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II. Turpināt ilgtermiņa meža selekcijas izmēģinājumu objektos ievāktās informācijas datu
bāzes izveidošanu un informācijas apkopošanu.
III. Izstrādāt ievākto datu analīzes standarta metodiku. Rezultātus pievienot datu bāzei.
IV. Uzsākt pēcnācēju pārbaužu ierīkošanas principu izstrādi.
V. Uzsākt metodikas izstrādi selekcijas darba ekonomiskā aspekta novērtēšanai.
Galvenie secinājumi
Pārskata periodā salīdzinātas dažādas selekcijas procesa shēmas un nozīmīgāko tā etapu
veikšanas alternatīvas. Norādīti veiktie un plānotie pasākumi katrā no etapiem kaimiņvalstīs
ar līdzīgu meža sektora nozīmi valsts ekonomikā – Somijā, Zviedrijā, Lietuvā.
Parastajai priedei, parastajai eglei un kārpainajam bērzam selekcijas darba turpināšanai
rekomendēts izmantot atkārtotas atlases shēmu, kuras pamatā ir ģenētiskā materiāla
rekombinācija (kontrolētā krustošana), paaugstinot ieguvumu (atlasīto koku selekcijas indeksa
vērtību) katrā ciklā. Ieteicama papildus pluskoku atlase tādā apjomā, kas nodrošinātu
nepieciešamo materiālu selekcijas populācijas izveidei, pirmkārt, no teritorijām, kur
attiecīgajai sugai ir augstvērtīgas mežaudzes un intensīva koku izvēle selekcijas vajadzībām
līdz šim nav veikta. Hibrīdās apses selekcijai piedāvāta shēma, kura balstās uz atlasi no
starpsugu krustojumiem un tikai labākā materiāla rekombināciju katras sugas ietvaros, pārējo
aizstājot ar no jauna izvēlētiem pluskokiem.
Selekcijas populāciju (atlasīto, turpmākam darbam izvēlēto koku kopu) ieteicams sadalīt
atsevišķās, konkrētam reģionam piemērotās selekcijas grupās, kas nodrošina varbūtējo
reģionālo ģenētisko savdabību saglabāšanu un iespējas veikt krustošanas un pēcnācēju
pārbaužu darbu visiem vienas grupas kokiem vienlaikus. Rekomendēta viena vai dubultpāru
(hibrīdajai apsei – faktoriālā vai ligzdu) krustošanas shēma un tāds kokus skaits selekcijas
grupā, kas nodrošina iespējas tajā saglabāt neradniecīgus kokus vismaz 2 selekcijas ciklus.
Apkopotas idejas par nepieciešamajiem turpmākajiem pētījumiem ar mērķi saīsināt
selekcijas ciklu un paaugstināt praksē realizēto selekcijas darba efektu – ģenētisko ieguvumu.
Alternatīvie selekcijas darba turpināšanas risinājumi prezentēti seminārā a/s „Latvijas
valsts meži” vadībai, darbiniekiem un pieaicinātajiem ekspertiem.
Veikta meža selekcijas objektu datu bāzes papildināšana un literatūras datu bāzes izveide,
apkopojot tajos notikušos pētījumus, iegūtās atziņas un rezultātus.
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.
Uzsākta pēcnācēju pārbaužu ierīkošanas principu izstrāde, apkopojot literatūras atziņas un
analizējot rezultātus no 12 parastās priedes brīvapputes pēcnācēju pārbaužu stādījumiem.
Uzsākta metodikas izstrāde selekcijas darba ekonomiskā aspekta novērtēšanai apzinot
nozīmīgākos aspektus, analizējot ģenētiskā ieguvuma aprēķināšanas metodiku un izveidojot
atbilstošu aprēķinu algoritmu, kā arī identificējot nepieciešamos turpmākos pētījumus.
Atskaites periodā plānotie darba uzdevumi izpildīti pilnā apmērā.
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I Iespējamie selekcijas attīstības virzieni
Selekcijas procesa būtība ir no dabā sastopamās daudzveidības atlasīt indivīdus ar
cilvēkam vēlamām pazīmēm un šīs pazīmes pakāpeniski izkopt un nostiprināt. Citiem
vārdiem ģenētiskā daudzveidība ir selekcijas procesa izejmateriāls.
Selekcijas process nenovēršami noved pie ģenētiskās daudzveidības samazināšanās, kura
var izraisīt (Lindgren et al., 1996):
1) gēnu dreifu un ar to saistītās neparedzamās (nejaušās) izmaiņas populācijas
ģenētiskajā struktūrā, tai skaitā vēlamās pazīmes pozitīvi ietekmējošu allēļu
zaudēšanu;
2) tuvradniecības paaugstināšanos un tās izsaukto augšanas depresiju
Tādēļ ir svarīgi atrast līdzsvaru starp sasniedzami ģenētisko ieguvumu un zaudēto
daudzveidību, izteikt to matemātiski un izmantot kā selekcijas darba mērķi vai iespējamo
scenāriju salīdzināšanas kritēriju. Šādu indikatoru ieteikuši Lindgren un Mullin (1997),
nosaucot to par grupas uzlabojumu:
GM=G-cΘ, kur
GM – grupas uzlabojums,
G – vidējā grupas indivīdu selekcijas vērtība, respektīvi, aditīvā ģenētiskā efekta
noteiktais ieguvums (vēlamās pazīmes vai to kompleksa uzlabojums),
c – konstante, kas nosaka sasniegtā uzlabojuma un zaudētās ģenētiskās daudzveidības
attiecību
Θ - grupas ģenētiskā radniecība
Lai aprakstītu radniecības pakāpi grupā, jāņem vērā attiecības starp indivīdiem. Ģenētiskā
radniecība ir varbūtība, ka 2 pēc nejaušības izvēlēti gēni atbilstošajā lokusā indivīdu pārim
būs identiski pēc izcelsmes (respektīvi, no viena un tā paša vecāku koka - priekšteča). Koks
var būt pārī arī pats ar sevi, šādā gadījumā iegūstot ģenētisko paš-radniecību.
Divu koku ģenētiskā radniecība vienāda ar to savstarpējā krustojuma pēcnācēju
inbrīdingu. Grupas ģenētiskā radniecība Θ, savukārt, vienāda ar vidējo ģenētisko radniecību
starp visiem iespējamajiem grupas indivīdu pāriem, ieskaitot paš-radniecību. Citiem vārdiemΘ ir varbūtība, ka 2 pēc nejaušības no grupas gēnu kopas izvēlēti gēni būs identiski pēc
izcelsmes.
Analizējot selekcijas grupas ģenētisko daudzveidību, jāņem vērā, ka reti satopamās allēles
ir ar mazu proporcionālo līdzdalību kvantitatīvās ģenētiskās variācijas (ģenētiskās
daudzveidības) nodrošināšanā. Tās visbiežāk veidojas kā mutācijas un izzūd no populācijas
pēc dažām paaudzēm vai gēnu dreifa rezultātā. Taču mainoties dabas apstākļiem ilgstošā laika
periodā (klimata izmaiņas) vai, piemēram, izveidojoties jaunai slimībai, reti satopamās allēles
var izrādīties nozīmīgas. Tās retos gadījumos var būt nozīmīgas arī selekcijas procesā,
galvenokārt kā ģenētiskās daudzveidības avots ja notiek neparedzētas dabas apstākļu
izmaiņas, selekcijas mērķu maiņa vai jaunu kaitēkļu / slimību savairošanās. Reti sastopamās
allēles var būt nozīmīgas kvalitatīvās ģenētiskās daudzveidības nodrošināšanā, tādēļ tās
nepieciešams saglabāt kā materiālu klonu arhīvos un ģenētiskajos rezervātos, taču to
daudzumu nevar izmantot kā selekcijas grupas ietekmes uz ģenētisko daudzveidību rādītāju
(literatūras apskats Rosvall, 1999).
Eksistējošo ģenētisko daudzveidību (vai prognozējamo heterozigositāti) galvenokārt
nosaka allēles ar pārstāvniecību (sastopamības biežumu) virs 0,1 (Yanchuk, 2001). Vienas
sibu ģimenes pēcnācēji teorētiski satur 50% no attiecīgās populācijas kvantitatīvās ģenētiskās
daudzveidības (Danell, 1993a), tas nozīmē, ka arī nelielā selekcijas grupā var tikt saglabāta
nozīmīga tās daļa.
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Lai nodrošinātu ilgstošāku ģenētiskās daudzveidības nenoplicināšanu, nepieciešams:
1) katru selekcijas grupu sadalīt atsevišķās nelielās „līnijās” (līdz 4 koki katrā), kurās
ietvertos kokus krusto tikai savā starpā. Tādējādi radniecība strauji paaugstinās
„līnijas” ietvaros, bet ne starp tām un visā selekcijas grupā kopumā (Lindgren et al.,
1996);
2) vienlīdzīga vecāku koku pārstāvniecība selekcijas grupā un vienāds pēcnācēju skaits
(1 vai 2) no katra vecāku koka katrā nākamajā selekcijas ciklā (Wei, 1995)
Konstatēts, ka izmantojot dubultpāru krustošanas shēmu selekcijas grupā ar 48 kokiem,
veicot atlasi tikai ģimeņu ietvaros un katru vecāku nākamajā selekcijas ciklā pārstāvot ar 2
pēcnācējiem (pa vienam no katra krustojuma), pēc 10 paaudzēm selekcijas grupā saglabājas
94% sākotnējās ģenētiskās daudzveidības.
Papildus ģenētisko ieguvumu, nezaudējot daudzveidību, iespējams sasniegt izmantojot
ranžētu krustošanu (respektīvi, ranžējot vecākus pēc selekcijas vērtībām un krustojot 1. labāko
ar 2., 3. ar 4. utt.), kā arī veicot vairāk krustojumus vecāku kokiem ar augstākajām selekcijas
vērtībām (bet izvēloties tikai 1 pēcnācēju no 1 – labākā – krustojuma nākamajam selekcijas
ciklam). Pavairošanai (sēklu plantācijās), savukārt, var tikt izvēlēts lielāks skaits klonu no
vecāku kokiem ar augstāku ģenētisko vērtību vai 1 labākais no katra krustojuma, tādējādi
palielinot pārstāvniecību plantācijā pēc selekcijas vērtības labākiem vecāku kokiem (kam
vairāk krustojumu) (Rosvall, 1999).
Selekcijas procesa efektivitātes kāpināšanai nepieciešams attīstīt idejas, kā līdzsvarot
ģenētisko ieguvumu un daudzveidību vai arī sasniegt maksimālo ieguvumu pie konstanta
daudzveidības līmeņa. Taču, ņemot vērā meža koku garo rotācijas periodu, šādu ideju
praktiskas pārbaudes, kā arī dažādu selekcijas stratēģiju (alternatīvu) salīdzināšanu ir sarežģīti
vai gandrīz neiespējami veikt eksperimentāli. Tādēļ bieži vien tiek izmantotas
datorsimulācijas, kuras balstās uz eksperimentāli iegūtiem datiem, ģenerētiem skaitļiem, kā
arī atsevišķiem pieņēmumiem. Dažu šādu pētījumu rezultāti tiks atspoguļoti turpmākā darbā.
Salīdzinot ilgtermiņa selekcijas stratēģijas mūsu klimatisko apstākļu mežos, lai
samazinātu simulācijas modeļu sarežģītību, parasti lietotie pieņēmumi ir:
1. Katru pazīmi ietekmē bezgalīgs skaits savstarpēji nesaistītu allēļu ar nelielu (un
vienādu) individuālo ietekmi („infinitesimal genetic model”). Kā liecina pētījumi,
daudzas no pazīmēm nosaka nedaudzi gēni ar nozīmīgu ietekmi („major genes”) un
liels skaits ar nelielu individuālo ietekmi (Zeng et al., 2004, Wu et al., 2001).
Piemēram, pētot pumpuru plaukšanas un salcietības iestāšanās laikus, Hurme (2000)
secina, ka atšķirības starp populācijām ir lielā mērā ģenētiski determinētas un ka šīs
adaptācijas pazīmes nosaka neliels skaits gēnu ar nozīmīgu individuālo ietekmi.
2. Pēcnācēju pārbaudes tiek ierīkotas vienos un tajos pašos ekoloģiskajos apstākļos (vai
vienkārši 1 stādījuma vietā) – respektīvi – netiek ņemta vērā vides un genotipa
mijiedarbības ietekme. Tomēr šāda ietekme eksistē un nevar tikt ignorēta praktiski
ierīkojot un analizējot selekcijas eksperimentus (Haapanen, 1996, Baumanis, Birģelis,
1991, Pliūra, Kundrotas, 2002).
3. Nozīmīgākās pazīmes (pēc kurām tiek veikta atlase) neietekmē mātes koka klonālais
un epistatiskais ģenētiskais efekts. Lai arī lielākoties ar nelielu ietekmi šie efekti
eksistē un var ietekmēt eksperimentu rezultātus.
Nav pamata uzskatīt, ka minētie pieņēmumi varētu radīt nozīmīgas kļūdas simulāciju
rezultātos, tomēr nedrīkst par tiem aizmirst interpretējot un pielietojot pētījumu rezultātus.
Kā konstatēts, salīdzinot stāvokli Baltijas jūras reģiona valstīs – selekcijas intensitāte,
izvēlētās metodes un tajā ieguldītie līdzekļi ir ciešā kopsakarībā ar vispārējām tendencēm
meža izmantošanā un atjaunošanā, kā arī plānoto (sagaidāmo) koksnes resursu apjoma un
kvalitātes pieprasījumu. Valstīs, kur meža sektora nozīme ekonomikā nav tik liela, vai
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politiski selekcijas nozīme meža produktivitātes un kvalitātes paaugstināšanā nav atzīta
(Vācija, Igaunija, daļēji Dānija) un uzskatīta par nozīmīgu meža apsaimniekošanas sastāvdaļu
(Polija), lielākoties tiek izmantots sēklu materiāls kategorijās „atlasīts” vai „ieguves vieta
zināma”. Visās minētajās valstīs atsevišķām koku sugām nelielos apjomos tiek izmantots arī
sēklu materiāls kategorijās „uzlabots” un „pārāks”, kurš pieejams iepriekš veiktā selekcijas
darba rezultātā (Jansons, 2005a).
Latvijas situācijai pēc mežainuma un meža sektora nozīmes ekonomikā vairāk atbilst
tādas valstis kā Zviedrija, Somija, Lietuva. Tādēļ selekcijas stāvoklis un atziņas visās darba
nodaļās pārsvarā tiks salīdzināts ar šīm valstīm. Somijā un Zviedrijā meži klāj vairāk kā 70%
valsts teritorijas, kopējā to platība- 23,1 milj. un 30,2 milj. ha. Sektora nozīme valsts
ekonomikā ir nozīmīga – tas saražo aptuveni 7% IKP un 20-25% kopējās eksporta vērtības. Ik
gadus mākslīgi atjaunoti (stādot vai, atsevišķos gadījumos, arī sējot) abās valstīs tiek aptuveni
75% izcirtumu, tam izlietojot Somijā 105 milj. un Zviedrijā 304 milj. stādus. Stādu ieguvei
nepieciešamo sēklu materiālu parastajai priedei un Somijā arī bērzam par 90% nodrošina
pirmās kārtas sēklu plantācijas, eglei nodrošinājums ir tikai vidēji 20% Zviedrijā un 70%
Somijā.
Abās valstīs tiek veikta intensīva selekcija, ierīkotas 2. kārtas plantācijas vairāku simtu ha
platībā. Somijā meža selekcijas aktivitātēm ir pat valsts programmas statuss un finansējums.
Turpmākajās darba nodaļās tiks analizētas atsevišķas selekcijas cikla sastāvdaļas un to
kopsakarības, norādot iespējamās problēmas un to risinājumu alternatīvas, kā arī veiktos un
plānotos pasākumus Zviedrijā, Somijā, Lietuvā. Analīze par atsevišķiem hibrīdajai apsei
specifiskiem selekcijas aspektiem tiks apkopota atsevišķā nodaļā.
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Pieejamais materiāls nākamā selekcijas cikla uzsākšanai
Selekcijas darba izejas materiāls ir pluskoki, kuriem ierīkotas pēcnācēju pārbaudes
ģenētiskajai novērtēšanai. Pluskoks, saskaņā ar J. Gaiļa (1964) definējumu, ir “attiecīgās
sugas koka ideāls” no mežsaimnieciskā viedokļa. Tas izceļas starp pārējiem viena vecuma un
vienādos apstākļos blakus augošiem attiecīgās koku sugas kokiem. Šajā kategorijā izvēlas
tikai veselīgus kokus (bez trupes vai citu slimību pazīmēm), kuriem nav acīm redzamu
defektu (kāds varētu būt, piemēram, dakšveida galotnes dzinums bērzam).
Pluskoki tiek iedalīti 2 pamattipos – kvalitātes un masas koki. Kvalitātes koki ir ar
tieviem, īsiem zariem, kuri attiecībā pret stumbru ir maksimāli platā leņķī (tuvu 900). Vainags
šaurs, 1/3 –1/2 koka garuma. Stumbrs labi atzarojies, slaids, vesels, taisnšķiedrains. Masas
koki caurmērā ievērojami pārsniedz visus kaimiņus, bet stumbra kvalitāte un vainaga
veidojums īsti neatbilst ideālajam. Vainags samērā plats un garš, stumbra gludā daļa, kurai
nav zaru pēdu, aizņem 1/3 koka garuma.
Pluskoku novērtēšanai uzmērītie parametri (Gailis, 1968) atspoguļoti 1. attēlā.

