
“Saimnieciski nozīmīgo koku
sugu (parastā priede, parastā
egle, kārpainais bērzs) un apses 
selekcijas mērķu un selekcijas
darba programmas aktualizācija
a/s „Latvijas valsts meži”

Āris Jansons



Darba uzdevumi

• Turpināt metodikas izstrādi selekcijas darba ekonomiskā aspekta 
novērtēšanai.

• Izstrādāt dažādu koku sugu sēklu plantāciju ierīkošanas plānu laika 
periodam 10…30 gadi.

• Turpināt selekcijas parauglaukumu uzmērīšanas metodikas 
pilnveidošanu.

• Papildināt ievākto datu analīzes standarta metodiku.
• Uzsākt praktiskos eksperimentus, vērtējot selekcijas cikla 

saīsināšanas iespējas.
• Papildināt literatūras apskatu par ģenētisko daudzveidību.
• Precizēt izstrādāto hibrīdās apses selekcijas shēmu. 
• Apvienot un papildināt selekcijas objektu un literatūras datu bāzi. 
• Turpināt selekcijas grupu izveidi.
• Turpināt pēcnācēju pārbaužu ierīkošanas principu izstrādi.



Sadarbībā ar Meža 
ekoloģijas un mežkopības 
daļas pētnieku J. Doni

Metodikas izstrāde selekcijas darba 
ekonomiskā aspekta novērtēšanai

Modelis balstīts uz vispāratzītiem 
ekonomiskiem kritērijiem, tādiem kā tagadnes 
tīrā vērtība (NPV) (Klemperer, 1996) un 
izmantota t.s. diferenciālās pieejas metode 
(Ahtikoski, 2000)



Pieņēmumi

• Papildus krāja rotācijas periodā +25%
• Izmantots prof. P. Zālīša tradicionāli apsaimniekotu audžu modelis
• Diferenciālie ieguvumi aprēķināti, izmantojot konstantu 

proporcionālu krājas ieguvumu
• Sortimentu sagatavju īpatsvars pieņemts atbilstoši tabulētajām 

vērtībām (Нормативы для таксации..., 1988.), cenas un dimensijas 
(garums un tievgaļa caurmērs) atbilstoši „LVM Mežs” sniegtajai 
informācijai (2006. gada cenas), savukārt iznākums aprēķināts 
izmantojot prof. R. Ozoliņa izstrādāto „Virtuālās dastlapas” prototipu.

• Modelī šobrīd nav ietvertas izmaksas, kuras saistītas ar sēklu ieguvi 
un uzglabāšanu, visu darbu administratīvās izmaksas, kā arī
zinātniskajai darbībai (piemēram, bērza, egles, priedes klonālo
pavairošanas metožu pilnveidošanai) potenciāli nepieciešamais 
finansējums.

• Ģenētiskais ieguvums aprēķināts, izmantojot Danusevičius, 
Lindgren (2002) izstrādāto programmu. Nav ņemta vērā genotipa-
vides mijiedarbības ietekme

• Selekcijas populācijas lielums bērzam 200 koki priedei 160 koki
• Aprēķiniem izmantota 3% diskonta likme



Kvalitātes parametri



Salīdzinātās alternatīvas

veģetatīvā ģeneratīvā fenotipiskā
Ģimeņu skaits 160 160 160
Koku skaits ģimenē 100 120 300
Kandidāti 40 25
Pēcnācēji/rameti 20 30
Ģimeņu skaits 200 200 200
Koku skaits ģimenē 100 120 300
Kandidāti 40 20
Pēcnācēji/rameti 30 35
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veģetatīvā ģeneratīvā fenotipiskā
Rekombinācija 7 7 7
Stādmateriāla ieguve 4 2 2
Pārbaudes 12 14 28
Rekombinācija1 7
Stādmateriāla ieguve 2
Pārbaudes 12
Kopā 23 44 37
Rekombinācija 3 3 3
Stādmateriāla ieguve 4 2 2
Pārbaudes 12 14 26
Rekombinācija1 3
Stādmateriāla ieguve 1
Pārbaudes 14
Kopā 19 37 31
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Modelī izmantotie selekcijas cikla izpildes laiki



