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Mērķis

Izstrādāt zinātniski pamatotu, efektīvu un praksē
realizējamu selekcijas darba programmu a/s 
„Latvijas valsts meži” nākotnes mežaudžu 
produktivitātes un kvalitātes paaugstināšanai



Darba uzdevumi
1. Novērtēt Latvijas meža koku selekcijas attīstību 

salīdzinājumā ar citām Baltijas jūras reģiona valstīm. 
Definēt iespējamos selekcijas attīstības virzienus.

2. Turpināt ilgtermiņa meža selekcijas izmēģinājumu 
objektos ievāktās informācijas datu bāzes izveidošanu 
un informācijas apkopošanu.

3. Izstrādāt ievākto datu analīzes standarta metodiku. 
Rezultātus pievienot datu bāzei.

4. Uzsākt pēcnācēju pārbaužu ierīkošanas principu 
izstrādi.

5. Uzsākt metodikas izstrādi selekcijas darba ekonomiskā
aspekta novērtēšanai.



1. Selekcijas attīstības vadlīnijas

• Selekcijas shēma
• Krustošanas shēma
• Pēcnācēju pārbaužu un atlases veids
• Nozīmīgāko pazīmju grupa un atlases laiks
• Turpmākie pētnieciskie virzieni
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Parastajai priedei, parastajai eglei un kārpainajam bērzam 
izmantot atkārtotās atlases selekcijas shēmu, hibrīdajai apsei –
tās modifikāciju balsoties uz kontrolētajiem krustojumiem starp 
sugām, krustojumu pēcnācēju pārbaudēm un tikai labākā
materiāla rekombināciju katras sugas ietvaros, pārējo aizstājot ar 
no jauna izvēlētiem pluskokiem
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Attēls:Haapanen, 2005

Selekcijas shēma



Selekcijas shēma

Rosvall, 2001 

Realizētais un potenciālais efekts
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S-sākotnējā vērtība
K – plantācijā, saskaņā ar pēcnācēju pārbaužu rezultātiem, veikta 

ģenētiskā kopšana
L – atlasīti paši labākie kloni, saskaņā ar pēcnācēju pārbaužu 

rezultātiem 

Selekcijas shēma



Fenotipiskā pluskoku atlase - materiāls
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Viena pāra Dubult-pāru

Krustošanas shēma
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Parastajai priedei, parastajai eglei un kārpainajam 
bērzam – viena vai dubultpāru, hibrīdajai apsei –
faktoriālā vai ligzdu krustošanas shēma kombinācijā ar 
ranžēšani nepieciešamo polikrosu vai brīvapputi. 



Papildus ģenētisko ieguvumu var sasniegt 
veicot ranžētu krustošanu  (labākos kokus 
ar labākajiem)

Lietderīgi veikt vairāk (3-4) krustojumus starp labākajiem 
vecāku kokiem, cenšoties atrast labāko kombināciju; 
tālākam selekcijas darbam izvēloties materiālu tikai no 1 
vai 2 ģimenēm

Krustošanas shēma



Krustošanas shēma

Testeru (faktoriālā)
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ØSelekcijas populāciju (atlasīto, turpmākam darbam 
izvēlēto koku kopu) nepieciešams sadalīt atsevišķās 
grupās, kas nodrošina iespējas veikt krustošanas un 
pēcnācēju pārbaužu darbu visiem vienas grupas 
kokiem vienlaikus.
ØKatrai no mežsaimnieciski nozīmīgākajām koku 
sugām nepieciešams izveidot 2-4 selekcijas grupas, 
atbilstoši iepriekš noteiktajiem reproduktīvā materiāla 
ieguves apgabaliem, kas nodrošina varbūtējo 
reģionālo ģenētisko savdabību saglabāšanu 

Krustošanas shēma
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Krustošanas shēma
20 – 80 koki spēj nodrošināt nepieciešamo 

ģenētisko bāzi selekcijas grupai 
50 koki ir pietiekami, lai saglabātu bieži 

pārstāvētās allēles pat 80 selekcijas ciklu 
laikā

Optimālais selekcijas grupas lielums

Danusevicius un Lindgren, 2005



Lai saglabātu vienas grupas kokus savstarpēji 
neradniecīgus vismaz 2 selekcijas ciklus, tādejādi 
nodrošinot materiālu iespējamai stratēģijas  maiņai un 
citādu metožu un/vai tehnikas pielietošanai

Izmantojot viena pāra krustošanas shēmu 
rekomendējams sākotnēji izvēlēties ~200 
koku selekcijas grupas

Krustošanas shēma
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Pēcnācēju pārbaužu un atlases veids
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Pēcnācēju pārbaužu un atlases veids
Lai nenoplicinātu ģenētisko daudzveidību atlasi selekcijas 
grupā veic starp kokiem ģimenes ietvaros, katru no ģimenēm 
pārstāvot ar vienādu koku skaitu



Pēcnācēju pārbaužu un atlases veids

Danusevičius, Lindgren, 2002

Nepieciešams veikt atlasi saskaņā ar pēcnācēju pārbaužu 
rezultātiem un izmantot klonālās pārbaudes visos 
gadījumos, kad tas praktiski ir iespējams