1. att. Pluskoku atlases indeksa formulā ietvertie parametri
Saskaņā ar šo metodiku (Gailis, 1968), atlasītajiem pluskokiem no aprēķinātās vērtības
aptuveni 10% nosaka masas (augstuma- h un caurmēra- d) pārākums, 30% - augstuma
pārākums, 25% - atzarošanās pārākums (stumbra gludās daļas garums- h1, pirmā sausā zara
augstums- h2, pirmā zaļā zara augstums- h3), 25% - vainaga kvalitātes pārākums (vainaga
platums- Dc, forma, zaru leņķis).
Liela daļa no atlasītajiem pluskokiem mežaudzēs vairs nav atrodami (aizgājuši bojā
vētrās, bioloģiskā vecuma dēļ, mežizstrādē), taču pieejamas to klonālās kopijas arhīvos un
sēklu plantācijās, kā arī iedzimtības pārbaužu stādījumi novērtēšanai un, saskaņā ar
ģenētiskajām īpašībām, labāko atlasei.
Eglei pēcnācēju pārbaužu eksperimenti ierīkoti 1964. – 2006. gadā un kopumā tajos
ietverti vairāk kā 1600 pluskoki. Taču eksperimentos izvērtēšanas vecumā (ierīkoti līdz 1985.
gadam) ir tikai aptuveni 500 ģimenes. Kārpainajam bērzam selekcijas stādījumos ir aptuveni
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800 ģimenes, no kurām lielākā daļa sasniegusi 7-9 gadu vecumu un notiek to pirmā
uzmērīšana. Parastajai priedei selekcijas stādījumos ietvertas kopumā ap 2000 ģenētiskās
vienības (pluskoki un to kontrolētie krustojumi, proveniences, audzes, plantāciju vidējie
paraugi). Lielākā daļa eksperimentu jāuzmēra nekavējoties, jo tajos jau sākusies ievērojama
koku skaita redukcija, un ir grūtības konstatēt būtiskus ģenētiskos efektus.
Esošā selekcijas bāze kopā ar plānoto papildinājumu (jaunajiem stādījumiem saskaņā ar 5
gadu plānu, kurš prezentēts iepriekšējā gada projekta gala atskaitē – Jansons, 2005a) ir
pietiekams pamats ilgtermiņa selekcijas programmas uzsākšanai, nodrošinot atlases intensitāti
20-25%.
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Selekcijas shēma
Dažādas selekcijas shēmas teorētiski aprakstītas jau iepriekšējā gada līgumdarba atskaitē
(Jansons, 2005a), tādēļ šeit iekļauts tikai ilustratīvs pārskats par 3 alternatīvām.
Atkārtota pluskoku atlase (2. att.):

Ar melnām bultām apzīmēti šobrīd jau veiktie pasākumi, ar zaļām – perspektīvie saskaņā ar
šo selekcijas shēmu
2. att. Atkārtotas pluskoku atlases selekcijas shēma
Izmantojot atkārtotu pluskoku atlasi, nav pamata uzskatīt, ka sasniedzamais ģenētiskais
ieguvums var būt augstāks par jau realizēto no iepriekšējām pluskoku atlasēm. Sēklu
materiāla ražošanā tiks iesaistīti citi vecāku koki, kas ir pozitīvi no ģenētiskās daudzveidības
saglabāšanas viedokļa.
Darba un līdzekļu ieguldījums pēcnācēju pārbaužu ierīkošanai katram no mātes kokiem
līdzvērtīgs kā citām shēmām, taču atlasīto koku skaits un līdz ar to arī investīciju kopapjoms
lielāks, jo atkārtotai atlasei nepieciešams veikt arī atlasi starp ģimenēm (izslēdzot fenotipiski
labus, bet zemas ģenētiskās vērtības pluskokus).

Atkārtota atlase (3. att.)
Sēklu
plantācijas
Atlase

Krustošana

Pēcnācēju
pārbaudes
Ar melnām bultām apzīmēti šobrīd jau veiktie pasākumi, ar zaļām – perspektīvie saskaņā ar
šo selekcijas shēmu
3. att. Atkārtotas atlases selekcijas shēma
9

Krāja, % pret mežaudžu materiālu

Atkārtotās atlases mērķis ir paaugstināt no mežsaimnieciskā viedokļa nozīmīgāko koku
pazīmju pozitīvi ietekmējošo allēļu īpatsvaru ar katru selekcijas ciklu. Sākotnēji tiek izvēlēti
ģenētiski pārāki koki, tos krusto, tādejādi rekombinējot allēles, un veic atkārtotu atlasi
(izvēloties indivīdus ar augstākajām selekcijas indeksa vērtībām – respektīvi, labākajām
ģenētiskajām kombinācijām). Tie tiek izmantoti sēklu plantācijās, kā arī atkārtoti krustoti,
ģenētisko informāciju atkārtoti rekombinējot un atlasot vēl labākas kombinācijas, utt.
Atlase tiek veikta saskaņā ar pēcnācēju pārbaužu rezultātiem, kur bez ģenētiskajiem,
pazīmju variāciju ietekmē arī citi (klimata, augsnes) faktori. Tādēļ tā nav absolūti precīza. Jo
augstāks ir aditīvā ģenētiskā efekta īpatsvars kopējā pazīmes dispersijā (respektīvi,
iedzimstamības koeficients, h2), jo augstāka varbūtība, ka atlasītajiem kokiem tiešām ir vairāk
nozīmīgās pazīmes pozitīvi ietekmējošo allēļu (McKeand, Bridgwater, 1998).
Atkārtotā atlasē katrā ciklā tiek paaugstināts ģenētiskais ieguvums gan selekcijas
populācijā, gan sēklu plantācijās. Eksperimentāli rezultāti vairāk kā par 1. selekcijas ciklu
Baltijas jūras reģionā nav. Taču koku augšanai labvēlīgākā klimatā, kur tie ātri sasniedz
pēcnācēju pārbaužu novērtēšanai vajadzīgās dimensijas, atsevišķām Pinus sugām jau uzsākts
3. selekcijas cikls (White et al., 2003, McKeand, Bridgwater, 1998). Līdz ar to ir pieejami
eksperimentāli (tiešu mērījumu) dati par pirmajos 2 ciklos sasniegto krājas pieaugumu
(salīdzinot ar mežaudžu krāju) rotācijas vecumā (20 gadi)(4. att.).
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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
4. att. Izmantojot dažādas pakāpes sēklu plantāciju materiālu, ierīkoto audžu papildus
krāja 20 gadu vecumā (dati no White et al., 2003)
Attēlotie rezultāti no pirmā selekcijas cikla ir saskaņā ar Latvijā sasniegto 21 gada vecumā
(Baumanis u.c., 2002). Pieaugot pēcnācēju pārbaužu vecumam, sasniegtās selekcijas starpības
absolūtā vērtība (tātad no mežaudzes iegūstamais papildus koksnes apjoms) palielinās, taču
procentuālā starpība samazinās matemātisku iemeslu dēļ – koku vidējās dimensijas, pret
kurām aprēķina selekcijas starpību, palielinās (Дрейманис, 1990). Pagaidām Latvijā trūkst
plašāku eksperimentālo datu par iegūstamo papildus pieaugumu rotācijas vecumā. Aprēķināts,
ka Zviedrijā līdzīgos klimatiskajos apstākļos 1. kārtas sēklu plantācijās tas ir aptuveni 10%
(Rosvall et al., 2002), Somijā – priedei ~4% un eglei 10-12% (Velling et al., 2002), pēc citu
autoru informācijas vidēji ~7% (Nikkanen, Haapanen, 1997). Ieguvumu no 1. kārtas sēklu
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plantācijām Zviedri daļēji skaidro ar sēklu plantāciju sēklu augstāku fizioloģisko kvalitāti
(Rosvall et al., 2002, Prescher et al., 2006). Līdzīgi Latvijā Gailis (1974) konstatējis, ka
plantācijās klonu čiekuru izmēri ir vidēji par 20% lielāki kā to mātes kokiem, tāpat par ~18%
(6-24%) lielāks ir arī sēklu svars.
Potenciālais ģenētiskais ieguvums no 2. un 3. kārtas sēklu plantācijām Zviedrijā attēlots 5.
att.

Papildus krājas (%) rotācijas vecumā izmantojot attiecīgo sēklu plantāciju, nevis mežaudžu
sēklu materiālu. Skaitītājā – 2. kārtas plantācijām, saucējā – 3. kārtas plantācijām
5. att. Potenciālais ģenētiskais ieguvums no 2. un 3. kārtas sēklu plantāciju materiāla
izmantošanas Zviedrijā (attēls no Rosvall, 2001).
Jāņem vērā, ka ģenētiskā ieguvuma vērtības galvenokārt balstās uz aprēķinātiem, nevis
praktiski (uzmērot) salīdzinātiem lielumiem, jo:
1) koku rotācijas cikls ir garš, tātad eksperimentu ierīkošanai un precīzai rezultātu
novērtēšanai būtu nepieciešams ļoti ilgs laika periods
2) sarežģīti izvēlēties atskaites sistēmu – respektīvi, ar ko salīdzināt atlasīto materiālu.
Skaidrs, ka tie nedrīkst būt tikai 1 audzes pēcnācēji, bet – cik tieši audzes izvēlēties un
pēc kādiem kritērijiem – ir grūti atbildēt. Var pieņemt, ka lielāka skaita kontroles
audžu iekļaušana palielina precizitāti, taču vienlaikus arī eksperimenta platību un
izmaksas.
Atsevišķām koku sugām ir veikts salīdzinājums starp teorētisko (prognozēto) un faktisko
ģenētisko ieguvumu, konstatējot, ka to vērtības sakrīt (Carsons et al., 2000). Latvijā nav
rotācijas vecumu sasniegušu pēcnācēju pārbaužu stādījumu, taču var pieņemt, ka rezultāti 3035 gadu vecumā ir labs indikators potenciālajam ģenētiskajam ieguvumam pieaugušas audzes
vecumā (Jansson et al., 2003), un tie tiks izmantoti ģenētiskā ieguvuma vērtību aprēķiniem
nākamajā gadā. Selekcijas darba potenciālā rezultāta novērtējums nepieciešams optimālo
risinājumu izvēlē selekcijas procesā (piemēram, izmantot klonālo vai ģeneratīvo pēcnācēju
pārbaudes).
Atkārtotas atlases shēma var balstīties uz kontrolēto krustojumu vai brīvapputes pēcnācēju
pārbaudēm. Izmantojot brīvapputi vai polikrosu, eksperimentu izmaksas ir zemākas un
iespējams veikt precīzu ģimeņu ranžēšanu. Taču ir zināma informācija tikai par vienu no
vecāku kokiem. Ja brīvapputes pēcnācēju pārbaužu stādījumos tiek veikta atlase pēc fenotipa
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starp pēcnācējiem, pastāv varbūtība atlasīt indivīdus ar kopēju tēva koku, ļoti augsta šī
varbūtība ir izmantojot polikrosu (kurā ietverti tikai nedaudzu koku putekšņi). Lai turpinātu
selekcijas darbu, var:
1) veikt kontrolēto krustošanu starp labākajiem vecāku kokiem un atlasi no
krustojumu pēcnācējiem;
2) veikt atlasi starp brīvapputes pēcnācējiem, ja mātes koks pārbaudīts vairākās
stādīšanas vietās eksperimentos ar augstu precizitāti un ierīkot atlasīto
pēcnācēju (kandidātu) iedzimtības pārbaužu stādījumus
3) veikt atlasi starp brīvapputes krustojumu pēcnācējiem, kontrolējot to
radniecības pakāpes ar ģenētisko marķieru palīdzību
Jāņem vērā, ka visas no minētajām alternatīvām saistītas ar papildus līdzekļu un laika
patēriņu (pat 2 reizes – White et al., 2003). Fenotipiski labāko koku atlases brīvapputes
ģimenes ietvaros var būt lētākā un ātrākā alternatīva, taču nesniedz maksimālo ģenētisko
ieguvumu (tas tiks izklāstīts atsevišķi nodaļā par pēcnācēju pārbaužu veidiem un optimālākā
izvēli) kā arī nevar tikt izmantota vairākās paaudzēs, jo tad vairs nav iespējams kontrolēt
radniecības pakāpi starp kokiem selekcijas grupā.
Minēto grūtību dēļ vairākumā gadījumu tiek izvēlēti kontrolētie krustojumi –
mežsaimnieciski nozīmīgākajām koku sugām Zviedrijā, Somijā, Lietuvā, daļēji arī Polijā un
par labākajiem tie atzīti arī aktīvas meža selekcijas periodā Vācijā (Kohlstock, Schneck,
1992). Tādējādi tiek saglabāta jebkura koka izcelsmes informācija un tā var tikt ņemta vērā
izvēloties partnerus kontrolētai krustošanai un kā vecākus sēklu plantācijās – lai saglabātu
mazāko iespējamo radniecības pakāpi un novērstu tuvradnieciskās krustošanās nelabvēlīgās
sekas (McKend, Beineke, 1980). Drošāk izvēlēties selekcijas shēmas ar kontrolēto krustošanu
arī tādēļ, ka “ciltskoku” informāciju, ja tā zaudēta, rekonstruēt ir ļoti dārgi un reizēm pat
neiespējami. Bez tam potenciālā ģenētiskā ieguvuma vērtības ir augstākas, jo atlasi var veikt
saskaņā ar informāciju par abiem vecāku kokiem (McKeand, Bridgwater, 1998).
Atkārtotā selekcija atlasot indivīdus ar augstu SKS (6. att.)
Kontrolēto krustojumu plantācijas vai
klonālā pavairošana
Tēva koki
(papildus atlase)

Atlase

Krustošana

Pēcnācēju
pārbaudes

Tēva koki

Ar melnām bultām apzīmēts 1. selekcijas cikls, ar zaļām – nākamie. Zaļa bulta ar raustītu
līniju apzīmē informācijas plūsmu
SKS – specifiskā kombinatīvā spēja
6. att. Atkārtota selekcijas atlasot indivīdus ar augstu SKS
Nozīmīgi izmantot tikai gadījumos, ja plānots rūpnieciskai materiāla pavairošanai lietot
kontrolēto krustošanu vai veģetatīvo pavairošanu. Izvēlas (homozigotu) testeri – tēva koku –
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ar vēlamajām īpašībā (vai vairākus šādus kokus) un krusto ar lielu daudzumu mātes koku (pēc
faktoriālās shēmas). Atlasa krustojumus ar augstāko SKS. Procesu atkārto izvēloties citus tēva
kokus. Starp vecāku kokiem var veikt atlasi balstoties uz vispārējām un specifiskajām
kombinatīvajām spējām un tālākos selekcijas ciklos izmantot tikai kokus, kam šīs vērtības ir
augstākās. Liela nozīme sekmīga rezultāta sasniegšanai ir izvēlētajam tēva kokam (kokiem).
Metode plaši izmanto lauksaimniecības augu selekcijā, meža koku sugām metode
galvenokārt ir efektīva kvalitātes uzlabošanai un slimību rezistences paaugstināšanai.
Shēmas realizācijai nepieciešamas augstas investīcijas, jo notiek atlase starp ģimenēm. Lai
ieguldītie līdzekļi atmaksātos, dominances ģenētiskā efekta vērtībām jāsastāda ievērojamu
daļu no nozīmīgo pazīmju (pēc kurām veic atlasi) ģenētiskās determinācijas.

13

Selekcijas populācija
Koku skaits selekcijas populācijā ir galvenais, kas nosaka izvēli (attiecību) starp
ģenētiskās daudzveidības saglabāšanu un maksimālā ģenētiskā ieguvuma sasniegšanu.
Ģenētiskās daudzveidības saglabāšanas ir nozīmīga no ilgtermiņa perspektīvas viedokļa (Paul
et al., 2000):
1) tiek saglabātas atlases iespējas pēc pazīmēm, kuras pirmajos selekcijas ciklos
var nebūt uzskatītas par svarīgām (piemēram, izturība pret noteiktu gaisa
piesārņojumu);
2) eksistē plaša ģenētiskā variācija atbilstoša materiāla atlasei iespējamo
klimatisko izmaiņu gadījumā.
Lai saglabātu reti pārstāvētās allēles, var būt nepieciešamība uzturēt 500 koku vai pat
lielāku (~1000 koku) selekcijas populāciju (Kang, 1979, Lynch et al., 1995). Tās
apsaimniekošana – krustošana dažu gadu laikā, pēcnācēju pārbaužu ierīkošana un kopšana,
uzmērīšana – praktiski grūti izpildāma. Tādēļ bieži vien selekcijas populācija tiek sadalīta
atsevišķās, konkrētam reģionam adaptētās selekcijas grupās. Reģioni parasti tiek izdalīti
atbilstoši nozīmīgāko klimatisko apstākļu un ģeoloģisko formu izvietojumam, kā arī
provenienču un pēcnācēju pārbaužu stādījumu rezultātiem. Piemēram, Lietuvā priedei un
eglei izdalītas 6 selekcijas zonas (reģioni) (Sakalauskaitè, Kazlauskienè, 2003, 7. att.) un
plānotas 5 – 6 selekcijas grupas (Danusevičius, 2004), Zviedrijā, balstoties uz temperatūras un
fotoperioda režīmu, izdalītas – priedei 24 (Wilhelmsson, Andersson, 1993), eglei 20
(Karlsson, Rosvall, 1993), kārpainajam bērzam 6 (Werner, 1993)selekcijas zonas. Somijā –
priedei 6, eglei 5 un kārpainajam bērzam 3 selekcijas zonas (Haapanen, 2005). Jāņem vērā, ka
selekcijas grupa Somijā (160 koki) ir gandrīz 3 reizes lielāka kā Zviedrijā un Lietuvā (50
koki). Zviedrijā un Somijā 50 selekcijas grupas koki ir uz ~0,9 miljoniem ha mežu platību,
Lietuvā uz ~0,3 miljoniem.

