 

 A - Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

 Β - Γλώζε γηα ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο 

 ξνδνζηάγκαηνο θαη ρξήζε ηνπ. 

 

• 233 ζπκκεηέρνληεο > 31 εηώλ 

10) Η δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα γίλεη: 

Μόλν ζε εξγνζηάζηα 

Μόλν ζε εξγαζηήξηα Χεκείαο 

Μόλν ζε ζπίηηα 

ε όια ηα πξνεγνύκελα 

Γελ γλσξίδσ 

 

11) Θεσξείηε ηελ παξαγσγή ξνδνζηάγκαηνο δύζθνιε;  

Ναη 

Όρη 

Γελ γλσξίδσ 

 

12) Πνην κέξνο ηνπ ινπινπδηνύ είλαη ην βαζηθό ζπζηαηηθό ηνπ 

ξνδνζηάγκαηνο;  

Σα πέηαια 

Σν ρξώκα 

Σα αηζέξηα έιαηα 

Όια ηα πξνεγνύκελα 

Γελ γλσξίδσ 

 

13) Σν ξνδόζηαγκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα:  

Σν πξόζσπν 

Σελ επηδεξκίδα 

Σε καγεηξηθή 

Όια ηα πξνεγνύκελα 

Γελ γλσξίδσ 
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• 233 ζπκκεηέρνληεο > 31 εηώλ 

14α) πλεζίδεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ξνδόζηαγκα ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ζαο; (Αλ ΟΧΙ, κελ απαληήζεηε ηελ εξώηεζε 14β θαη 

14γ)  

Ναη 

Όρη 

 

14β) Σν ξνδόζηαγκα πνπ ρξεζηκνπνηείηε πξνέξρεηαη από: 

Γηθή ζαο παξαγσγή 

Αγνξά 

 

14γ) Γηα πνηνλ ζθνπό ην ρξεζηκνπνηείηε; 

Μαγεηξηθή 

Δπηδεξκίδα 

Πξόζσπν 

Άιιν 

 

15) Σν ξνδόζηαγκα αλαδείρζεθε ην θππξηαθό πξνηόλ ηεο ρξνληάο:  

2014 

2016 

2017 

2018 

Γελ γλσξίδσ 

 

16)  Πηζηεύεηε όηη ε παξαγσγή ξνδνζηάγκαηνο βξίζθεη απήρεζε 

ζηνλ ζύγρξνλν ηξόπν δσήο καο;  

Ναη 

Όρη 

Γελ γλσξίδσ 
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• 233 ζπκκεηέρνληεο > 31 εηώλ 
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1) Η θαιιηέξγεηα ησλ Γακαζθελώλ ηξηαληαθπιιηώλ 

είλαη εύθνιε θαη αλέμνδε. 

2) Η δηαδηθαζία παξαγσγήο ξνδνζηάγκαηνο επίζεο, 

είλαη απιή θαη κπνξεί λα γίλεη από νπνηνλδήπνηε 

ελδηαθεξζεί αθόκα θαη ρσξίο ηδηαίηεξεο γλώζεηο. 

 

3) Η δηαδηθαζία παξαγσγήο ξνδνζηάγκαηνο κπνξεί λα 

γίλεη ρξεζηκνπνηώληαο αθόκα θαη απιό εμνπιηζκό από ηελ 

θνπδίλα καο.    

 

Μεζνδνινγία – Μέξνο Α΄  Απνηειέζκαηα 



4) Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη έρνπλ ιίγεο γλώζεηο 

γηα ην ξνδόζηαγκα. Γελ γλσξίδνπλ αλ είλαη εύθνιε ή 

δύζθνιε ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ παξόιν πνπ 

πνιινί γλσξίδνπλ όηη κπνξεί λα παξαρζεί αθόκα θαη 

ζε ζπίηηα. 

5) Οη πεξηζζόηεξνη γλσξίδνπλ όηη ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηε καγεηξηθή θαη γηα ηελ επηδεξκίδα αιιά κόλν ην 

61% ην ρξεζηκνπνηεί ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ θαη 

θπξίσο, ζηε καγεηξηθή. 

6) 4 ζηνπο 10 δελ πηζηεύνπλ ή/θαη δελ γλσξίδνπλ όηη 

ην ξνδόζηαγκα βξίζθεη απήρεζε ζηνλ ζύγρξνλν 

ηξόπν δσήο. 

 

Μεζνδνινγία – Μέξνο Β΄  Απνηειέζκαηα 



πκπεξάζκαηα 
 Καιιηέξγεηα ηξηαληάθπιισλ: Δύθνιε θαη ελαιιαθηηθή 

κνξθή θαιιηέξγεηαο - άκεζα απνηειέζκαηα - ειάρηζην 

θόζηνο παξαγσγήο. 