Diferenciālo ieguvumu tīrā tagadnes vērtība (Ls*ha-1) 
meža atjaunošanā izmantojot selekcionētu materiālu, 

salīdzinot ar dabisko atjaunošanos

Aprēķinos izmantota 3% diskonta likme

aptuvenā vidējā mākslīgi atjaunoto mežaudžu platība pēdējos 5 gados

veģetatīvā ģeneratīvā fenotipiskā
500 36 18000 26 11 -4

1000 36 36000 47 25 8
2500 36 90000 59 33 16
5000 36 180000 63 36 18

10 000 36 360000 66 37 20
300 10 3000 36 7 -26
600 10 6000 84 42 -8

1200 10 12000 107 59 1
2400 10 24000 119 68 5
4800 10 48000 125 72 8Kā
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Kopējā 
apstādītā 

platība, ha

Diferenciālao ieguvumu tīrā 
tagadnes vērtība, Ls*ha-1 

atšķirīgām selekcijas alternatīvām



Secinājumi

• Jebkura no selekcijas alternatīvām kārpainajam bērzam un 
parastajai priedei sniedz papildus ienākumus: diferenciālā ieguvuma 
tīrā tagadnes vērtība pēc 2006. gada cenām pie 3% reālās interešu 
likmes lielāka par 0. 

• Augstāko atdevi īsākajā laika periodā no selekcijas darbā
ieguldītajiem līdzekļiem iespējams iegūt izmantojot veģetatīvās 
pēcnācēju pārbaudes. Tātad ir lietderīgi turpināt pētījumus 
veģetatīvās pavairošanas mežu aprobācijā un efektivitātes 
paaugstināšanā;

• Otrs augstākais ieguvums ir no ģeneratīvās metodes izmantošanas, 
taču tā realizācijai nepieciešams gandrīz 2 reizes ilgāks laiks.

• Selekcijas darbā un sēklu plantācijās ieguldītie līdzekļi atmaksājas 
tikai tad, ja ievērojamās platībās tiek veikta mākslīgā meža 
atjaunošana. Piemēram, izmantojot ģeneratīvās iedzimtības 
pārbaudes, diferenciālā ieguvuma tīrā tagadnes vērtība kārpainā
bērza selekcijai, ja stādīšana notiek pēdējo 5 gadu vidējā apjomā, ir 
~10 reizes mazāks nekā ja mākslīgi tiktu atjaunota visa bērzu 
izcirtumu ikgadējā platība (~4800 ha).



Sēklu plantācijas

Lai samazinātu fona putekšņu ietekmi, izmantot plantācijas, kuras nav 
mazākas par 10 ha. Ieteicams saglabāt vai izveidot ap plantāciju vairāku 
rindu buferjoslu no agri ziedošiem kloniem ar augstu selekcijas vērtību un 
vīrišķās ziedēšanas intensitāti, kā arī izmantot klonus ar iespējami 
sinhronāku ziedēšanas laiku, lai mazinātu apkārtējo mežaudžu putekšņu 
dalību plantācijas klonu apputeksnēšanā.



• Augstāko ģenētisko ieguvumu pie viena un tā paša klonu skaita (vai 
ģenētiskās daudzveidības vērtības) iespējams sasniegt, ja katra 
klona pārstāvniecība (rametu skaits) plantācijā ir proporcionāls šī
klona selekcijas vērtībai

• Nozīmīgi atcerēties, ka katra papildus klona iekļaušana plantācijā
samazina no viena un tā paša selekcijas darba (tātad vienāda 
investīciju apjoma) realizēto ģenētisko ieguvumu (peļņu)

• Ieteicamais efektīvais klonu skaits plantācijās ar pārbaudītu 
materiālu (≥2. kārtas) ir 20-25

• Efektīvais populācijas īpatņu skaits (Ne) – īpatņu skaits ideālā
populācijā (kura atrodas Hārdija – Veinberga līdzsvara stāvoklī) 
kam ir tāds pat inbrīdinga koeficients kā dotajai populācijai 
(Falconer, Mackay, 1996)



Efektīvais klonu skaits norāda uz faktisko ģenētiskās daudzveidības 
līmeni un to var aprēķināt (Lindgren, Mullin, 1998):
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Ne – efektīvais klonu skaits;
pi – varbūtība, ka 2 nejauši izvēlēti tā paša indivīda gēni ir identi pēc 

izcelsmes (no viena un tā paša priekšteča).
Pieņemot, ka ziedēšanas intensitāte starp kloniem nozīmīgi 
neatšķiras, efektīvo klonu skaitu var aprēķināt (Prescher et al., 2004, 
2006) izmantot formulu:
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kur ri – rametu skaits klonam i.