Pēcnācēju pārbaudes nepieciešams ierīkot vismaz 
2 vietās kandidātu atlasei, vismaz 3 vietās reģiona 
ietvaros un 1-2 vietās ārpus attiecīgā reģiona 
nākamās paaudzes selekcijas un/vai sēklu 
plantāciju klonu atlasei

Pēcnācēju pārbaužu un atlases veids
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Turpmākie pētnieciskie virzieni

Iespējas saīsināt selekcijas ciklu, reizē ar to paaugstinot no viena 
darba gada praksē realizējamā ģenētiskā ieguvuma vērtību. 
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Turpmākie pētnieciskie virzieni

ØPaaugstināta ģenētiskā ieguvuma realizācija praksē: 
tēmas nav tieši saistītas ar selekcijas darbu, bet nodrošina tā
rezultātu pielietošanu
ØSelekcijas darba ilgtspējības (ekonomiskā, ekoloģiskā, 
sociālā) aspektu novērtējums, kas ir būtisks, ņemot vērā
procesa ilgstošo raksturu un ietekmi uz nākotnes 
mežaudzēm.



Balstoties uz atlasi parastās priedes kontrolēto krustojumu 
pēcnācēju pārbaužu stādījumos, iespējasm, lietderīgi izveidot 
eksperimentālo („elites”) selekcijas grupu, nodrošinotu iespēju 
ātrāk ieviest paaugstinātas ģenētiskās vērtības materiālu 
sēklu plantācijās. 

Eksperimentālā populācija
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Šai grupai (vai vismaz tās labākajiem kloniem), kā arī bērza 
selekcijas grupu labākajiem kloniem ieteicams veikt 
krustošanu pēc nesaistītās 6 koku pusdiallēlās shēmas



2. Turpināt ilgtermiņa meža selekcijas 
izmēģinājumu objektos ievāktās informācijas datu 
bāzes izveidošanu un informācijas apkopošanu.

Veikta datu analīze 2005. un 2006. gadā uzmērītajiem parastās 
priedes stādījumiem, kopumā 12 objektiem. Jaunākie mērījumi, 
apraksti un aktualizētas shēmas reģistrēti datu bāzē, esošā
informācija papildināta ar elektroniski ievadītiem datiem no 
iepriekšējo mērījumu veikšanas (atskaites, melnraksti).



3. Izstrādāt ievākto datu analīzes standarta 
metodiku

Veikta pēcnācēju pārbaužu datu analīzes standarta 
metodikas izstrāde un izveidots SAS programmas 
algoritms iedzimstamības koeficientu aprēķināšanai 
un ģimeņu ranžēšanai viena stādījuma, kurā
izmantotas vairāku koku parceles, ietvaros.



4. Uzsākt pēcnācēju pārbaužu ierīkošanas 
principu izstrādi

Konstatēts, ka iedzimstamības koeficenta vērtības 
nozīmīgi ietekmē vidējais vienā ģimenē saglabājušos 
koku skaits eksperimentā– ja tas ≤10, iedzimstamības
koeficientu vērtības, īpaši koku augstumam, ir ļoti 
zemas (0,06-0,13) un ģenētiski augstvērtīgāko ģimeņu 
noteikšana apgrūtināta vai pat neiespējama.

Ja kopējais saglabājušos koku skaits ģimenē
uzmērīšanas brīdī līdzīgs, tad augstākas 
iedzimstamības koeficientu vērtības ir 
eksperimentos, kur izmantotas rindu parceles 
lielākā skaitā atkārtojumu



Plānojot parastās priedes eksperimentus, ja to paredzamai galējās 
uzmērīšanas vecums ir ap 30 gadiem, ieteicams izmantot rindu 
parceles (6-8 koku) 8-12 atkārtojumos ar kopējo stādīto koku skaitu 
ģimenē ne mazāku par 70. Var tikt izmantotas arī tāda paša koku 
skaita bloku parceles, ja to tehniski vieglāk īstenot.



Efektivitāte noteikta kā iespēja konstatēt mazākās būtiskās atšķirības, 
salīdzinot ar tāda paša koku skaita vienkoka parcelu izmantošanu

Haapanen, 1992



5. Uzsākt metodikas izstrādi selekcijas darba 
ekonomiskā aspekta novērtēšanai





Ģenētiskais ieguvumus ir selekcijas darba rezultātā iegūtais 
pazīmes (piemēram, koku augstuma) uzlabojums – ģenētisko 
faktoru noteiktā selekcijas starpības daļa

Eksp. Paz. indv. plantāc. Eksp. Paz. indv. plantāc.
h 6,6 6,9 h 3,8 4,8
d 9,3 10,4 d 2,6 4,7
tilp 19,2 20,9 tilp 7,4 13,4
krāja 58,9 krāja 24,8
h 4,9 6 h 5,7 6,8
d 0,6 0,9 d 2,6 5,4
tilp 4,3 6,6 tilp 9,2 16,7
krāja 37,1 krāja 43,2
h 9,7 11,4
d 8,4 13,2
tilp 18,9 28,1
krāja 66,7

235

234 39

46 351

indv. – ģenētiskais ieguvums no 15% individuālo koku 
atlases pēc attiecīgās pazīmes, %
plantāc. – ģenētiskais ieguvums veicot 15% ģimeņu 
atlasi un tās izmantojot sēklu plantācijā, %



Paldies !

aris@silava.lv
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