7. att. Parastās priedes selekcijas zonas Lietuvā
(attēls no Sakalauskaitè, Kazlauskienè, 2003)
Skaitliski lielā selekcijas populācijā vienlaikus tiek nodrošināta gan ģenētiskās
daudzveidības saglabāšana, gan ģenētiskais ieguvums. Taču tās uzturēšanai nepieciešami
ievērojami kapitālieguldījumi. Klonu arhīvos un rezervātos esošais materiāls (kurš ir
neaizstājams zemas pārstāvētības allēļu saglabāšanai – Yanchuk, 2001) pēc ģenētiskā
uzlabojuma līmeņa ievērojami atšķiras no selekcijas grupas, tādēļ tā izmantošana (piemēram,
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ja nepieciešami pret konkrētu slimību noturīgi genotipi) pazemina kopējo ģenētisko vērtību.
Kompromisu Latvijas situācijā iespējams atrast attīstot sadarbību ar kaimiņvalstīm, kurās ir
līdzīgi klimatiskie apstākļi (Lietuvu, Igauniju, Zviedrijas daļu Latvijai atbilstošajos
ģeogrāfiskā platuma grādos, Krievijas un Baltkrievijas pierobežas apgabaliem). Tas nozīmē,
ka katra no minētajām teritorijām var uzturēt mazāku selekcijas populāciju un
nepieciešamības gadījumā paaugstināt ģenētisko daudzveidību vai atrast konkrētus genotipus
(rezistentus vai ar specifiskām īpašībām) kaimiņu selekcijas populācijās. Sadarbība var tikt
tālāk attīstīta arī ierīkojot pēcnācēju pārbaužu stādījumus (vai atsevišķas to daļas) teritorijās ar
atšķirīgiem klimatiskajiem apstākļiem, kā tas jau paredzēts Somijas meža selekcijas
programmā (Haapanen, 2005). Tādā veidā iespējams precīzi novērtēt un atlasīt dažādiem
apstākļiem piemērotāko selekcijas materiālu, sagatavojoties iespējamām klimata pārmaiņām.
Lai realizētu šo ideju, kā arī novērtētu mežsaimnieciski nozīmīgāko koku sugu pierobežas
populāciju saglabāšanos, augšanu un kvalitāti Latvijā (kas līdz šim nav darīts), nepieciešams
ierīkot atbilstošus pēcnācēju pārbaužu eksperimentus. Par to uzsāktas sarunas ar Lietuvas,
Igaunijas un Zviedrijas meža selekcionāriem. Selekcijas darba turpināšanai Latvijā
rekomendējams neliels selekcijas populācijas koku skaits, koncentrējoties uz augstāka
ģenētiskā ieguvuma sasniegšanu, reti pārstāvētās allēles saglabājot ar ģenētisko rezervātu,
klonu arhīvu un selekcijas materiāla apmaiņas ar kaimiņvalstīm vienošanos palīdzību. Katrai
no mežsaimnieciski nozīmīgākajām koku sugām varētu tikt izveidotas 2-4 selekcijas grupas,
atbilstoši iepriekš noteiktajiem reproduktīvā materiāla ieguves apgabaliem (Noteikumi par
meža…,2003), kurus nepieciešams precizēt pēc visu pēcnācēju pārbaužu stādījumu rezultātu
apkopošanas. Bez tam tiek apsvērta iespēja izveidot „elites” selekcijas grupu eglei un priedei,
balstoties uz atlasi kontrolēto krustojumu pēcnācēju pārbaužu stādījumos, kas nodrošinātu
iespēju ātrāk ieviest paaugstinātas ģenētiskās vērtības materiālu sēklu plantācijās.
Sadalot selekcijas populāciju vairākās grupās, lai nodrošinātu maksimālo ieguldītā laika
un darba atdevi, nozīmīgi izvēlēties optimālu grupas lielumu (koku skaitu tajā).
Piemērotākais (optimālais) selekcijas grupas lielums ir kompromiss starp īstermiņa un
ilgtermiņa ieguvumu no meža selekcijas (McKeand, Bridgwater, 1998):
1) īstermiņa ieguvums palielinās reizē ar atlases intensitāti, tātad – samazinoties
atlasītajai grupai;
2) ilgtermiņā augstākos rezultātus iespējams sasniegt ar zemāku atlases intensitāti
un lielāku selekcijas grupu.
Sasniedzamos rezultātus (potenciālu) selekcijas procesā nosaka selekcijas grupā
saglabātās vēlamo pazīmi pozitīvi ietekmējošās allēles. Samazinot selekcijas grupu, palielinās
risks zaudēt kādu no tām gēnu dreifa rezultātā, īpaši tās allēles, kuras pārstāvētas reti (occures
in low frequency). Tātad – jāizvēlas minimālais efektīvais selekcijas grupas apjoms, kurš lielā
mērā novērš gēnu dreifa negatīvo ietekmi, respektīvi – saglabā lielāko daļu no ģenētiskā
potenciāla.
McKeand un Bridgwater (1998), atsaucoties uz White (1992), norāda, ka 20 – 50 koki
spēj nodrošināt nepieciešamo ģenētisko bāzi selekcijas grupai. 50 koki ir pietiekami, lai
saglabātu bieži pārstāvētās allēles pat 80 selekcijas ciklu laikā (Kang, 1979). Vēl konstatēts,
ka mutācijas un epistātiskās ģenētiskās mijiedarbības iziršana pat nelielās grupās (30-50 koki)
pretdarbojas gēnu dreifam, nodrošinot ģenētiskās daudzveidības saglabāšanu (Eriksson,
Ekberg, 2001). Apkopojot lielu skaitu dažādu autoru pētījumu Yanchuk (2001), norāda, ka
20-80 koku grupa ir optimāla pietiekamas aditīvās ģenētiskās variācijas nodrošināšanai 10-20
selekcijas ciklu laikā. Selekcijas grupa 50 koki atzīta par optimālu Lietuvā (Danusevičius,
2004), Zviedrijā (Rosvall et al., 2002) un atsevišķu Pinus sugu selekcijā arī ASV (White et
al., 2003). Salīdzinot selekcijas grupas ar 20 un 200 kokiem Andersson et al. (1998), secina,
ka sasniedzamā ģenētiskā ieguvuma vērtības atkarīgas no katras sibu ģimenes koku skaita,
nevis grupas apjoma, taču lielākā selekcijas grupā kopējā ģenētiskā daudzveidība samazinās
lēnāk (vairākos selekcijas ciklos).
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McKeand un Bridgwater (1998) norāda, ka lielāks koku skaits selekcijas grupā var būt
nepieciešams, ja:
1) uzsākot selekcijas procesu, starp kokiem ir radniecība (tātad efektīvais populācijas
apmērs ir ievērojami mazāks par koku skaitu). Izmantojot 50 koku selekcijas grupu
radniecības pakāpes palielināšanās selekcijas procesā, kurā pielietota dubultpāru
krustošanas shēma un tālākam darbam atlasīts 1 koku katrā ģimenē, pēc 10 atlases
cikliem (paaudzēm) neizraisa nozīmīgu aditīvās ģenētiskās variācijas samazinājumu
(Rosvall et al., 1998);
2) notiek atlase pēc daudzām pazīmēm vienlaicīgi;
3) plānots ieguldīt ievērojamus līdzekļus un sasniegt augstu ģenētisko ieguvumu dažos
pirmajos selekcijas ciklos (tas nozīmē, ka jāveic intensīva atlase, arī starp ģimenēm);
4) selekcijas grupa pilda arī ģenētisko resursu saglabāšanas funkcijas, respektīvi,
saglabā populācijā neitrālas allēles, kas var būt nozīmīgas mainoties apstākļiem vai
selekcijas mērķiem. Lai nodrošinātu augstu varbūtību šādu allēļu saglabāšanai,
nepieciešamais populācijas apjoms vienmēr ir lielāks kā vajadzīgais selekcijas
pakļautajām allēlēm (atsauce uz Kang, 1979)
Latvijas apstākļos palielinātas selekcijas grupas izvēlei priedei un eglei varētu būt vēl
viens cēlonis – iespējamās neprecizitātes atlasē. Ņemot vērā eksperimentu augsto biezību,
trupes un dzīvnieku bojājumu ietekmi, stādījumu vecumu un daudzos gadījumos nezināmo
attīstības gaitu, kā arī to, ka lielākā daļa ģimeņu pārbaudītas tikai 1 eksperimentā, precīzu
rezultātu iegūšana ir apgrūtinoša. Lai novērstu iespējamo kļūdu ietekmi, rekomendējams
selekcijas grupā sākotnēji iekļaut 20-30% vairāk ģimeņu un pēc kontrolētās krustošanas
pēcnācēju pārbaužu rezultātiem materiālu ar zemāko selekcijas indeksu atmest.
Papildus jau uzskaitītajam, optimālo selekcijas grupas apjomu ietekmē arī izmaksas
(budžets), paredzamais ģenētiskais ieguvums, iedzimstamības koeficienta vērtības, plānotais
(vēlamais) efektīvais populācijas apmērs pēc atlases. Šos rādītājus iespējams apvienot
kompleksā funkcijā (Lindgren et al., 1997).
Lai salīdzinātu vairākus iespējamos selekcijas populāciju lielumus un determinētu
optimālo, Danusevicius un Lindgren (2005) veikuši datorsimulācijas studijas (balstītas uz jau
iepriekš aprakstītajiem pieņēmumiem). Pētījums raksturo vispārīgās likumsakarības un
aptuveno selekcijas populācijas lielumu, kā arī sekas, turpmākam atlases un krustošanas
darbam izvēloties ievērojami mazāku vai lielāku koku skaitu. Kā indikators izmatots grupas
uzlabojums (group merit), viena selekcijas cikla gada laikā ietverot pilnu selekcijas ciklu. Kā
jau aprakstīts iepriekš, grupas uzlabojums ir selekcijas procesā panāktā ģenētiskā ieguvuma
un paaugstinātās radniecības pakāpes, kura pārvērsta tādās pat mērvienībās kā ieguvums,
starpība. Pieņemts, ka tiek veikt dubultpāru krustošana un no katra krustojuma tālākam
selekcijas darbam izvēlēts 1 koks, izmantojot:
1) fenotipisko atlasi starp pēcnācējiem;
2) krustojuma koki pavairoti veģetatīvi un labākie atlasīti pēc klonālo pārbaužu
rezultātiem;
3) krustojuma koki pavairoti ar sēklām un labākie atlasīti pēc pēcnācēju pārbaužu
rezultātiem.
Optimālais selekcijas grupas lielums izmantojot dažādas atlases metodes un pieņemot, ka
ģenētiskās daudzveidības saglabāšana 2 reizes nozīmīgāka par ģenētisko ieguvumu, h2=0,1 un
ikgadējais budžets 500 vienības (kur 1 vienība = viena pēcnācēju pārbaužu stāda izmaksas)
uzrādīts 8. attēlā.
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8. attēls. Optimālais selekcijas grupas lielums izmantojot dažādas pēcnācēju pārbaužu
metodes (attēls no Danusevicius un Lindgren, 2005)
Kā redzams, izmantojot atlasi, kas balstīta uz ģeneratīvo vai klonālo pēcnācēju pārbaužu
shēmu, selekcijas populācija optimālais lielums ir ap 20 (±5) koki un izmantojot fenotipisko
atlasi starp pēcnācējiem – ap 70 (±10) koki.
Konstatēts, ka, palielinoties iedzimstamības koeficienta vērtībai, samazinās optimālās
selekcijas populācijas lielums – respektīvi, ja iespējams precīzāk noteikt ģenētiski pārākos
kokus, proporcionāli lielāka budžeta daļa var tikt veltīta pēcnācēju pārbaudēm (pārbaudot
lielāku koku skaitu no katra kontrolētā krustojuma) un arī grupas uzlabojums būs ievērojami
lielāks. Paaugstinot ģenētiskās daudzveidības saglabāšanas nozīmi, samazinās grupas
uzlabojums un pēcnācēju pārbaudēm atvēlamā budžeta daļa, vienlaikus selekcijas grupā
nepieciešams vairāk koku.
Palielinoties pieejamajiem resursiem, palielinās gan selekcijas grupa, gan pēcnācēju
pārbaužu apjoms (tām atvēlētā budžeta daļa), taču tas visu laiku ir robežās starp 30 un 80 (9.
att.). Vienlaikus konstatēts, ka iegūstamais grupas uzlabojums nepalielinās tieši proporcionāli
budžeta pieaugumam, tātad ir arī budžeta optimums (līdzekļi, ar kuru palīdzību iespējams
nosegt izmaksas pēcnācēju pārbaudēm ar ~100 kokiem ģimenē). To pārsniedzot, atdeve no
papildus investētajiem līdzekļiem ir neliela.
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1 vienība = viena pēcnācēju pārbaužu stāda izmaksas
9. att. Optimālais selekcijas grupas lielums un stādījumu ierīkošanai atvēlamā budžeta
daļa atkarībā no ikgadējo investīciju apjoma (attēls no Danusevicius un Lindgren, 2005)
Pētījums sniedz galvenokārt vispārīgu likumsakarību aprakstu, vienlaikus izmantojot
priedei un eglei Baltijas jūras reģionā praktiski konstatētās parametru vērtības. Tādēļ autori
norāda, ka iegūtais rezultāts – optimāls selekcijas grupas lielums 30-70 koki, veicot
fenotipisko atlasi un 20-25 izmantojot veģetatīvās vai ģeneratīvās pēcnācēju pārbaudes – ir
tuvs praktiski izmantojamām vērtībām šajā reģionā. Nākamajā gadā, izmantojot aprakstītos
matemātiskos modeļus (Lindgren et al., 1997, Danusevicius, Lindgren, 2005), limitējošus
praktiskos apsvērumus un aprēķinus, kā arī Latvijas pēcnācēju pārbaužu stādījumos iegūtos
datus (vidējās iedzimstamības koeficienta vērtības, pēcnācēju pārbaužu izvērtēšanas vecumu,
minimālo stādu skaitu no katra pārbaudāmā koka un eksperimentālo stādījumu skaitu,
stādījumu ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas, krustošanas rezultātus un tām nepieciešamo
laiku, izvēlēto atlases metodi), plānots precizēt optimālo selekcijas grupas lielumu un grupu
skaitu katrai no koku sugām.
Izvēloties selekcijas grupu skaitu un koku skaitu tajās, jāņem vērā arī prognozētie
nepieciešamā sēklu materiāla un ar to saistīto sēklu plantāciju ierīkošanas apjomi (Gailis,
Baumanis, 2003). Eglei un priedei plānots ierīkot atsevišķas, lielas sēklu plantācijas atbilstoši
reproduktīvā materiāla ieguves avotu reģioniem. Bērzam vajadzīgo sēklu daudzumu
nodrošina esošās sēklu plantācijas siltumnīcā, kur nepieciešama pakāpeniska klonu nomaiņa
saskaņā ar pēcnācēju pārbaužu rezultātiem. Ja selekcijas grupas tiek ierīkotas atbilstoši
reproduktīvā materiāla izcelsmes apgabaliem, var uzskatīt, ka 50 koki tajā ir pārāk mazs
skaits, jo grupai jānodrošina pietiekams materiāls attiecīgā reģiona sēklu plantācijas izveidei –
šobrīd nepieciešami vismaz 50 kloni (Noteikumi par meža…, 2003).
Veicot aprēķinus konstatēts, ka 16-20 kloni ar vienādu rametu skaitu vai 25 ar atšķirīgu
(vairāk rametu kloniem ar augstāku ģenētisko vērtību) ir optimāli sēklu plantācijā,
līdzsvarojot ģenētisko ieguvumu un daudzveidību (Lindgren, 2003). 20 klonu izmantošana
sēklu plantācijās tiek atzīta par pietiekamu ģenētiskās daudzveidības nodrošināšanai Somijā
(Rusanen et al., 2004). Šādi un pat mazāki klonu skaiti tiek izmantoti praksē ASV ierīkotajās
Pinus taeda un Pinus ellioti plantācijās. Jāņem vērā, ka materiāls no vienas plantācijas tiks
izmantots tikai noteiktu laiku, apmežojot noteiktu skaitu, bieži vien attāli esošu izcirtumu –
tātad ģenētiskā daudzveidība ainavas līmenī būs lielāka par teorētiski aprēķināto (tikai no
konkrētās plantācijas). Nozīmīgā fona putekšņu daļa sēklu plantācijā (Nilsson, 2005) arī
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paaugstina ģenētisko daudzveidību. Tas nozīmē, ka selekcijas populācija ar koku skaitu 50
var nodrošināt sēklu plantāciju, taču, ņemot vērā esošo likumdošanu, kā arī lai saglabātu
iespējas paaugstināt ģenētisko ieguvumu (neatlasot kokus no visām ģimenēm), tās koku skaitu
rekomendējams palielināt par 20-30% vai ierīkot 2 mazākas grupas.
McKend un Bridgwater (1998) norāda, ka pirmajos selekcijas ciklos svarīgi saglabāt
lielākas selekcijas grupas, lai reti sastopamās allēles, kuras pazīmes ietekmē pozitīvi (no
selekcijas viedokļa), krustošanas rezultātā atlasītajā grupā tiktu pārstāvētas biežāk. Tas
nozīmē, ka selekcijas darbam nākamajos ciklos būs labāki rezultāti.
Konstatēts, ka ģenētiskās daudzveidības nodrošināšanai plantācijā labāk izmantot mazāku
skaitu, bet neradniecīgus, nekā lielu skaitu radniecīgu klonu (Lindgren, 2003). Veicot
krustojumu starp selekcijas grupas kokiem, to radniecības pakāpe katrā selekcijas ciklā
palielinās. Lai nodrošinātu iespēju plantācijām vienmēr atlasīt savstarpēji neradniecīgus
klonus, katra selekcijas grupa tiek sadalīta atsevišķās „līnijās” (sublines). Krustošana tiek
veikta tikai starp vienas līnijas kokiem, bet nekad starp tām (McKend, Beineke, 1980,
Burdon, Namkoong, 1983, Zobel, Talbert, 1984, Routsalainen, Lindgren, 2000). Rezultātā
radniecības pakāpe starp kokiem katrā no līnijām palielinās ievērojami straujāk, taču vienmēr
iespējams atlasīt neradniecīgus klonus sēklu plantācijas ierīkošanai. Līniju skaits selekcijas
grupā atkarīgs no nepieciešamo plantācijas klonu skaita, katrā no tām var būt ietverti no 4
(McKend, Bridgwater, 1998) līdz pat 40 koki (Routsalainen, Lindgren, 2000 atsaucoties uz
White, 1992).
Routsalainen un Lindgren (2000) izmantojot datorsimulāciju palīdzību modelējuši 4 koku
līniju attīstību vairāku selekcijas ciklu laikā. Lai palēninātu radniecības uzkrāšanos, izmantota
pāru krustošanas shēma, vienkāršoti pieņemot, ka katrai sibu ģimenei tiek izveidoti un
pārbaudīti 4 pēcnācēji, no kuriem 2 labākie izvēlēti kā vecāku koki nākamajā selekcijas ciklā
(10.att.).