Efektīvais klonu skaits ir vienāds ar faktisko, ja kloni sēklu plantācijā:

• nav savstarpēji radniecīgi;
• nav inbredi (cēlušies no radniecīgiem vecākiem);
• pārstāvēti vienādā skaitā;
• ar vienādu varbūtību var veidot jebkuru krustojumu kombināciju 

(ziedēšana sinhrona, ar vienādu intensitāti).

Ģenētisko daudzveidību sēklu plantācijā, kur kloni nav radniecīgi, var 
raksturot ar formulu (Kang, Lindgren, 1998):

GD=1-(2Ne)-1



G – ģenētiskais ieguvums (reizināts ar 5);
GD – ģenētiskā daudzveidība

Ģenētiskais ieguvums un daudzveidība 2. kārtas
plantācijās ar atšķirīgu klonu skaitu

(no Lindgren, Prescher, 2005)



Lai sasniegtu maksimālā ģenētiskā ieguvuma vērtību, svarīgi nodrošināt 
iespējami ātru (līdzko tas pieejams) augstākas uzlabojuma pakāpes 
materiāla izmantošanu sēklu plantācijās
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1. kārtas sēklu plantāciju pēcnācēji 21 gada vecumā (Baumanis u.c., 2002)
2. kārtas sēklu plantāciju pēcnācēji 32 gadu vecumā



• Jauni klonu komplekti 2. kārtas sēklu plantāciju papildus ierīkošanai 
eglei un priedei pieejami 2007. – 2012. gadā, kārpainajam bērzam 
tuvākajos 3 gados pieejams klonu komplekts, kas pēc ģenētiskā
ieguvuma vērtības atbilstošs 2.kārtas plantācijai  

• Nodrošinot selekcijas darba nepārtrauktību un efektīvāko metožu 
izmantošanu 4. kārtas sēklu plantāciju ierīkošana minētajām koku 
sugām var tikt uzsākta 2030-2034. gadā

• Koku sugām ar nelielu saimniecisko nozīmi rekomendēta 2. kārtas 
sēklu plantāciju izveide, kurai nepieciešami klonu komplekti var būt 
pieejami 2025.-2030. gadā

Sēklu plantāciju ierīkošanas termiņi



Ruotsalainen, Lindgren, 1998

Atlases metode



Fenotipiskā pluskoku atlase - materiāls

Pēcnācēju 
pārbaudes

Atlase
Kontrolētā
krustošana

Starpsugu 
krustošana

Kloni tālākām pārbaudēm un 
rūpnieciskai pavairošanai

Kontrolētā
krustošana

Materiāla 
papildināšana

Materiāla 
papildināšana

Hibrīdās apses selekcijas shēma



Ģenētiskās daudzveidības aspekts

• Gēnu dreifs – nejaušs atsevišķu alēļu vai genotipu zudums 
kādā populācijā.

• Gēnu plūsma – ģenētiskā materiāla apmaiņa starp 
populācijām.

• Apkopojot literatūras datus par ģenētisko daudzveidību 
secināts, ka selekcijas grupā ar 50 kokiem pielietojot dubultpāru
krustošanu un atlasi ģimeņu ietvaros 10 selekcijas ciklu laikā
ģenētiskā daudzveidība samazinās tikai par ~6%.



Klonālo pēcnācēju pārbaužu efektivitāte 
(Dieters et al., 2004).

Iedzimtības pārbaužu stādījumiem lietderīgi izmantot 5-6 stādījuma vietas ar 3 vai 
vairāk rametiem katrā



Klonālo pēcnācēju pārbaužu izmantošanas iespējas



aris@silava.lv

Paldies !
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