
AEDHERNES 

Tiimikaaslased: 

Sander, Mattias, Jasper, Martin 

Tiimi nimi: Hernesupp 



Seemned. 

Seemned on kollakas-rohelised. 

6-9mm pikad 

Kui seemneid leotada, siis lähevad need 

krobelisemaks. 

On kuubi või kera kujulised. 
 
 
http://koolielu.ee/ainekuud/readnews/ 
497902/opilased-jaadvustasid-seemnete-eksperi- 
mendi-digivahenditega 
 
‘ 

http://koolielu.ee/ainekuud/readnews/
http://koolielu.ee/ainekuud/readnews/


Aedherne sortide pikkused 

Madalakasvulised(25-70cm) 

Poolkõrged(70-115cm) 

Kõrged(115-250cm) 

 

 

 

 

http://www.rodoaed.ee/aedhernes-aedherne-kasvatamine-ja-kasutamine/ 



Aedherne vaenlased 

Külm 

Herneussid 

Veepuudus 

Metsloomad 

Liiga palju vett ( kaasneb mädanemine) 

Valguse puudumine 

 

 

https://www.google.ee/search?q=aedherne+vaenlased&biw=1352&bih=634&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7mcLe4
M7MAhWE_SwKHfa6D_0Q_AUIBigB#imgrc 

=_ 



Taime areng topsis 

Tähelepanekud on: 

Taim kasvas aeglaselt. 

Paber oli katsudes väga märg. 



Aedherne sordid 

Euroopa sordiregistris on üle 300 

hernesordi 

Me toome välja mõned neist: 

 Aamisepp, Looming, Herko, Valma, 

Non Plus Ultra, Ping Pong, Onward, Sugar 

Snap. 

 

 



Maailma SUURIM hernes 

Maailma suurim hernes kasvas 1995 Inglismaal. 

Hernetera läbimõõt oli 20 cm! 

Suurim hernekaun oli 16 cm. 



Kasvamiseks vajalikud asjad 

Väetamine 

Päike 

kastmine või vihm 

Toetuspulgad 

Kahjuritevaba keskkond. 

Kui taim saab kõike seda vajaliku näeb ta välja selline: 

https://www.google.ee/search?q=aedherne+vaenlased&biw=1 

352&bih=634&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved 

=0ahUKEwj7mcLe4M7MAhWE_SwKHfa6D_0Q_AUIBigB#tbm=isch& 

q=aedhernes+valmis&imgrc=_VmdMnm-0M3IGM%3A 

https://www.google.ee/search?q=aedherne+vaenlased&biw=1
https://www.google.ee/search?q=aedherne+vaenlased&biw=1


Meie herne tingimused 

Tingimused olid sellised: 

● Temperatuur oli 22 kraadi(va remondi ajal). 

● Kastsime iga päev (va vaheajal) 

● Kahjureid oli vähe. 

● Taim sai päikest. 

● Väetist ei olnud. 

● Vaheajal koolimaja ei köeta ja taim külmus ära. 



Taim täiskasvanuna 

Taim on täiskasvanuna umbes 1m kõrge. 

Lehed on umbes 10*10cm pikad. 

Herneussid tulevad siis kui herned on 1*1cm. 

 



Õppetunnid.  

Saime  aru, et kui taim liiga kauaks päikese 

Kätte jäta siis see kuivab! 

Hernest ei tohi kastmata jätta! 

Kui kõik teevad oma ülesandeid siis kõik 

saab korda. 



Meie aedherne pikkus 

Mõõtsime iga 4 päeva tagant (välja arvatud vaheajal) 

1.Päev 5mm 

 2.Päev 1,6cm 

 3.Päev 2cm 

 4.päev 2,4cm 

5.päev 4cm 

 6.päev 7cm 

7.päev11cm 
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Meie hernelehtede suurus 

Päev1:0,0cm 

● Päev2:0,5cm 

● Päev3:0,8cm 

● Päev4:1,1cm 

● Päev5:1,5cm 

● Päev6:1,9cm 

● Päev7:5*5cm 
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Millal herned istutasime 

Me istutasime oma herned 13.04.2016 



Eesmärgid 

● Meie eesmärgid olid: 

● Et taim ei murduks. 

● Et taim ei kuivaks. 

● Et taim ei närtsiks. 



Kas eesmärgid täitusid? 

● Esimene eesmärk täitus. Taim ei murdund 

● Teine eesmärk ei täitund. Taim kuivas ära. 

● Kolmas eesmärk ei täitund. Taim närtsis. 



Ülesanded 

Mattias tegi vaatlustabelit. 

Martin pildistas. 

Jasper kontrollis, et taimel oleks piisavalt 

valgust ja vett. . 

Sander kastis. 



Ümberistutamine 

Istutasime ümber 07.03 

● Ümberistutamise tähelepanekud olid: 

● Taim hakkkas kiiremini kasvama. 

● Kui me mulda katsusime, siis oli see kuivem kui 

paber. 

● Lõpuks taime kasv aeglustus. 



Miks eesmärgid täitusid või 

mitte. 

Taim ei murdunud, sest me ei raputanud 

seda. 

Taim külmas ja kuivas sellepärast, et 

vaheajal ei saanud me seda kasta ja 

remondi ajal oli kohutavalt külm. 

 

 



LÕPP 
Loodame et õppisite herne kohta palju uut! 