Apļi apzīmē kokus, līnijas – veiktos krustojumus. Ar raustītām līnijām atzīmēti pēcnācēji,
kuri turpmākā atlasē nav izmantoti (tie eksistē arī nākamajos ciklos, bet uzskatāmības dēļ nav
iezīmēti).
10. att. Krustošanas shēma 4 koku līniju izveidei un uzturēšanai selekcijas grupā (attēls
no Routsalainen, Lindgren, 2000)
Salīdzināti rezultāti izmantojot 2 atšķirīgas krustošanas shēmas:
A – pirmajā selekcijas ciklā krusto vecākus (un otrajā – apvieno vecāku pārus) saskaņā ar
to selekcijas vērtību (rangu), respektīvi – 1. labāko ar 2., 3. ar 4. utt.;
B – krustojumus izvēloties pēc nejaušības principa.
Turpmākos selekcijas ciklos izveidotās 4 koku līnijas saglabātas nemainīgas un
krustojumi veikti tikai starp kokiem tajās abos scenārijos (A un B).
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Starp līnijām, ranžēti – starp līnijām, ja tās veidotas pēc ranžēšanas principa (metode A)
Starp līnijām, pēc nejaušības – starp līnijām, ja tās veidotas pēc nejaušības principa (metode
B)
11. att. Koku augstuma dispersijas proporcionālās vērtības starp līnijām, kā arī līniju
un sibu ģimeņu ietvaros (attēls no Routsalainen, Lindgren, 2000)
Kā redzams (11. att.), izmantojot līnijas, kuras ranžētas pēc vecāku koku selekcijas
vērtībām, dispersija starp līnijām ievērojami augstāka kā gadījumā, kad līnijas veidotas kokus
kombinējot pēc nejaušības principa. Likumsakarīgi, arī caur sēklu plantācijām realizētais
ģenētiskais ieguvums ir augstāks. Metode savu priekšrocību absolūtās vērtībās saglabā līdz
pat 10. selekcijas ciklam, lai gan procentuāli pārākums samazinās (matemātisku iemeslu dēļ –
pieaug kopējais ģenētiskais ieguvums, pret kuru starpība tiek rēķināta) (12. att.). Jāņem vērā,
ka papildus ieguvums daļēji balstās arī uz faktu, ka kloni sēklu plantācijai tik atlasīti tikai no
50% (labāko) līniju (Routsalainen, Lindgren, 2000).

12. att. Papildus ģenētiskais ieguvums sēklu plantācijās, ja selekcijas populācijā
izmantotas ranžētas, nevis pēc nejaušības principa veidotas līnijas (attēls no
Routsalainen, Lindgren, 2000)

Ja turpmākos selekcijas ciklos tiek konstatēts, ka radniecības uzkrāšanās līnijas ietvaros ir
pārāk strauja – vairākas līnijas var apvienot. Ja kāda līnijām izrādās ļoti „nekvalitatīva” (ar
zemu selekcijas vērtību), to var aizstāt ar no jauna atlasītiem pluskokiem. Tātad līniju
izmantošana izpilda būtisku nosacījumu ilgtermiņa selekcijas stratēģijas sākuma fāzei –
saglabā praktiskas iespējas nākamajos selekcijas ciklos veikt izmaiņas.
Bez tam, līnijas nodrošina iespēju fiksēt populācijā reti satopamas, bet no selekcijas
viedokļa nozīmīgās pazīmes pozitīvi ietekmējošas allēles. Piemēram, ja šāda allēle raksturīga
tikai 1 kokam no 200 populācijā esošajiem, tās pārstāvētība ir 1/200 un samērā maza
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varbūtība nonākt nākamajā paaudzē. Turpretī, ja šis pats koks ietverts līnijā, pārstāvētība
palielinās līdz 1/4.
Minētie argumenti un pētījumu rezultāti liecina, ka līniju izmantošana un koku krustošana
saskaņā ar selekcijas vērtībām (labākie ar labākajiem, sliktākie ar sliktākajiem) selekcijas
grupā ir rekomendējama. Taču par līniju skaitu un optimālo koku skaitu tajās nepieciešama
papildus literatūras datu analīze un aprēķini.
Ar datorsimulāciju palīdzību, salīdzinot dažādu koku un krustojumu skaitu katrā līnijā 20
paaudžu laikā, McKend un Bridgwater (1998) konstatē, ka līnijās ar mazāko koku skaitu (4)
saglabā augstāku selekcijas grupas aditīvo ģenētisko dispersiju (tātad atlases potenciālu), kā
arī augstāko efektīvo populācijas koku skaitu (tātad ģenētisko daudzveidību). Ģenētiskais
ieguvums (vidējā selekcijas vērtība) starp dažādām alternatīvām pirmajos 3 selekcijas ciklos
būtiski neatšķīrās, taču nākamajos tas bija augstāks, izmantojot līnijas ar lielāku koku skaitu
(10).
Parastajai priedei un, iespējams, arī eglei, izmantojot kontrolēto krustojumu stādījumu
materiālu, varētu tikt izveidotas atsevišķas eksperimentālās (elites) selekcijas grupas,
nodrošinot augstāku ģenētisko ieguvumu. Tajās varētu iekļaut atlasītus labākos kokus no
ģenētiski pārāko kontrolēto krustojumu ģimenēm, kuru vecāku koki uzrādījuši augstvērtīgus
rezultātus arī citos pēcnācēju pārbaužu stādījumos. Ņemot vērā, ka eksperimenti jau
sasnieguši 25-35 gadu vecumu, varētu būt iespējams no šī paša materiāla vienlaikus ierīkot 3.
kārtas sēklu plantācijas un koku pēcnācēju pārbaudes. Lai atvieglotu nākamās kārtas
krustošanas darbu, kā arī novērtētu, aprobētu metodiku, atlasīto koku zari varētu tikt potēti
vecu plantācijas koku vainagos, stimulējot ziedēšanu. Atlasītajam materiālam jābūt par 2050% lielākam par plānoto selekcijas grupas (un arī plantācijas) klonu skaitu, lai vienlaikus ar
ziedēšanas sākumu varētu veikt vērtēšanu pēcnācēju pārbaudēs un plantācijas ģenētisko
kopšanu, kā arī galīgo vecāku koku atlasi selekcijas grupai. Ja sākotnējais kontrolēto
krustojumu stādījumu materiāls izrādās nepietiekams, lietderīgi apsvērt iespēju grupai
pievienot atlasītus kokus no labāko klonu brīvapputes ģimenēm, kā arī sēklu plantāciju vidējo
paraugu fenotipiskas atlases (iepriekš ar ģenētisko marķieru palīdzību novērtējot izvēlēto
koku radniecības pakāpi).
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Krustošanas shēma un atlases metode
Krustošanas shēmas izvēle ir atkarīga no krustošanas mērķa. Shēmas ar lielāku
krustojumu skaitu sniedz iespējas precīzi novērtēt dažādu ģenētisko parametru vērtības, taču
saistītas ar ievērojamām izmaksām un laika patēriņu (1. tabula). Atsevišķas no tām
(piemēram, diallēlā krustošana visas selekcijas grupas ietvaros) praktiski ļoti grūti
realizējamas atšķirīgo klonu ziedēšanas laiku un intensitāšu dēļ. Lai samazinātu selekcijas
darbu izmaksas un krustošanai patērēto laiku, līdz ar to paaugstinot ieguldīto līdzekļu atdevi,
rekomendējams izmantot shēmas ar minimālo nepieciešamo krustojumu skaitu.
1. tabula
Iespējamās kontrolētās krustošanas shēmas un to novērtējuma kopsavilkums

Shēma

Brīvappute
Polikross
Testeru
(faktoriālā)
Viena pāra
Dubultpāru
"Ligzdu"
Pusdialēlā
Modificēta
dialēlā
Dialēlā

slikta
slikta

Vecāku koku
atlases iespēja
saskaņā ar
pēcnācēju
pārbaudēm
mazefektīva
nenozīmīga

zemas
ļoti zemas

laba

laba

nenozīmīga

ievērojamas

slikta
slikta
vidēja
izcila

slikta
slikta
laba
ļoti laba

laba
laba
laba
izcila

ļoti zemas
ievērojamas
ļoti augstas

laba

laba

ļoti laba

ievērojamas

izcila

izcila

izcila

ļoti augstas

VKS
novērtēšanas
iespēja

SKS novērtēšanas
iespēja

vidēja
ļoti laba

Izmaksas

VKS - aditīvā ģenētiskā efekta noteiktās vispārējās kombinatīvās spējas
SKS - specifiskās kombinatīvās spējas

Mežsaimnieciski nozīmīgām koku sugām nākamā selekcijas cikla bāzes materiāla izveidei
Zviedrijā un Lietuvā plānots izmantot dubultpāru krustošanas shēmu, iegūstot kontrolēto
krustojumu skaitu, kas vienlīdzīgs ar vecāku koku skaitu selekcijas grupā (Dannel, 1993,
Danusevičius, 2004, Baliuckas, 2005). Paredzēts veikt atlasi tikai starp pēcnācējiem katras
sibu ģimenes ietvaros, tātad ģenētiskais ieguvums šajā gadījumā ir tikai no variācijas ģimeņu
iekšienē, kas ideālā populācijā ir puse no kopējās variācijas (Danusevicius, Lindgren, 2005).
Augstākas ģenētiskā ieguvuma vērtības iespējams sasniegt:
1) veicot atlasi starp krustojumiem;
2) atļaujot ģimenēm (kokiem) ar augstāku selekcijas vērtību lielāku pārstāvniecību
nākamajā selekcijas kārtā.
1. gadījumā nepieciešams izmantot lielāku krustojumu skaitu, kas nozīmīgi palielina darba
apjomu un izmaksas. Iespējamais papildus ieguvums demonstrēts veicot 7 – 12 gadus vecu
parastās priedes kontrolēto krustojumu stādījumu analīzi Vācijā – labāko kontrolēto
krustojumu (atlases intensitāte ~10%) augstums par 10-15% pārsniedz kontroles (vietējas
izcelsmes sēklu audzes) koku augstumu un novērojamas arī nozīmīgas (līdz pat 35%)
atšķirības tā paša mātes koka krustojumiem ar dažādiem tēva kokiem (Schneck , Schneck,
1997). Līdzīgi rezultāti iegūti arī Latvijā – analizējot 27 gadus vecu parastās priedes
kontrolēto krustojumu stādījumu Ugālē (ierīkošanas materiāls un metodika – Birģelis,
Baumanis, 1989), kurā kopumā ietvertas 211 ģimenes.
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Taču lielāka krustojumu skaita izmantošana katram no vecāku kokiem ierobežota kopējā
budžeta ietvaros nozīmē, ka iespējams pārbaudīt mazāku skaitu vecāku koku (tātad – ir
mazāka selekcijas grupa), kas nozīmē zemāku ģenētisko daudzveidību un straujāku
radniecības pakāpes palielināšanos. Kā kompromisa variantu iespējams izmantot lielāku
skaitu krustojumu kokiem ar augstāku selekcijas vērtību (kur atdeve no papildus ieguldītajiem
līdzekļiem būs lielākā) un minimālo krustojumu skaitu kokiem ar zemu vai vidēju selekcijas
vērtību.
2. gadījumā – pieļaujot nevienlīdzīgu ģimeņu pārstāvniecību – jāņem vērā – ja no
atsevišķām ģimenēm tiek atlasīti vairāki koki (palielināta to pārstāvniecība), vienlaikus
saglabājot konstantu selekcijas grupu, citu ģimeņu pārstāvniecība būs mazāka vai vispār
nenotiks. Vairāku koku atlase no vienas ģimenes arī nozīmē, ka radniecības uzkrāšanās starp
kokiem grupā tiek paātrināta. Izmantojot šo metodi rodas iespēju sasniegt augstāko tūlītējo
ģenētiskā ieguvumu, taču visvairāk palielinot radniecību starp indivīdiem grupā (tātad uz
ilgtermiņa potenciālā ģenētiskā ieguvumu samazinājuma rēķina) (Wei, 1995). Šādas
stratēģijas izmantošana, iespējams, būtu attaisnojama sēklu plantācijās, bet ne selekcijas
grupā.
Situāciju ilustrē Kowalczyk (2005) analizējot 3 atsevišķus parastās priedes stādījumus
Polijā (vienkoka parceles, 1 stādījuma vieta, 68-180 koki katrā ģimenē, koku vecums 18-20
gadi) un salīdzinot šādas atlases metodes:
A. labāko koku atlase pēc selekcijas indeksa vērtībām, neņemot vērā piederību pie kādas
ģimenes (izmantota tikai individuālu koku selekcijas indeksa vērtība);
B. 10-12 labāko koku atlase no katras ģimenes, sākot atlasi ar labākajām ģimenē
(izmantota gan ģimeņu, gan individuālu koku selekcijas indeksa vērtības). Ņemot
vērā, ka atlasīto koku skaits visos gadījumos ir konstants, šis variants ilustrē lielāka
koku skaita atlasi no labākajām ģimenēm un mazāka – no sliktākajām;
C. 30% (no kopskaita) labāko ģimeņu atlase, no katras ģimenes izvēloties vienādu koku
skaitu (izmantota gan ģimeņu, gan individuālu koku selekcijas indeksa vērtības);
D. tāda pat skaita ģimeņu atlase kā fenotipiskajā selekcijā, no katras ģimenes izvēloties
vienādu koku skaitu (izmantota gan ģimeņu, gan individuālu koku selekcijas indeksa
vērtības);
E. atlase pēc koku fenotipiskajām vērtībā (neveicot mērījumus)
F. atlase pēc koku fenotipisko mērījumu datiem, neņemot vērā ģimeņu struktūru un
iedzimstamības koeficienta vērtības
Pēc katras no metodēm vērtēts sasniedzamais ģenētiskais ieguvums un ģenētiskās
daudzveidības saglabāšanās (to izsakot % no efektīvā populācijas koku skaita: 100%-Ne).
Vidēji rezultāti (vienā no eksperimentiem) atspoguļoti 13. attēlā.
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Ģenētiskais ieguvums aprakstīts izmantojot kā mērvienību pazīmes standartnovirzes vērtību
Atlases metožu simbolu izskaidrojumu skatīt tekstā
13. att. Ģenētiskais ieguvums un daudzveidība selekcionētajā grupā izmantojot
atšķirīgas atlases metodes (dati no Kowalczyk, 2005)
Kā redzams, ģenētiskā atlase neievērojot ģimeņu struktūru (A), kā arī liela koku skaita
atlase no katras ģimenes, sākot ar labākajām (B), kas faktiski nozīmē nevienlīdzīgu pārstāvēto
īpatņi skaitu no dažādām ģimenēm, rada augstāko ģenētisko ieguvumu, taču arī zemāko
saglabāto ģenētisko daudzveidību. Atlasot 30% labāko ģimeņu ar vienādu koku skaitu
(pārstāvniecību) (C) ģenētiskās daudzveidības saglabāšana ir tuva pēc fenotipiskās atlases
iegūtajai, taču ģenētiskais ieguvums ievērojami (3-5 reizes) lielāks. Līdzīgi rezultāti iegūti arī
Latvijā, analizējot jau aprakstīto parastās priedes kontrolēto krustojumu stādījumu Ugālē – ja
pēc koku vidējā augstuma kā augšanas potenciālu raksturojoša lieluma izvēlas 10 labākās
ģimenes, tad atlasītās kopas vidējais augstums par 1,9 m (13%) pārsniedz eksperimenta vidējo
vērtību, un tajā ir 6 ģimenes no viena un tas paša mātes koka, Sm7, divas no Sm26, un pa
vienai Sm12 un Sm21 (Jansons, 2005 – nepublicēti materiāli). Līdzīgi ranžējot pēc koku
vidējā caurmēra 100 kontrolēto krustojumu ģimenes starp 10 labākajām 6 mātes koks ir Ka18,
un no atlikušajiem 4 labākajām ģimenēm Ka18 ir tēva koks 3 (Baumanis, Jansons, 2004).
Ņemot vērā, ka selekcijas procesā nepieciešams ne tikai sasniegt maksimālo ģenētisko
ieguvumu, bet arī saglabāt ilgtermiņa atlases potenciālu un allēļu daudzveidību iespējamu
klimata apstākļu / atlases mērķu maiņai, rekomendēts veikt atlasi starp kokiem ģimenes
ietvaros, katru selekcijas grupas koku nākamajā ciklā pārstāvot ar maksimāli 2, no atšķirīgiem
krustojumiem atlasītiem pēcnācējiem. Nākamajā gadā nepieciešams veikt aprēķinus par
potenciālo papildus ģenētisko ieguvumu un izmaksām veicot lielāku skaitu krustojumu
vecāku kokiem ar augstāku selekcijas vērtību.
Somijā plānots izmantot viena pāra krustošanas shēmu (Haapanen, 2005). Lai
nesamazinātu kopējo koku skaitu selekcijas populācijā no katra vecāku koka pēcnācējiem šajā
gadījumā jāatlasa 2 pēcnācēji, ka palielina radniecību starp indivīdiem nākamajā selekcijas
ciklā. Gadījumos, kad ģimeņu ranžēšana ir problemātiska un var būt ar zemu precizitāti
(konkurences ietekmes un trupes bojāti stādījumi ar nelielu koku skaitu katrā ģimenē
eksperimenta novērtēšanas brīdī) Latvijas apstākļos selekcijas grupai varētu tikt izvēlēts 2
reizes lielāku koku skaitu kā plānots ilgtermiņa un papildus 20 – 30% koku atlases intensitātes
paaugstināšanai. Šim materiālam vienlaikus izmantojot pāru krustošanu (iespējams, labākos
krustojot vairākas reizes) un polikrosu, tiek iegūti rezultāti precīzai ģimeņu ranžēšanai, veikta
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atlase starp ģimenēm, un, izvēloties vienu koku no katra krustojuma – neradniecīgi kloni arī
kā nākamā selekcijas cikla vecāku koki. Vienlaikus tiek saglabāta iespēja nākamo selekcijas
ciklu uzsākt veidojot 4 koku līnijas (2 koki no katra krustojuma) pietiekamā skaitā, lai
nodrošinātu neradniecīgu klonu izmantošanu sēklu plantācijās.
Eksperimentālajai (elites) priedes (un egles) selekcijas grupai (vai tās labākajai daļai),
kura paredzēt augstāka ģenētiskā ieguvuma sasniegšanai un tūlītējai realizēšanai, varētu tikt
veikts intensīvāks krustošanas darbs kā citām grupām. Līdzīgi tas varētu tikt darīts bērza
selekcijā, kur praksē ģenētisko ieguvumu iespējams realizēt izmantojot kontrolēto krustošanu,
tādēļ lietderīgi atlasi veikt ne tikai pēc vispārējām kombinatīvajām spējām, bet arī izvēloties
konkrētus krustojumus (ar augstākām specifisko kombinatīvo spēju vērtībām). Dominaces
ģenētisko efektu noteiktais variācijas koeficients parastās priedes augstuma 5 – 39 gadu
vecumā svārstās no 0% līdz 11% un ir vidēji 1/3 no aditīvā ģenētiskā efekta variācijas
koeficienta vērtības, turklāt tā vērtībām nav noteiktas izmaiņu tendences palielinoties
stādījuma vecumam (Jansson et al., 2003). Līdzīgi Xiang et al. (2003a) analizējot Pinus taeda
stādījumus konstatē, ka dominaces efekta vērtība ir aptuveni 30% no kopējās ģenētiskā efekta
noteiktās dispersijas daļas. Turklāt gan aditīvā, gan dominances (Xiang et al., 2003a) (vai arī
tikai dominances – Isik et al., 2003) ģenētiskā efekta daļa kopējā koku augstuma, caurmēra un
stumbra tilpuma dispersijā palielinās, pieaugot uzmērījuma vecumam. Kontrolēto krustojumu
izmantošana rūpnieciskai pavairošanai šai koku sugai nodrošina papildus 10-40% pēcnācēju
stumbra tilpumam (Xiang et al., 2003b).
Ieteicamā krustošanas shēma varētu būt nesaistītās 6 koku pus-diallēles (katrā 15
krustojumu kombinācijas), kas ļauj novērtēt dažādu ģenētisko efektu ietekmi (14. att.). Tas ir
svarīgi gan no praktiskā (iespējas sasniegt augstāku ģenētisko ieguvumu), gan teorētiskā
viedokļa (nav pārāk daudz pētījumu par dažādu ģenētisko efektu lomu parastās priedes un
bērza attīstībā). Katrs komplekts var tikt analizēts (kā arī krustots un stādījumi ierīkoti)
atsevišķi tādejādi ievērojami atvieglojot praktisko darbu. Lai saistītu visu selekcijas grupu,
papildus var tikt izmantots polikross visiem mātes kokiem.
Pus-diallēle 1
Pus-diallēle 2
Koka
Nr.*
1
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
x
x
x
x
x
1
x
x
x
x
2
x
x
x
3
x
x
4
x
5
6
x
x
x
x
x
7
x
x
x
x
8
x
x
x
9
x
x
10
x
11
12
* Kolonnā uz leju - mātes koku numuri, rindā pa labi tēva koku numuri