 Παξαγσγή ξνδόλεξνπ: πκβάιιεη ζηελ παξαζθεπή 

θαιιπληηθώλ θαη θαξκάθσλ, ζηελ νκνηνπαζεηηθή θαη 

ζηα ςπρνζεξαπεπηηθά ζθεπάζκαηα. 

 Παξαγσγή ξνδνζηάγκαηνο από ην Γακαζθελό 

ξόδν: Φηιηθή ζην πεξηβάιινλ (δελ απαηηεί κεγάιε 

πνζόηεηα λεξνύ άξδεπζεο θαη ςεθαζκνύο θαξκάθσλ 

θαη κεηώλεη ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο ζε αθαιιηέξγεηεο 

πεξηνρέο).  

 Δμνηθνλόκεζε λεξνύ: Χξήζε ησλ δεζηώλ λεξώλ 

απόζηαμεο γηα άξδεπζε ρσξαθηώλ. 

 Πεξηβάιινλ: Μέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο 

ηξηαληαθπιιηάο, επηηπγράλεηαη απνξξόθεζε ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, αλάπιαζε, ζηαζεξνπνίεζε 

νηθνζπζηεκάησλ θαη απνθαηάζηαζε πεξηνρώλ. 

 Αλεξγία: Η παξαγσγή ξνδνζηάγκαηνο παξέρεη 

επθαηξίεο εξγνδόηεζεο αλέξγσλ λέσλ. 



Δηζεγήζεηο 
 Eθζηξαηεία ελεκέξσζεο γηα ην ξνδόζηαγκα θαη ηα επεξγεηηθά 

νθέιε ηνπ, κε ζηόρν ηελ αλάδεημε ηεο ρώξαο καο ζηνλ 

παγθόζκην ράξηε παξαγσγήο πνηνηηθώλ θπζηθώλ πξντόλησλ, 

ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ επαθή ησλ αλζξώπσλ κε ηε 

θύζε. 

 

 Αλ απνθαζίζεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ξνδόλεξν ηνπ εκπνξίνπ 

πξνζέμηε λα είλαη 100% απζεληηθό. πρλά απηό πνπ πσιείηαη 

ζε θαξκαθεία θαη κεξηθά θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ είλαη 

ζπλζεηηθό ξνδέιαην ζε λεξό καδί κε ζπληεξεηηθά. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.organicbrands.gr/el/post/333/&psig=AOvVaw3QQHhWdRb_hf7tD0OXM1gk&ust=1621683824942000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjIpZ7Z2vACFQAAAAAdAAAAABAE


Γεμηόηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ 
 Να θαιιηεξγνύκε θπηά (ηξηαληαθπιιηέο), αθνύ 

αληιήζνπκε ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο θαη ηηο 

εθαξκόζνπκε πξνζεθηηθά. 

 Να θαζνξίδνπκε ην πξόβιεκα θαη λα ην αλαιύνπκε 

ζε ζηάδηα. 

 Να ζπλεξγαδόκαζηε θαη λα θάλνπκε θαηακεξηζκό 

ησλ εξγαζηώλ. 

 Να αληαιιάδνπκε απόςεηο ζπδεηώληαο ηα δηάθνξα 

ζέκαηα πνπ πξνέθππηαλ θαηαιήγνληαο ζε ιύζεηο. 

 Να ςάρλνπκε ζην δηαδίθηπν γηα έγθπξεο πεγέο θαη 

λα δηαρεηξηδόκαζηε απηό ηνλ όγθν πιεξνθνξηώλ.  

 Να ζπγγξάθνπκε θείκελν, λα εξκελεύνπκε έλλνηεο 

θαη νξνινγίεο. 

 Να ζπκβάινπκε ζηελ επηζηξνθή ησλ αλζξώπσλ 

πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθόξν αλάπηπμε. 

 Να παξνπζηάζνπκε κηα εξγαζία ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή αμηνπνηώληαο ηελ ηερλνινγία. 

 Να ρξεζηκνπνηνύκε όξγαλα ζην εξγαζηήξην 

ηεξώληαο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαηά ηε 

δηάξθεηα πεηξακαηηθώλ δηαδηθαζηώλ. 

 Να γλσξίδνπκε πώο γίλεηαη απνζηείξσζε ζηα 

δνρεία ζπζθεπαζίαο ελόο πξντόληνο.  

 Να ζπληάζζνπκε εξσηεκαηνιόγην θαη λα εμάγνπκε 

ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα. 

 Απνθηήζακε λέεο γλώζεηο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ 

θαη ζε κειινληηθέο εξγαζίεο καο θαη ζηε δσή καο. 

 Γλσξίζακε ηε δνκή κηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο.  

 

 Να εθηηκήζνπκε ηε ζπκβνιή ηεο Χεκείαο ζηε 

βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο. 

 



 
ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΑΤΡΟΤ 

 
 
 
 

Δπραξηζηνύκε γηα 

ηελ πξνζνρή ζαο. 
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