16. att. Nesaistītā 6 koku pus-diallēlā krustošanas shēma
Atšķirībā no faktoriālās krustošanas shēmas, diallēlā nodrošina lielāku skaitu krustojumu
ar atšķirīgiem tēva kokiem (vai, ja tēva koku skaits saglabāts vienāds – mazāku krustojumu
skaitu un līdz ar to izmaksas). Būtiski, ka krustošanas shēma ir derīga, lai ar statistiskām
metodēm ar augstu varbūtību identificētu kokus ar kvantitatīvās pazīmes nozīmīgi
ietekmējošajiem gēniem (Wu et al., 2001). Tas dod iespēju šādus kokus turpmākā selekcijas
darbā izmantot plašāk, sasniedzot augstākas ģenētisko ieguvumu vērtības. Bez tam turpinot
ģenētisko izpēti (genoma posma kartēšanu) ir augsta varbūtība identificēt konkrēto gēnu un
izstrādāt marķierus selekcijas efektivitātes paaugstināšanai.
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Pēcnācēju pārbaudes
Izmantojot atkārtotās atlases pēcnācēju shēmu jāierīko kontrolēto krustojumu stādījumi,
kuros veic atlasi vai nu pēc koku fenotipa, vai arī no katra krustojuma izvēlas noteiktu skaitu
pēcnācēju (kandidātus – nākamajam selekcijas ciklam un sēklu plantācijām) un tiem ierīko
pēcnācēju pārbaudes.
Fenotipiskā atlase balstās uz pieņēmumu, ka koka fenotips cieši saistīts ar tā genotipu. Tā
tiek veikta vizuāli novērtējot vai uzmērot atsevišķas pazīmes, taču bez informācijas par šo
pazīmju konstatēto vērtību ģenētisko determināciju, iedzimtību, savstarpējo korelāciju.
Būtiska metodes priekšrocība – zemas izmaksas. Taču arī precizitāte nav pārāk augsta –
analizējot pēc fenotipa atlasītos pluskokus redzams, ka ne visi tie ir pārāki arī ģenētiski.
Piemēram, ranžējot 35 Latvijas pluskoku brīvapputes pēcnācējus 2 stādījuma vietās 32 gadu
vecumā Jansons (2005b) konstatējis, ka maksimālās ģimeņu vidējo augstumu atšķirības var
sasniegt pat 4 m (~25%), kā arī starp ģimenēm vērojamas nozīmīgas kvalitātes (zarojums un
stumbra taisnuma, koku ar padēliem īpatsvara) atšķirības. Salīdzinot plantāciju un mežaudžu
pēcnācēju krāju 21 gada vecumā Baumanis u. c. (2002) norāda, ka pirmās kārtas Austrumu
apgabala plantāciju pēcnācēji ir par 18% pārāki. Taču ir arī atsevišķi gadījumi, kad dažu
plantāciju pēcnācēji pēc krājas atpaliek no labāko audžu pēcnācējiem. Vienlaikus nevar
noliegt plantāciju nozīmīgo lomu izslēdzot no izmantošanas vidēju un zemas kvalitātes audžu
sēklas, par kurām 1. kārtas plantāciju materiāls ir ievērojami – vidēji 35% (Hansen, Kjaer,
1999) – pārāks.
Pētījumos Zviedrijā konstatēts, ka šo plantāciju pēcnācēji pēc krājas rotācijas vecumā par
5-10% (Somijā – vidēji 7%) pārāki nekā mežaudžu pēcnācēji (Rosvall et al., 2002, Nikkanen,
Haapanen, 1997). Izveidojot plantācijas no labākajiem (atlasītiem) pluskokiem saskaņā ar to
pēcnācēju pārbaužu rezultātiem koksnes krājas ieguvums tiek paaugstināts vēl par 10-15%
(Rosvall et al., 2002). Tas ir ieguvums no:
1) pirmās atlases „kļūdu” – respektīvi, gadījumu, kad fenotipiskais pārākums nav bijis
ģenētiski noteikts – izslēgšanas;
2) paaugstinātas atlases intensitātes.
Abu šo faktoru ietekmi atdalīt un precīzi fenotipiskās un ģenētiskās atlases saistību
raksturot var tikai eksperimentāli. Kowalczyk (2005) parastās priedes stādījumos Polijā
(vienkoka parceles, 1 stādījuma vieta, 68-180 koki katrā ģimenē, koku vecums 18-20 gadi)
salīdzinājis atlasi pēc koku fenotipiskajām vērtībām (veicot un neveicot mērījumus) un
ģenētiskajām vērtībām (ņemot vērā pazīmju ģenētisko nosacītību, korelāciju, ģimeņu
selekcijas vērtības). Viņš secina: ja pēc dažādām metodēm izvēlēto ģimeņu skaits ir vienāds,
tad tikai 14-18% koku, kuri atlasīti pēc fenotipa ir starp genotipiski labākajiem. Sakritība ar
atlasi pēc fenotipisko mērījumu datiem ir augstāka – 26-31%, taču arī tālu no absolūtas. Tas
nozīmē, ka fenotipisko atlasi vēlams izmantot vienīgi gadījumos, kad citas atlases metodes
(ņemot vērā ģimeņu struktūru un ģenētisko efektus) nav pielietojamas, kā arī uzskatāmi
liecina par pēcnācēju pārbaužu izmantošanas nepieciešamību (Gailis,1962, Birģelis,
Baumanis, 1989, Lindgren, 1991)
Pētījumos ar parasto priedi secināts, ka atlase starp ģimenēm ievērojami efektīvāka kā
starp kokiem ģimenes ietvaros (Haapanen, 2001). Īpaši tas attiecas uz labākajām ģimenēm –
ja mātes koka vērtība ievērojami pārsniedz attiecīgās grupas vidējo, tad atlasot starp
pēcnācējiem ir augsta varbūtība, ka tā tēva koks ir ar zemāku ģenētisko vērtību, tātad
pazeminās kopējo ieguvumu no selekcijas procesa (Routsalainen, Lindgren, 1998).
Selekcijas materiāla pārbaudēm nepieciešams ierīkot vairākus eksperimentus, lai novērstu
risku zaudēt rezultātus dažādu faktoru (piemēram, ugunsgrēka) ietekmē (Zhelev et al., 2003),
kā arī būtu iespējams atlasīt piemērotākos genotipus noteiktiem augšanas apstākļiem
(piemēram – salnu apdraudētām vietām – Rone, 1984) un klimatam.
Latvijā konstatēta augšanas apstākļu ietekme uz ģimeņu ranžējumu gan eglei (Rone,
1973), gan priedei (Jansons, 2005b), tādēļ rekomendēts stādījumus ierīkot vairākos augšanas
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apstākļu tipos, galvenokārt tajos, kur sagaidāms lielākais selekcijas darba rezultāts un stādāmā
materiāla izmantošana. Analizējot pēcnācēju pārbaužu eksperimentus Somijā (Haapanen,
1996, 2001, Annala, 1999) konstatēts, ka precīzākus un ātrākus rezultātus iespējams iegūt,
izmantojot stādījumus ar lielu sākotnējo koku skaitu uz hektāra (8800-10000) (15. att.).

Tieva nepārtraukta līnija – 8800-10000 koki*ha-1, meža augsnē
Plata nepārtraukta līnija – 8800-10000 koki*ha-1, lauksaimniecības augsnē
Tieva punktēta līnija – 2500 koki*ha-1, meža augsne
Plata raustīta līnija – 2500 koki*ha-1, lauksaimniecības augsnē
15. att. Relatīvā atlases efektivitāte dažādos selekcijas stādījumos starp kokiem ģimenes
ietvaros atšķirīgā vecumā ar mērķi uzlabot koka augstumu 20 gadu vecumā (attēls no
Haapanen, 2001)
Stādījumos ar auglīgām, homogēnām augsnēm (piemēram, lauksaimniecības zemēs) koki
aug ātrāk (16.att.), reizē ar to agrāk notiek vainagu saslēgšanās un sākas savstarpējā
konkurence, kuras pirmajos gados ģenētisko efektu novērtējums ir precīzākais (Mikola,
1985). Analizējot Pinus contorta stādījumus konstatēts, ka ģimenes (ģenētiskā faktora)
ietekme kopējā dispersijā paaugstinās sākoties koku savstarpējai konkurencei un koku
diametram tas izpaužas ātrāk kā augstumam, jo tas jūtīgāks pret šo faktoru (Xie, Ying, 1996).
Kā redzams 15. att. –sākotnējā stādīšanas attāluma (tātad arī, iespējams, juvenīlās
saglabāšanās) ietekme var būt nozīmīgāka kā augsnei. Augsts stādīšanas blīvums ļauj to pašu
koku skaitu izvietot mazākā platībā (tādejādi variācija starp augsnes apstākļiem eksperimenta
ietveros ir zemāka un ģenētisko faktoru novērtējums precīzāks).
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Apzīmējumi kā 15. att.
16. att. Koku augstumu attīstības temps stādījumos dažādās augsnēs un biezībā (attēls
no Haapanen, 2001)
Zviedrijā un Somijā ģimeņu ranžēšanai tiek rekomendēts ierīkot 3-4 stādījumus attiecīgās
klimatiskās (selekcijas) zonas ietvaros un 1-2 – ārpus tās (Haapanen, 2005, J. Westin, 2006 –
personiska komunikācija). ASV selekcijas stādījumu izveidei atsevišķām Pinus sugām tiek
izmantotas 4 (Xiang et al., 2003a) vai 5 (White et al., 2003) stādījumu vietas. Vairāku
eksperimentu pielietošana tā paša selekcijas materiāla pārbaudēm ieteikta arī Lietuvā
(Baliuckas et al., 2004).
Nepieciešamība izmantot vairākas stādījuma vietas atkarīga no genotipa x vides
mijiedarbības faktora ietekmes būtiskuma uz vērtētajām (atlases) pazīmēm. Ja tas ir būtisks,
tad vienā stādījumā iegūtais ģimeņu ranžējums nesaskan ar citos konstatējamo – tātad
precīzam novērtējuma jāizmanto vairāki eksperimenti. White et al. (2003) konstatējuši
būtisku genotipa x vide mijiedarbības ietekmi uz stumbru tilpumu Pinus elliotti stādījumos,
tāpat kā Pliūra un Kundrotas (2002) melnalkšņa pēcnācēju pārbaužu eksperimentos Lietuvā.
Analizējot parastās priedes ģeogrāfisko provenienču koku augstumu 15 gadu vecumā
nozīmīgu vides (stādījuma vietas) ietekmi uz ģimeņu ranžējumu atzīmē arī Baumanis un
Birģelis (1991). Savukārt 94 stādījumos Somijā konstatētais ģimenes x vides mijiedarbības
faktors ir neliels, tomēr rekomendēts izvietot eksperimentālos stādījumus ģimeņu pārbaudēm
vairākās vietās, lai iegūtu vidējo (precīzāko) novērtējumu (Annala, 1999).
Atsevišķos gadījumos iespējams, ka lielāko daļu no genotipa x vides mijiedarbības faktora
nosaka tikai dažas, pret augšanas un/vai klimatiskajiem apstākļiem jūtīgas ģimenes, kā to
savos pētījumos ar Pinus taeda konstatējuši Li un McKeand (1989). Bez tam ražīgākās
ģimenes auglīgākajā augsnē izrādījušās nestabilākās (nav starp labākajām mazāk auglīgā) (Li,
Wu, 1997). Tas papildus uzsver nepieciešamību pēcnācēju pārbaužu stādījumus rīkot auglīgās
augsnēs, kur galvenokārt tiks izmantoti to rezultāti un iegūstamais selekcijas efekts lielāks.
Atšķirīgām sugām stādījuma vietas ietekme uz ģimeņu ranžējumu var atšķirties.
Piemēram, pētījumos par bērzu 10 stādījuma vietās Dienvidzviedrijā konstatēta neliela
genotipa x vides mijiedarbības ietekme uz koku augšanas un kvalitātes parametriem. Tātad
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iespējams, ka šai sugai var ierīkot mazāku skaitu pēcnācēju pārbaužu eksperimentu (2-3)
objektīva ģimeņu ranžējuma iegūšanai (Stener, Jansson, 2005).
Apjomīgu parastās priedes pēcnācēju pārbaužu stādījumu datu materiāla analīzi Somijā
veicis Haapanen (1996). Viņš secina, ka genotipa x vides mijiedarbības ietekme uz koku
augstumu var būt pat 80% no ģimenes (genotipa) ietekmes vērtības. Bez tam šīs mijiedarbības
rezultātā ģimeņu ranžējums dažādos eksperimentos nozīmīgi atšķīrās, kā arī mijiedarbības
ietekme un tās lielums nav konsekventi (iepriekš paredzami), tātad tos nav iespējams novērst
vai izmantot meža selekcijas vajadzībām. Ģimeņu rangu korelācija eksperimentu pāriem, kuri
ierīkoti uz vienādas un kardināli atšķirīgas auglības augsnēm, bija līdzīga. Konstatēts arī, ka
ģenētisko efektu novērtējums, analizējot tikai 1 stādījumu, nav adekvāts – iedzimstamības
koeficienta vērtības ir vidēji par 50% lielākas kā faktiskās (uz vairāku stādījumu vietu kopēju
analīzi balstītās) (Haapanen, 2001).
Iepriekš minētie fakti liecina, ka pēcnācēju pārbaužu stādījumus vienam un tam pašam
materiālam rekomendējams ierīkot vairākās (vismaz 3) stādījuma vietās attiecīgās selekcijas
zonas ietvaros.
Kontrolēto krustojumu stādījumus Somijā paredzēts ierīkot meža zemēs, izmantojot bloku
parceles ar 2-4 atkārtojumiem, 3 stādījumu vietās. Eksperimenti paredzēti ilgtermiņa
apsaimniekošanai un datu ieguvei par atsevišķi ģimeņu augšanas gaitu un pazīmju (piemēram,
koksnes īpašību) attīstību. Taču no katras ģimenes atlasītajiem nākamās selekcijas grupas
kandidātiem plānots ierīkot intensīvas pēcnācēju pārbaudes 6 stādījumu vietās, izmantojot
vienkoka parceles. Ņemot vērā, ka atšķirīgi augsnes apstākļi nebija noteicošais faktors ģimeņu
ranžējumam dažādos stādījumos (genotipa x vides mijiedarbības komponentes ietekmei), šīs
pārbaudes paredzēts ierīkot ar augstu biezību un lauksaimniecības augsnēs (Haapanen, 1996,
2001, 2005).
Analizējot parastās priedes un egles provenienču stādījumus un eksperimentus kontrolētos
apstākļos, secināts, ka klimata izmaiņas (temperatūras paaugstināšanās) ietekmēs koku
augšanas ātrumu, izmantotā veģetācijas perioda garumu un atsevišķos gadījumos arī noteiks
citu konkrētai vietai piemērotāko (produktīvāko) sēklu materiālu. Bez tam iespējams augstāks
sala bojājumu risks palielinoties temperatūru svārstību amplitūdai ziemā (Hänninen, 1991,
Beuker, 1994, Schmidtling, 1994, Persson, Beuker, 1997, Oleksyn et al., 1998, Persson,
1998). Dažāda sēklu materiāla augšanas ritma piemērotību konkrētas vietas klimatiskajiem
apstākļiem iespējams novērtēt ar sasaldēšanas pārbaudēm (freeze tests), salīdzinot rezultātus
ar zināmu, piemērotu materiālu (Nilsson, Eriksson, 1986, Aho, 1994). Tomēr atšķirīgu
klimatisko faktoru ietekmi uz koku augšanas parametriem precīzi iespējams novērtēt tikai
eksperimentālajos stādījumos. Lai iespējamo klimata izmaiņu gadījumā būtu pieejama
informācija par konkrētajiem apstākļiem piemērotākajiem genotipiem, rekomendējams 1 – 2
papildus stādījumus ierīkot ārpus noteiktās selekcijas zonas, kā tas jau tiek realizēts Zviedrijā
un Somijā (Danell, 1993b, Haapanen, 2005).
Ierīkojot pēcnācēju pārbaužu stādījumus, nozīmīgi rūpēties par to kopšanu un aizsardzību
pret bojājumiem. Nepietiekama augsnes sagatavošana un stādījumu kopšana ir cēlonis
nevienmērīgiem saglabāšanās un augšanas rādītājiem, kā rezultātā iedzimstamības koeficienta
vērtība ir zema. Tā rezultātā ģenētiski labāko koku (ģimeņu) atlases precizitāte ir zema
(Haapanen, 1996). White et al., (2003) konstatējuši, ka nekoptiem eksperimentiem stumbru
tilpuma iedzimstamības koeficienta vērtība bija vidēji 0,09, bet ierīkotiem sagatavotā augsnē
un koptiem – 0,31. Jansson et al., (2003) norāda, ka aļņu bojājumi ir viens no cēloņiem
zemām konstatēto iedzimstamības koeficientu vērtībām Ziemeļzviedrijas pēcnācēju pārbaužu
stādījumos. Tie palielina variāciju starp kokiem ģimenē (vides ietekmes daļu kopējā
dispersijā) un apgrūtina precīzu ģimeņu atšķirību noteikšanu un ranžēšanu saskaņā ar
selekcijas vērtībām.
Nepieciešamais koku skaits ģimenei katrā stādījuma vietā atkarīgs no plānotās atlases
metodes (starp pēcnācējiem ģimenē vai starp ģimenē), kā arī no izvēlētā pēcnācēju pārbaužu
stādāmā materiāla veida (veģetatīvais vai ģeneratīvais). Bez tam jāņem vērā plānotais
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eksperimenta izmantošanas ilgums (un atbilstoši tam iespējamā koku skaita redukcija). Koku
skaits tiks precīzi analizēts nākamajā gadā, kad būs pieņemts lēmums par to ietekmējošo
faktoru vērtībām. Tiks izmantotas optimizācijas metodes un Latvijā ierīkoto pēcnācēju
pārbaužu stādījumu dati, kā arī sagatavots literatūras apskats. Tādēļ šeit norādīti tikai
aptuvenie koku skaita un izvietojuma lielumi.
Pinus taeda un Pinus elliotti stādījumos rekomendēts izmantot rindu parceles (6-10 koku),
6 atkārtojumos. Šāds dizains ļauj katrai ģimenei katrā atkārtojumā izvēlēties citus „kaimiņus”,
samazinot nevienmērīgas konkurences ietekmi, atkārtojumu skaits ir pietiekami liels, lai
aptvertu eksperimentā esošo iespējamo augsnes variāciju un rezultātus būtiski neietekmētu
zema saglabāšanās vai trupe kādā stādījuma daļā. Iespējams efektīvi veikt gan atlasi starp
ģimenēm, gan kandidātu atlasi ģimenes ietvaros (Xiang et al., 2003a, White et al., 2003).
Līdzīgu dizainu rekomendē izmantot arī Wellendorf (2006 – personiska komunikācija)
parastās egles selekcijā (4 koki un 8 atkārtojumos). Uzmērot pēcnācēju pārbaužu stādījumus
Latvijā konstatēts, ka darba efektivitāte ir daudz augstāka, strādājot eksperimentos ar rindu,
nevis bloku parcelēm. Rindu parcelu izmantošana pieļauj veikt sistemātisku kopšanu,
saglabājot stādījumu ģenētisko efektu novērtēšanai ilgstoši.
Vienkoka parceles savukārt nodrošina precīzāko ģenētisko efektu aprēķinu, jo katras
ģimenes koki atrodas maksimālajā skaitā eksperimentā ietverto konkurences un vides
nevienmērības apstākļu (Haapanen, 1992, 1995). To ierīkošana vienkāršāka, taču kopšana
sarežģīta un faktiski nav iespējams veikt atlasi ģimenes ietvaros. Šāds dizains būtu piemērots
īslaicīgu, efektīvu selekcijas stādījumu ierīkošanai, lai atrastu ģenētiski labāko starp viena
kontrolētā krustojuma nākamās paaudzes kandidātiem.
Analizējot 33 parastās priedes pēcnācēju pārbaužu stādījumus līdz 20 gadu vecumam
konstatēts, ka rezultātu kļūda ir lielāka un būtisku atšķirību starp variantiem konstatēšanas
iespēja mazāka, ja eksperimentā ar bloku parcelēm ir neliels skaits atkārtojumu (mazāk kā 5).
Lielu bloku parcelu (25 koki) izmantošana nesniedza papildus informāciju un tādu pat
rezultātu precizitāti iespējams iegūt uzmērot tikai 10 no tiem (Haapanen, 1995). Līdzīgi
rezultāti iegūti arī Zviedrijā, kur eksperimentos ar vienkoka parcelēm (40 katrai ģimenei)
uzmērīšanā būtiski nezaudējot precizitāti izmantoti tikai 30 – 50 % koku (Jansson et al.,
2003). Rindu parcelu izmantošana tikai nedaudz paaugstina rezultātu precizitāti, salīdzinot ar
tāda paša koku skaita bloku parcelēm. Savukārt statistiskā efektivitāte (vērtēta kā mazākais
nepieciešamais koku skaits būtisku atšķirību konstatēšanai un ģimeņu iedzimstamības
koeficienta apvienojums) samazinājās palielinoties koku skaitam parcelē (17. att.) (Haapanen,
1992).

Efektivitāte noteikta kā iespēja konstatēt mazākās būtiskās atšķirības, salīdzinot ar tāda paša
koku skaita vienkoka parcelu izmantošanu.
17. att. Statistiskā efektivitāte dažāda koku skaita parcelēm (attēls no Haapanen, 1992)
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Danusevicius un Lindgren (2002a) salīdzinājuši 3 pēcnācēju pārbaužu veidus nākamā
selekcijas cikla materiāla atlasei:
1) Fenotipiskā: sibu ģimenes izstādītas pēcnācēju pārbaužu eksperimentos un izvēlēts
fenotipiski labākais koks katrā ģimenē;
2) Klonālā: katrs no sibu ģimeņu pēcnācējiem tiek pavairots veģetatīvi un izstādīts
pēcnācēju pārbaudēs. Labākais koks katrā ģimenē izvēlēts saskaņā ar klonālo
eksperimentu rezultātiem;
3) Pēcnācēju: sibu ģimenes kokiem stimulēta ziedēšana un to brīvapputes (vai
polikrosa) pēcnācēji izstādīti. Labākais koks katrā ģimenē izvēlēts saskaņā ar
pēcnācēju pārbaužu eksperimentu rezultātiem.
Lai to izdarītu izmantotas datorsimulācijas studijas (balstītas uz jau iepriekš aprakstītajiem
pieņēmumiem). Par selekcijas mērķi izvēlēts grupas uzlabojums (group merit) viena
selekcijas cikla gada laikā. Kā jau aprakstīts iepriekš, grupas uzlabojums ir selekcijas procesā
panāktā ģenētiskā ieguvuma un paaugstinātās radniecības pakāpes, kura pārvērsta tādās pat
mērvienībās kā ieguvums, starpība.
Saglabājot konstantu investīciju apjomu vienam selekcijas grupas kokam, konstatēts, ka
augstāko grupas uzlabojumu gada laikā iespējams sasniegt izmantojot klonālās pēcnācēju
pārbaudes, atšķirības starp fenotipisko un ģeneratīvo pēcnācēju pārbaužu shēmu bija nelielas
un par labu fenotipiskajai. Sakarība ir robusta gan pret atšķirīgiem dominaces ģenētiskā efekta
līmeņiem, gan adītīvā ģenētiskā efekta noteiktām standartnovirzēm rotācijas vecumā, gan
dažādu pieņemto relatīvo ģenētiskā ieguvuma un ģenētiskās daudzveidības saglabāšanas
nozīmīguma attiecību, kā arī rotācijas periodu (no 60 līdz 120 gadiem). Ja tiek pieņemts īsāks
rotācijas periods (30-40 gadi), atlase pēc fenotipa ir ievērojami pārāka par ģeneratīvajām
pēcnācēju pārbaudēm, bet atpaliek no klonālajām. Izmainot ikgadējā budžeta apjomu (kur 1
vienība – 1 stāda izaudzēšanas un izstādīšanas izmaksas katrā no pēcnācēju pārbaužu
veidiem) klonālās pēcnācēju pārbaudes uzrāda augstāko sasniedzamo grupas uzlabojumu gada
laikā (18. att.). Taču sakarība nav tieši proporcionāla, tādēļ nozīmīga vērība jāvelta arī
optimālā budžeta (respektīvi – optimālā koku skaita ģimenē vai pēcnācēju no katra koka
skaita) noteikšanai, lai ieguldītie līdzekļi sniegtu maksimālo atdevi.

1 vienība = 1 stāda izaudzēšanas un izstādīšanas izmaksas
18. att. Izmantojot dažādus pēcnācēju pārbaužu veidus un ieguldīto līdzekļu apjomu
sasniedzamais ģenētiskais ieguvums (attēls no Danusevicius, Lindgren, 2002a)
Ja iedzimstamības koeficienta vērtība ir 0,1, optimālais ģimenes lielums klonālajās,
fenotipiskajās un ģeneratīvo pēcnācēju pārbaudēs ir attiecīgi 20 orteti, 15 rameti katram, 182
koki un 11 koki, 47 pēcnācēji katram. Augstākas iedzimstamības koeficienta vērtības
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samazināja optimālo ģimenes lielumu fenotipiskajās pēcnācēju pārbaudēs, kā arī palielināja
pārbaudāmo koku (ortetu vai sibu) skaitu un samazināja katram no tiem nepieciešamo
pēcnācēju (rametu vai ģeneratīvo pēcnācēju) skaitu. Ja šī koeficienta vērtības sasniedz 0,4 –
0,5, tad ar fenotipiskajām pēcnācēju pārbaudēm iespējams sasniegt tādu pašu grupas
uzlabojumu kā ar klonālajām (19. att.).

19. att. Atšķirīgu pēcnācēju pārbaužu efektivitāte pazīmēm ar dažādām iedzimstamības
koeficienta vērtībām (attēls no Danusevicius, Lindgren, 2002a)
Ātraudzību un kvalitāti raksturojošajām pazīmēm biežāk pārstāvētajām meža koku sugām
Latvijā un kaimiņvalstīs iedzimstamības koeficienta vērtības parasti ir robežās no 0,05 līdz
0,25 (Velling, 1982, Haapanen, et al., 1997, Hannrup et al., 1998, Rosvall, 1999, Olsson,
2001, Jansons, 2006a,b), tātad klonālās pēcnācēju pārbaudes savas priekšrocības saglabā.
Optimālais pēcnācēju pārbaužu novērtēšanas vecums ir 14-20 gadi klonālo un fenotipisko
pārbaužu gadījumā un 20-30 gadi ģeneratīvo pēcnācēju pārbaužu gadījumā. Turklāt, jo īsāks
ir paredzamais koku rotācijas vecums un augstākas iedzimstamības koeficienta vērtības, jo
īsāks optimālais pēcnācēju pārbaužu laiks.
Jāņem vērā, ka stādu izmaksu paaugstinājums nozīmīgi samazina klonālo pēcnācēju
pārbaužu pārākumu (20. att.). Tādēļ svarīgi veikt atkārtotu stratēģiju salīdzinājumu, kad
precīzi novērtētas iespējamās stādāma materiāla izmaksas Latvijas apstākļos. Ja pieejamais
budžets ir konstants, zemākas stādu izmaksas ļauj stādīt vairāk pēcnācēju katram
pārbaudāmajam genotipam, kas paaugstina precizitāti un samazina nepieciešamo stādījuma
vecumu gala rezultātu iegūšanai.
Var secināt, ka augstāko grupas uzlabojumu gada laikā iespējams sasniegt izmantojot
klonālās pēcnācēju pārbaudes, un ir nozīmīgi izvēlēties lētākās pieejamās veģetatīvās
pavairošanas metodes (pat, ja tām nepieciešams dažus gadus ilgāks laiks). Ģeneratīvo
pēcnācēju pārbaužu un fenotipiskās atlases metodes uzrāda līdzīgu rezultātu, taču jāņem vērā,
ka fenotipiskā atlase balstās uz pieņēmumiem par genotipa un fenotipa korelāciju, kamēr
pēcnācēju pārbaužu izmantošana nodrošina faktisko ģenētisko vērtību ieguvi.
Eksperimentālajos stādījumos esošās vides apstākļu variācijas selekcijas vērtību aprēķinu (un
ģimeņu rangu sadalījumu) ietekmē (Burdon, Shelbourne, 1974):
1) vismazāk, ja tas veikts, pamatojoties uz klonālo pēcnācēju pārbaudēm;
2) vidēji, rezultāti pamatoti ar ģeneratīvo pēcnācēju pārbaudēm;
3) īpaši nozīmīga, ja tiek veikta fenotipiskā atlase.

32

Kopējais budžets saglabāts konstants
1 vienība = 1 stāda izaudzēšanas un izstādīšanas izmaksas
20. att. Stādu izmaksu ietekme uz dažādu pēcnācēju pārbaužu metožu efektivitāti(attēls
no Danusevicius, Lindgren, 2002a)
Ģenētiskais ieguvums ir augstāks izmantojot uz (veģetatīvo vai ģeneratīvo) pēcnācēju
pārbaudēm balstītu atlasi, nevis atlasot starp pēcnācējim pēc fenotipa, tādēļ atmaksājas
proporcionāli vairāk līdzekļu novirzīt pēcnācēju pārbaudēm, saglabājot mazāku selekcijas
grupu (Danusevicius, Lindgren, 2005)
Izvēloties izmantot ģeneratīvās pēcnācēju pārbaudes, īpaši nozīmīgi ģenētiskā ieguvuma
paaugstināšanai ir ziedēšanas stimulācija – respektīvi – iespējas samazināt laiku no kontrolēto
krustojumu pēcnācēju ieguves līdz to ziedēšanai un ģeneratīvo pēcnācēju ieguvei iedzimtības
pārbaudēm. Taču zināms laika periods līdz ziedēšanai būs jāgaida jebkurā gadījumā. Tādēļ
izvērtētas iespējas šo laiku izmantot veicot fenotipiski labāko kandidātu (no katras ģimenes)
atlasi (alternatīva būtu kandidātus izvēlēties pēc nejaušības principa). Ar datorsimulāciju
palīdzību Danusevičius un Lindgren (2004) salīdzinājuši alternatīvas nosaucot tās par:
1) kombinēto fenotipisko/pēcnācēju pārbaužu metodi – kad kontrolētā krustojuma
pēcnācēji izvietoti eksperimentālos stādījumos, vienlaikus stimulējot ziedēšanu.
Tiklīdz ziedēšanas fāze sasniegta, tiek analizēti stādījumi, atlasot fenotipiski labākos
kandidātus no katras ģimenes, tiem veic krustošanu (lielākoties polikrosu) un ierīko
pārbaudes, saskaņā ar kuru rezultātiem tiek atlasīts 1, ģenētiski labākais koks
nākamajam selekcijas ciklam;
2) pēcnācēju pārbaužu metode – kontrolētā krustojuma pēcnācēji tiek atlasīti pēc
nejaušības, stimulēta to ziedēšana un ierīkotas pēcnācēju pārbaudes, saskaņā ar kuru
rezultātiem izvēlēts 1, ģenētiski labākais koks nākamajam selekcijas ciklam.
Konstatēts, ka ar kombinēto fenotipisko/pēcnācēju pārbaužu metodi iespējams iegūt
papildus ģenētisko ieguvumu (grupas uzlabojumu gada laikā) (21 att.)
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Metožu aprakstu skatīt tekstā
Stādījuma vecums kontrolētās krustošanas brīdī vienlaikus ir arī fenotipiskās atlases
izdarīšanas vecums
21. att. Ģenētiskais ieguvums izmantojot atšķirīgas pēcnācēju pārbaužu metodes
(attēls no Danusevičius, Lindgren, 2004)
Konstatēts, ka zemas iedzimstamības koeficienta vērtības, ar stādāmo materiālu un
kontrolēto krustošanu saistītās izmaksas un mazs ikgadējo investīciju apjoms, kā arī garš
plānotais rotācijas periods (š.g. 80 gadi) samazina atšķirības starp abām stratēģijām, taču
attiecība saglabājas par labu kombinētai fenotipiskajai/pēcnācēju pārbaužu metodei. Tikai
pēcnācēju pārbaužu metodes izmantošana ir efektīvāka (vai tik pat efektīva) vienīgi ja
ziedēšanu iespējams panākt ļoti ātri (2-4 gadu laikā). Ja to sasniegt nav iespējams, lietderīgi
ieguldīt līdzekļus precīzākā fenotipiskā atlasē un ziedēšanas stimulēšanā stādījumam
sasniedzot 10-12 gadu vecumu, kad atsevišķiem kokiem pēcnācēju pārbaužu eksperimentos
Latvijā jau novērota ziedēšana bez īpašas stimulācijas (Jansons, 2006 – nepublicēti materiāli),
tādēļ to vecināt iespējams ar mazākiem ieguldītajiem līdzekļiem. Izvērtējot ģenētiskos un
ekonomiskos faktorus fenotipiskās atlases un krustošanas vecums 12 gadi tiek rekomendēts
kā optimālais (Danusevičius, Lindgren, 2002b). Iespējams krustošanu atlikt pat vēl ilgāk (līdz
15-17 gadiem), zaudējot tikai vidēji 7% (0-14% dažādos pārbaudītajos variantos) no grupas
uzlabojuma gada laikā salīdzinājumā ar optimālo krustošanas vecumu (Danusevičius,
Lindgren, 2004).
Ja salīdzinājumā tiek ietvertas arī klonālās pēcnācēju pārbaudes, tās pie visām
pārbaudītajām parametru vērtībām sniedz augstāko grupas uzlabojumu gada laikā. Turklāt
kandidātu fenotipiskās atlase pirms klonēšanas nesniedz papildus ģenētisko ieguvumu (22.
att.) (Danusevičius, Lindgren, 2002b). Tas saistīts ar īso laiku (4 gadi) no pēcnācēju pārbaužu
izdarīšanas līdz klonālo testu ierīkošanai, tātad nelielo vecumu, kādā veikta fenotipiskā atlase,
līdz ar to zemu tās precizitāti. Konstatēts arī, ka klonālo pēcnācēju pārbaužu stratēģija sniedz
augstāko papildus grupas uzlabojumu gada laikā, palielinoties kopējam investīciju apjomam.
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22. att. Izmantojot atšķirīgas pēcnācēju pārbaužu metodes sasniedzamais grupas
uzlabojums selekcijas cikla gada laikā (attēls no Danusevičius, Lindgren, 2002b)
Apkopojot iepriekšējo pētījumu rezultātus, rekomendējams izmantot klonālās pēcnācēju
pārbaudes visos gadījumos, kad tas praktiski ir iespējams. Ja tehnisku, finansiālu iemeslu vai
sugas bioloģisku īpatnību dēļ tas nav iespējams, jāizmanto ģeneratīvo pēcnācēju pārbaudes
kandidātu ģenētiskai vērtēšanai un labāko atlasei nākamajam selekcijas ciklam un sēklu
plantāciju ierīkošanai. Nepieciešams eksperimentāli pārbaudīt ziedēšanas stimulēšanas
iespējas, kas ļauj samazināt rotācijas cikla garumu.
Ja priedes un egles eksperimentālo (elites) selekcijas grupu izveidei nav pietiekams
materiāls kontrolēto krustojumu pēcnācēju pārbaužu stādījumos, var tikt izmantoti daži
izcilākie kloni no brīvapputes pēcnācēju ģimenēm, vai veikta atlase starp sēklu plantāciju
vidējo paraugu stādījumiem. Sēklu plantāciju paraugu koki var tikt uzskatīti par nejaušiem
krustojumiem starp fenotipiski pārāku (atlasītu) vecāku pēcnācējiem, tātad labākajiem no tiem
būs augsta ģenētiskā vērtība. Atlasi var veikt pēc individuālu koku selekcijas indeksa, atdalot
bloku un eksperimenta stādīšanas ietekmi. Taču jāņem vērā, ka tās precizitāte strauji
samazinās, palielinoties vides apstākļu (augsnes, mikroklimata) variācijai eksperimenta
ietvaros (23. att. – Danusevičius, Lindgren, 2002b), tādēļ vispirms jānovērtē vispārējais
stādījuma stāvoklis un aptuvenā ģenētisko faktoru daļa kopējā selekcijas indeksā iekļauto
pazīmju dispersijā (kaut vai salīdzinot ar rezultātiem no līdzīgiem / blakus esošiem
brīvapputes pēcnācēju stādījumiem. Pēc labāko koku atlases tiem arī tiem nepieciešams veikt
iedzimtības pārbaudes, kā arī radniecības pakāpes analīzi (izmantojot ģenētiskos marķierus).
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23. att. Izmantojot fenotipisko atlasi sasniedzamais grupas uzlabojums atkarībā no vides
apstākļu heterogenitātes eksperimenta ietvaros
(attēls no Danusevičius, Lindgren, 2002b)
Izmantojot klonālās pēcnācēju pārbaudes iegūto iedzimstamības koeficientu vērtības ir
ievērojami augstākas kā no ģeneratīvo pēcnācēju (sējeņu) eksperimentiem (Rone, 1985) – tas
nozīmē, ka precīzi tiek atlasīti ģenētiski pārākie vecāku koki. Līdz ar to arī ģenētiskā
ieguvuma vērtības selekcijas cikla gada laikā ir augstākas pat par 30%. Būtiski, ka uzlabojas
ne tikai atlases starp ģimenēm, bet arī atlases starp kokiem ģimenes ietvaros precizitāte.
Augstāku ģenētisko ieguvumu no atlases ģimenes robežās iespējams sasniegt izmantojot
lielāku skaitu kandidātu, katru pārbaudītu ar nedaudz (8-10) klonālām kopijām katrā
stādījuma vietā, nevis izmantojot dažus kandidātus un lielu skaitu remetu katram (Isik et al.,
2004). Līdzīgu tendenci konstatējuši arī Russell un Loo-Dinkins (1993) norādot, ka optimāli
būtu izmantot tikai 1-2 remetus no katra kandidāta, stādījumus ierīkojot 2-6 vietās (lai
rezultāti būtu robusti pret augstām genotipa x vides mijiedarbības vērtībām, nepieciešamas 4
un vairāk stādījumu vietas). Tik maza remetu skaita izmantošanai no katra klona nepiekrīt
Stener un Jansson (2003), norādot, ka pat 3-4 klonālās kopijas var būt par maz precīzu
rezultātu iegūšanai, īpaši ņemot vērā, ka dažas no tām var tikt bojātas (biotisku vai abiotisku
faktoru ietekmē). Vērtējot iespējamo statistisko analīžu precizitāti un rangu korelācijas Isik et
al. (2005) norāda, ka 4-6 remetu izmantošana katram kandidātam 1 stādījuma vietā uzskatāma
par optimālu.
Konstatēts, ka klonālās pēcnācēju pārbaudes nozīmīgi paaugstina selekcijas procesa
efektivitāti, samazinot augsnes un klimata mikro-variācijas (variācija viena stādījuma
robežās) ietekmi uz ģenētisko parametru novērtējumu (Isik et al., 2003). To apstiprina arī dati
no Latvijas parastās priedes eksperimentālajiem stādījumiem – salīdzinot tās pašas mātes koka
klonālās kopijas (iegūtas potējot) un brīvapputes pēcnācējus pēc augstuma 10 gadu vecumā,
konstatēta būtiska korelācija (α=0,05, r=0,54), taču tā paša klona remetu klonu augstumiem
raksturīga ievērojami (vidēji 2 reizes) mazāka izkliede, kas liecina par mazāku nepieciešamo
kokus skaitu vienlīdz precīzu rezultātu iegūšanai (Bambe, nepublicēti materiāli). Lai iegūtu
precīzu informāciju par atšķirībām starp kandidātiem ar klonālo pēcnācēju pārbaužu palīdzību
jāievēro, ka stādu vecums apsakņošanai paredzētā spraudeņa ieguves brīdī būtiski ietekmē
spraudeņstāda attīstību un vēlāko augstuma pieaugumu (Rone, 1985), tātad tiešai
salīdzināšanai izmantojami tikai no viena vecuma ortetiem iegūti remeti.
Salīdzinot no sēklām un mikroklonāli pavairotus stādījumus kārpainajam bērzam (vērtēta
saglabāšanās, koku augstums, peļu un pārnadžu bojājumi), netika konstatētas būtiskas
rezultātu (ranžējuma) atšķirības, kas liecina, ka vienlīdz labi analīzei var tikt izmantoti abu
tipu materiāli (Viherä-Aarnio, Velling, 2001). Tādu pat secināju izdarījuši McRea et al.
(1993) Pinus taeda stādījumos. Vērtējot parastās egles selekcijas programmu Zviedrijā,
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Rosvall et al. (1998) secina, ka klonālās pēcnācēju pārbaudes ir efektīvākas par citiem
pārbaužu veidiem arī gadījumos, kad iedzimstamības koeficienta vērtības ir zemas un tiek
izmantots neliels remetu skaits no katra kandidāta.

Klonālo pēcnācēju pārbaužu praktiskās izmantošanas iespējas
Ņemot vērā aprakstītās būtiskās klonālo pārbaužu priekšrocības, tās rekomendējams
izmantot arī Latvijā. Ja konstatēts, ka metodes izmaksas eglei un priedei ir pārāk augstas, tās
rekomendējams izmantot eksperimentālās (elites) selekcijas grupas vērtēšanā. Pirms klonālo
pēcnācēju pārbaužu realizācijas veicams nozīmīgs literatūras apkopošanas un praktiskais
darbs, lai atrastu un aprobētu katrai sugai piemērotāko veģetatīvās pavairošanas metodi. Šajā
nodaļā apkopotas atziņas par veicamajiem pasākumiem.
Parastā priede
Parastās priedes veģetatīvā pavairošana līdz šim sagādājusi ievērojamas problēmas. Ar
mikroklonālo metodi pozitīvus rezultātus eksperimentāli izdevies sasniegt tikai atsevišķos
gadījumos, jo ļoti sarežģīti ir panākt stāda sakņu sistēmas izveidošanos (Aronen, 2005,
personiska komunikācija). Labākus rezultātus izdevies sasniegt ar spraudeņu metodi –
iespējams nodrošināt vidēji 54% spraudeņu apsakņošanos un stādu izveidošanos no tiem
(Högberg, 2005). Konstatēts, ka ar spraudeņiem iespējams pavairot visas eksperimentā
ietvertās ģimenes (kopumā 46). Ar šo metodi no viena klona iegūtie stādi 12 gadu vecumā
raksturīgi ar nelielām savstarpējām atšķirībām (pazīmes dispersiju 1 klona ietvaros), kas
nodrošina precīzu rezultātu iegūšanu – tas konstatēts 5 pēcnācēju pārbaužu stādījumos Somijā
(Niskanen et al., 2006 – nepublicēti dati). Nozīmīgākā praktiskā problēma ar spraudeņiem
pavairota materiāla izmantošanai parastās priedes selekcijā ir nelielais no viena mātes stāda
(orteta) iegūstamo remetu skaits. Bez tam nepieciešams paaugstināt apsakņošanās procentu,
padarot katru iegūto stādu lētāku. Lai šīs problēmas risinātu, plānots izstrādāt projektu
Ziemeļvalstu-Baltijas valstu kooperācijas zinātniskajam pētījumam, kurā varētu iesaistīties
Zviedrijas, Somijas un Latvijas speciālisti. Tas sniegtu iespēju pārbaudīt labāko Latvijas
parastās priedes klonu kontrolēto krustojumu pēcnācēju apsakņošanās spējas, aprobēt
metodiku un izdarīt drošus secinājumus par metodes izmantošanu parastās priedes selekcijā
mūsu valstī.
Ar mērķi salīdzināt parastās priedes veģetatīvo un ģeneratīvo pēcnācēju attīstību Latvijā
L. Bambes un I. Baumaņa vadībā 1971. – 1986. gadā ierīkoti vairāki eksperimenti. Ja potzari
iegūti no pluskoku galotnes daļas, potētajiem stādiem visā to attīstības procesā saglabājas
gluda miza, ko bieži vien apgrauž staltbrieži un aļņi, turpretī ja potzari iegūti no 3 gadus
veciem stādiem, šāda īpatnība nav konstatēta. Šajā gadā uzsākta eksperimentu uzmērīšana, ko
plānots pabeigt nākamgad, kad arī var tikt veikta analīze un izdarīti secinājumi par veģetatīvi
(potējot) pavairota parastās priedes materiāla attīstību un piemērotību pēcnācēju pārbaudēm.
Parastā egle
Atšķirībā no priedes, parastās egles pavairošana ar spraudeņiem nav sarežģīta. Tā jau
ilgstoši ir vienīgais pēcnācēju pārbaužu veids gan Zviedrijā, gan Somijā un sākta pielietot
selekcijas darbam arī Lietuvā (Danusevičius, 2004).
Egles dzinumu spraudeņu apsakņošanas metodika Latvijā aprobēta jau 1975. gadā (Rone,
1993) un bija plānots to izmantot arī kā alternatīvu egles stādāmā materiāla iegūšanai
īscirtmeta (papīrmalkas) plantācijām (Роне, 1990). Ierīkoti vairāki klonālie pēcnācēju
pārbaužu stādījumi. To agrīnā novērtēšanā konstatēts, ka iegūstamās iedzimstamības
koeficienta (plašā nozīmē, H2) vērtības ievērojami pārsniedz aditīvā ģenētiskā efekta noteiktās
iedzimstamības koeficienta (šaurā nozīmē, h2) vērtības, tātad iespējama precīzāka atlase pēc
tradicionāli izmantotajām ātraudzību raksturojošajām pazīmēm (augstuma un caurmēra)
(Rone, 1985). Būtu nepieciešams veikt atkārtotu stādījumu uzmērīšanu plašāku (ietverot arī
kvalitāti un koksnes īpašības raksturojošās pazīmes), precīzāku secinājumu izdarīšanai un
37

rekomendāciju izstrādāšanai par klonālo pēcnācēju pārbaužu piemērotību egles selekcijas
darbam Latvijā.
Šobrīd klonālām pēcnācēju pārbaudēm vairākās valstīs (piemēram, Zviedrijā) tiek
izmantotas nevis ar apsakņotu spraudeņu, bet ar somātiskās embrioģenēzes metodi pavairotas
egles. Konstatēts, ka ar šo metodi iespējams pavairot visas egļu ģimenes, taču atsevišķiem
genotipiem var būt nepieciešams nedaudz modificēt standarta protokolu. Lai realizētu
somātisko embrioģenēzi, var būt nepieciešams lielāks iegūto sēklu skaits no katra kontrolētā
krustojuma. Metodes būtiskākās priekšrocības – iespējams iegūt jebkuru nepieciešamo rametu
skatu no katra kontrolētā krustojuma koka, bez tam īsākā laikā nekā izmantojot
spraudeņstādus (Högberg et at., 1998).
Nākamajā gadā nepieciešams apkopot literatūras datus par iespējām praktiski realizēt
katru no minētajām veģetatīvās pavairošanas metodēm, kā arī to izmaksas, lai izdarītu
pamatotu izvēli par labu vienai no tām kā standarta egles pēcnācēju pārbaužu metodei Latvijā.
Kārpainais bērzs
Bērza veģetatīvā (mikroklonālā) pavairošana būtiskas problēmas nesagādā. Izmantojot
standarta barotni un gaismas, temperatūras režīmus konstatētas nozīmīgas veģetatīvo dzinumu
veidošanās atšķirības starp kloniem, taču in vitro apsakņošanās procents visu pārbaudīto
genotipu bērziem bija augsts (Welander et al., 2002, Ewald et al., 2002). Līdzīgi rezultāti
iegūti arī Latvijā, pētījumos noskaidrojot arī atsevišķu atlasīto bērzu optimālo pavairošanas
režīmu (barotnes sastāvu, gaismu, temperatūru u.c.) (Dubova, 1994). Vēlams turpināt
metodikas aprobāciju un ieviest to nākamā selekcijas cikla bērza pēcnācēju pārbaudēm
Latvijā.
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Atlases laiks
Veicot atlasi juvenīlā koku vecumā iespējams (Wu, 1998):
1) paaugstināt atlases intensitāti vai samazināt pēcnācēju pārbaužu stādījumu platību
(līdz ar to arī izmaksas) – ja atlasi paredzēts veikt jaunākiem kokiem, sākotnēji
stādīšanas attālumi var būt mazāki, neizraisot koku savstarpējās konkurences ietekmi
uz ģenētisko parametru novērtējumu. Iespējams daļu (“sliktāko”) ģimeņu atlasīt jau
kokaudzētavas vecumā, līdz ar to samazinot ilgstošākām pārbaudēm atvēlamo
eksperimentu platību vai arī, saglabājot platību konstantu, pārbaudīt lielāku skaitu
ģimeņu un tādejādi veikt atlasi ar paaugstinātu intensitāti;
2) saīsināt selekcijas ciklu (intervālu starp 2 selekcijas paaudzēm), līdz ar to
paaugstinot ģenētisko ieguvumu vienā selekcijas darba gadā;
Bez tam veicot mērījumus dažu gadu vecumā, iespējams iegūt papildus informāciju
precīzākai selekcijas stādījumu analīzei un ģimeņu ranžēšanai lielākā koku vecumā (Wu,
1998). Piemēram, zinot, kuri no kokiem pirmajā eksperimenta gadā aizgājuši bojā nelabvēlīgu
klimatisko apstākļu (piemēram, sausas vasaras) vai nekvalitatīvas stādīšanas dēļ, iespējams šo
skaitļus izmantot kā kovarianti vēlākā stādījumu saglabāšanās un augšanas rādītāju
novērtējumā, iegūstot precīzākus (neietekmētus) rezultātus.
Lai gan selekcijas mērķis ir paaugstināt iegūstamo krāju (un koku kvalitāti) rotācijas
vecumā, tomēr arī pārāk vecu stādījumu novērtēšana nav vēlama, jo rezultātus nozīmīgi
ietekmēs koku (gan virszemes, gan sakņu daļas) savstarpējā konkurence un dabiskā atmiršana
(vai kopšanas cirtes), ievērojami paaugstinot apkārtējās vides apstākļu noteikto dispersiju un
samazinot iedzimstamības koeficienta vērtības. Tātad ģimeņu (atsevišķu koku) ranžējuma
precizitāte būs zema. Šo trūkumu daļēji var novērst, ierīkojot lielus stādījumus ar paaugstinātu
sākotnējo attālumu starp kokiem, taču tad ievērojami paaugstinās izmaksas. Bez tam katrs
papildus gads pirms atlases izdarīšanas ievērojami ietekmē kopējo ģenētisko ieguvumu no
selekcijas procesa 1 gada laikā (Wu, 1998, Jansson et al., 2003).
Analizējot koku augstumu Pinus contorta stāstījumos (vecums līdz 24 gadiem) konstatēts,
ka ģimenes ietekmes daļa kopējā pazīmes dispersijā pakāpeniski samazinās, palielinoties
stādījuma vecumam (Xie, Ying, 1996), kas ir saskaņā ar Pinus sylvestris pēcnācēju pārbaudēs
konstatēto aditīvā variācijas koeficienta samazināšanos (Jansson et al., 2003). Parastās priedes
stādījumos Somijā savukārt konstatēts, ka palielinoties stādījuma vecumam (6-18 gadi), neģenētisko faktoru daļa kopējā koku augstuma dispersijā palielinās eksponenciāli (Haapanen,
2001). Tas apstiprina jau iepriekš izvirzīto secinājumu, ka pārāk novilcināta stādījumu
izvērtēšana apgrūtina ģenētisko efektu noteikšanu un precīzu ģimeņu ranžēšanu.
Ģenētiskais ieguvums no selekcijas juvenīlā vecumā atkarīgs no pazīmes iedzimstamības
koeficienta vērtības atlases un mērķa vecumā, kā arī vērtību korelācijas tam pašam kokam
dažādā vecumā (age x age correlation). Paaugstinoties iedzimstamības koeficienta vērtībām
un ģenētiskai korelācijai starp pazīmes vērtībām dažādos uzmērīšanas laikos, samazinās
optimālais atlases veikšanas vecums (Xie, Ying, 1996, Wu, 1998, Annala, 1999, Jansson et
al., 2003,).
Jansson et al. (2003) vērtējot parastās priedes pēcnācēju pārbaužu stādījumus Zviedrijā
vecumā no 5 līdz 39 gadiem, konstatējuši, ka koku augstuma iedzimstamības koeficienta
vērtība pakāpeniski palielinās, pieaugot stādījuma vecumam (vidēji no 0,12 līdz 0,26
Dienvidzviedrijā un no 0,06 līdz 0,2 Ziemeļzviedrijā). Līdzīga tendence konstatēta Pinus
contorta (Xie, Ying, 1996) un Pinus taeda (Xiang et al., 2003) stādījumos attiecīgi 7 – 24 un
4 – 8 gadu vecumā. Pinus sylvestris stādījumos Somijā (6-18 gadu vecumā) vērojamas
nozīmīgas augstuma iedzimstamības koeficienta svārstības dažādos stādījumu uzmērīšanas
laikos, taču bez konkrētas tendences. Savukārt augšanas apstākļi un (it īpaši) stādījuma
biezība atstāj tiešu ietekmi uz iedzimstamības koeficientu vērtībām – tās ir augstākas biezos,
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uz lauksaimniecības (auglīgām) zemēm ierīkotos stādījumos, kur koki auga ātrāk (16. att.)
(Annala, 1999, Haapanen, 2001). Atlase ir precīzāka (efektīvāka) pēc vainagu saslēgšanās
(Annala, 1999). Līdzīgi Lindgren (1984) norāda, ka augsnes un/vai klimatisko apstākļu dēļ
lēnāk augošiem kokiem pēcnācēju pārbaužu eksperimentos arī galējais novērtējums jāizdara
vēlāk – atlase pēc koku augstuma Skandināvijā eglei un priedei optimāli veikt stādījuma
vidējām vērtībām esot starp 3 un 5 m.
Ģenētiskā korelācija starp koku augstumu uzmērīšanas brīdī un 30 gadu vecumā
pakāpeniski palielinājās, pieaugot stādījumu vecumam (25. att.), turklāt zemākajām
konstatētajām korelācijām arī aprēķinu standartkļūda bija lielākā.

25. att. Koku augstuma dažādā vecumā ģenētiskā korelācija ar šīs pazīmes vērtībām 30
gadu vecumā parastās priedes pēcnācēju pārbaužu stādījumos
(attēls no Jansson et al., 2003)
Konstatēts, ka optimālais atlases vecums (sasniedzot maksimālo ģenētisko ieguvumu
viena selekcijas cikla gada laikā, izmantojot 5% likmi) ir 11 gadi Dienvidzviedrijā un 15 gadi
Ziemļzviedrijā (26. att.) (Jansson et al., 2003).
Paaugstinot ieguldīto investīciju atmaksāšanās procentu likmi no 2% uz 8%, optimālais
atlases laiks samazinājās no 18 līdz 11 gadiem. Savukārt, jo ilgāks laiks nepieciešams no
selekcijas darbu uzsākšanas līdz pēcnācēju pārbaužu stādījumu ierīkošanai, jo lielākā vecumā
optimāli veikt galējo koku atlasi (selekcijas darbu laika pagarināšana par diviem gadiem
vidēji paaugstina optimālo atlases laiku par 1 gadu) (Jansson et al., 2003). Optimālā
novērtējuma laika noteikšanā svarīga ir arī atlases metode – parastās priedes pēcnācēju
pārbaužu stādījumos, kur katru ģimeni pārstāv 150 pēcnācēji, labākā atlase starp tiem
rezultējas ar 3 reizes mazāku ģenētisko ieguvumu kā atlase starp ģimenēm (vecāku kokiem).
Bez tam galējā novērtējuma izdarīšanas laiks (par mērķi uzskatot koku augstumu 20 gadu
vecumā) palielinās no 5-8 uz 11-16 gadiem (27. att.) (Haapanen, 2001).
Jāņem vērā, ka atlases izdarīšana koku agrīnās attīstības fāzēs var būt ar zemu precizitāti.
Vadoties pēc šādas atlases, selekcijas ciklā iegūtais ģenētiskais uzlabojums būs zems, taču
paaudzes nomainītas, līdz ar to paaugstinot koku savstarpējās radniecības pakāpi. Respektīvi,
par relatīvi nelielu ieguvumu tiks „samaksāta” tāda pat ģenētiskās daudzveidības
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samazināšanas „cena” , kā ja atlase tiktu veikta vēlāk (būtu precīzāka) un ģenētiskā ieguvuma
vērtības būtu ievērojami lielākas (Wei, Lindgren, 2001). Ietverot šo apsvērumu optimālais
atlases vecums var tikt par dažiem gadiem paaugstināts (Jansson et al., 2003).
Optimālo stādījumu novērtēšanas laiku ietekmē arī koku sugu bioloģiskās īpatnības. Tā
vērtējot kārpainā bērza stādījumus Zviedrijā Stener un Jansson (2005) konstatējuši augstu
(r=0.94) koku augstuma ģenētisko korelāciju 6 un 10 gadu vecumā (koku vidējais augstums 4
m). Atsaucoties uz iepriekšējiem pētījumiem par augstu korelāciju stādījumiem 7 un 18, kā arī
9 un 26 gadu vecumā, norādīts, ka bērza atlase varētu tikt veikta dažus gadus ātrāk kā skuju
koku sugām. Taču nepieciešami plašāki pētījumi, ietverot lielāku koku vecuma intervālu un
dažādas pazīmes (piemēram, koksnes īpašības), lai izdarītos secinājumus varētu vispārināt.

Atlases efektivitāte kā proporcija no tiešās atlases (koku augstuma 30 gadu vecumā), kas
pieņemta par 1
26. att. Atlases efektivitāte parastās priedes stādījumos juvenīlā vecumā kā mērķa
pazīmi izvēloties koku augstumu 30 gadu vecumā (attēls no Jansson et al., 2003)
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Tieva nepārtraukta līnija – 8800-10000 koki*ha-1, meža augsnē
Plata nepārtraukta līnija – 8800-10000 koki*ha-1, lauksaimniecības augsnē
Tieva punktēta līnija – 2500 koki*ha-1, meža augsne
Plata raustīta līnija – 2500 koki*ha-1, lauksaimniecības augsnē
WFS – atlase starp kokiem ģimenes ietvaros
PS – atlase starp ģimenēm
Atlases efektivitāte kā proporcija no tiešās atlases (koku augstuma 20 gadu vecumā), kas
pieņemta par 1
27. att. Atlases efektivitāte parastās priedes stādījumos juvenīlā vecumā kā mērķa
pazīmi izvēloties koku augstumu 20 gadu vecumā (attēls no Haapanen, 2001)

Optimālais atlases laiks atkarīgs no pārbaudes mērķa (atšķirību noskaidrošana starp
ģeogrāfiski attālām proveniencēm, populācijām (audzēm) vai individuāliem kokiem vienas
audzes ietvaros), kā arī vērtējamo pazīmju kopuma.
Ģeogrāfiski attālu provenienču adaptācijas spējas klimatiskajiem, augsnes un kaitēkļuslimību fona apstākļiem izpaužas jau juvenīlā vecumā. Eksperimentālajos stādījumos Latvijā
konstatēts, ka provenienču ranžējums pēc saglabāšanās 6 gadu vecumā bija tāds pats kā 21
gada vecumā, skaidri norādot uz dažu izcelsmju priežu nepiemērotību mūsu apstākļiem
(Jansons, Baumanis, 2005). Līdzīgi A. Zviedre (1973) konstatē ļoti zemu saglabāšanos 6 gadu
vecumā 7 parastās priedes Sibīrijas proveniencēm stādījumā Limbažu rajonā. Pētījumi
Skandināvijas valstīs liecina, ka augšanas ritms (lielākoties vērtējot pumpuru plaukšanas un
salcietības iestāšanās laikus) ir ar augstu ģenētisko determināciju (Ekberg et al., 1984, Hurme,
2000). Salcietības iestāšanās pārbaudes („freezing tests”) sējeņiem var izmantot augšanas
ritma noteikšanai un to rezultāti saskan ar pēcnācēju pārbaužu stādījumos konstatēto (Nilsson,
Eriksson, 1986, Andersson, 1992).

42

Taču no praktiskā selekcijas viedokļa, izmatojot jau rajonētu materiālu, nozīmīgāks ir
laiks, kad iespējams konstatēt atšķirības starp atsevišķu pluskoku brīvapputes, kontrolēto vai
veģetatīvo pēcnācēju ģimenēm.
Izturību pret slimību un kaitēkļu iedarbību lielākoties iespējams salīdzināt jau pirmajos
koka augšanas gados. Tā, piemēram, Latvijā 3-5 gadus veciem parastās priedes sējeņiem
dobēs veiktas skujbires izturības pārbaudes, kā materiālu izmantojot gan brīvapputes, gan sibu
ģimenes, gan arī klonālos (potētos) pēcnācējs. Konstatēta būtiska ģenētiskā faktora ietekme uz
skujbires bojājumu pakāpi un izdalītas izturīgākās ģimenes (Baumanis, 1975) (28. att.)

28. att. Pret skujbiri neizturīgas (priekšplānā, ar brūnām skujām) un rezistentas
parastās priedes ģimenes (I. Baumaņa foto)
Augšanas un kvalitātes parametru novērtēšanai nepieciešams ilgāks laiks. Vērtējot dažādu
provenienču ātraudzību (koku augstumu noteiktā vecumā) Baumanis u.c. (1988, nepublicēti
dati) konstatējuši, ka periodā no 5 līdz 10 gadu vecumam novērojamas būtiskas rangu maiņas
starp ģimenēm, bet no 10 līdz 15 gadu vecumam rangi ir stabilāki. Turpinot šo pašu
eksperimentu analīzi līdz 28 gadu vecumam konstatēts, ka 7 (no 64) labāko (ātraudzīgāko) un
sliktāko (lēnāk augošo) provenienču koku augstumu rangi saglabājas stabili, kamēr ģimenēm
ar vidēju produktivitāti arī šajā laikā novērojamas nozīmīgas izmaiņas (Jansons, Baumanis,
2005c). Latvijas parastās priedes pluskoku kontrolēto krustojumu stādījumā nav konstatētas
nozīmīgas ģimeņu vidējo augstumu rangu izmaiņas starp mērījumiem 21 un 30 gadu vecumā
(Baumanis, Jansons, 2004). Aprēķinot korelācijas starp viena un tā paša koka augstuma,
caurmēra un stumbra tilpuma vērtībām, Dreimanis secina, ka augstākā stabilitāte 12-16 un 3238 gadu vecumā novērojama stumbra tilpumam (r>0,84), mazliet zemāka koku augstuma un
caurmēram (r~0,7). Tātad jau 12-16 gadu vecumā ar augstu ticamību var izdalīt ātraudzīgākos
(produktīvākos) kokus (Дрейманис, 1990). Vērtējot egļu pēcnācēju pārbaudes, Rone (1985)
konstatējusi nozīmīgas vidējā augstuma rangu izmaiņas atlasei, kas veikta 6 un 8 gadu
vecumā salīdzinot ar ranžējumu 17 gadu vecumā. Šobrīd nepieciešamas veikt stādījumu
atkārtotu uzmērīšanu un salīdzināšanu ar rezultātiem 30-37 gadu vecumā.
Balstoties uz parastās priedes pluskoku kontrolēto krustojumu pēcnācēju pārbaužu datu
analīzi var secināt, ka 3-7 gadu vecumā augšanas ātruma ģenētiskā nosacītība vāji izteikta un
vērojamas nozīmīgas ģimeņu rangu maiņas (Baumanis u.c., 1988, Birģelis, Baumanis, 1989),
turpretī 11 – 15 gadu vecumā iespējams veikt produktīvāko ģimeņu atlasi (Baumanis,
Birģelis, 1993), kas saskan arī ar iepriekš aprakstīto pētījumu rezultātiem Skandināvijas
valstīs.
Ievērojami mazāk pētījumu ir par koksnes īpašības raksturojošajām pazīmēm un optimālo
(pieļaujamo) atlases laiku saskaņā ar tām. Persson (1972) konstatējis ciešu mātes koku un
pēcnācēju koksnes blīvuma sakarību, kas liecina par pazīmes ģenētisku nosacītību un
uzlabojumu iespējām selekcijas procesā. Taču jautājuma izpēti sarežģītu padara atšķirīgās
koksnes īpašības dažādās koka attīstības stadijās. Vērtējot koksni 33 gadus vecos parastās
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priedes pēcnācēju pārbaužu stādījumos Hannrup et al. (1998) materiālu sadalījuši 4 daļās
(norādot, ka to robežas nav strikti noteiktas un par dažiem gadiem var atšķirties):
1) 1.-4. gadskārta no serdes – serdes koksne, kur jau sākusies kodolkoksnes
veidošanās;
2) 5.-8. gadskārta – juvenīlā koksne, kodolkoksnes veidošanās vēl nav notikusi;
3) 9.-20. gadskārta „pārejas koksne” kam nav raksturīgas ne juvenīlās, ne arī vēl
pieaugušās koksnes īpašības;
4) 21. un tālākas gadskārtas – pieaugusī koksne.
Vērtējot Latvijas parastās priedes koksnes īpašības A. Kalniņš (1930) konstatējis, ka
„serdes koksne” (precīzi neminot, cik gadskārtas ap serdi domātas) ir ar samazinātu blīvumu
un izturību dažādās slodzēs. Analizējot koksnes paraugus no urbumiem 1,3 m augstumā (koka
vecums šajā vietā konkrētajos augšanas apstākļos 8-11 gadi) konstatēta cieša un būtiska
ģenētiskā korelācija starp koksnes blīvumu un traheīdu garumu 8-11 un 28-33 gadu vecumā
(attiecīgi ra=0,88 un ra=0,92). Tas liecina par iespējām veikt precīzu atlasi pēc koksnes
īpašībām parastās priedes stādījumos jau 11 gadu vecumā (Hannrup, Ekberg, 1998).
Danusevičius un Gabrilavičius (2002) veikuši koksnes analīzi 23 gadus vecā egles pēcnācēju
pārbaužu stādījumā, konstatējot augstākās individuālo koku iedzimstamības koeficientu
(aditīvā ģenētiskā efekta ietekmes) vērtības koksnes blīvumam aktīvākā radiālā pieauguma
periodā – 9-14 gadu vecumā, kas vienlaikus sakrīt ar vidēji zemāko koksnes blīvumu. Viņi
atsaucas uz citu autoru pētījumiem, ka pāreja no juvenīlās uz pieaugušu koksni eglei notiek 920 gadu vecumā. Bērzam šī pāreja notiek 15 gadu vecumā un arī raksturīga ar koksnes īpašību
maiņu (Bonham, Barnett, 2002), taču atlasi tikai pēc koksnes šķiedru īpašībām iespējams
uzsākt aptuveni 10 gadu vecumā (Welander et al., 2002). Redzams, ka literatūras dati par
iespējām novērtēt koksnes īpašības dažādā vecumā ir pretrunīgi, tādēļ nepieciešamas veikt
pētījumus Latvijā, analizējot:
1) koksnes īpašības dažādā vecumā un to saistību ar augstumu, caurmēru, stumbra
tilpumu, krāju. Kalniņa (1930) un Hannrup (1999) pētījumi liecina, ka ne vienmēr
ātrāk augošiem kokiem raksturīgs zemāks koksnes blīvums, tātad iespējams, ka
atlase pēc ražības nozīmīgi neietekmē koksnes kvalitāti, vai arī ietekmē tikai
noteiktos apstākļos;
2) iespējamo atlases vecumu un metodiku (dažādi iespējamie varianti analizēti
literatūrā – Isik, Li, 2003, Costa e Silva et al., 2000), ja konstatēts, ka nepieciešams
kādu no koksnes īpašībām izmantot pēcnācēju pārbaužu stādījumu vērtēšanā (iekļaut
selekcijas indeksā.
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Selekcijas indekss
Selekcijas indekss ietver pazīmju kompleksu, pēc kurām plānots veikt labāko ģimeņu (vai
individuālu koku) atlasi, ņemot vērā šo pazīmju iedzimstamības koeficientu vērtības,
ģenētisko variāciju un korelāciju, kā arī ekonomiskās vērtības.
Selekcijas indeksā parasti galvenā vērība veltīta produktivitāti (augšanas ātrumu)
raksturojošajām pazīmēm – koku augstumam un caurmēram. Koku augstumam konstatēta
augstāka iedzimstamība (Kowalczyk, 2005, Danusevičius, 2000, Haapanen u.c., 1997) un
zemāka fenotipiskā variācija (Hannrup u.c., 1998) kā koku caurmēram. To mazāk ietekmē
konkurences faktori, kā arī raksturīga pozitīva (no selekcijas viedokļa) ģenētiskā korelācija ar
vairākumu no kvalitāti raksturojošām pazīmēm (Haapanen u.c., 1997). Sakarības
apstiprinājušās arī Latvijas parastās priedes pēcnācēju pārbaužu stādījumu analīzē (Jansons,
2006 a,b). Tas liecina, ka koku augstums uzskatāms par nozīmīgāku kritēriju (tam piešķirama
augstāka vērtība selekcijas indeksā) kā caurmēram.
Aprēķinot korelācijas starp viena un tā paša koka augstuma, caurmēra un stumbra tilpuma
vērtībām parastās priedes stādījumos secināts, ka augstākā stabilitāte 12-16 un 32-38 gadu
vecumā novērojama stumbra tilpumam (r>0,84), mazliet zemāka koku augstuma un
caurmēram (r~0,7) (Дрейманис, 1990). Līdzīgi analizējot Pinus contorta stādījumus līdz 24
gadu vecumam Xie un Yiang (1996) konstatējuši – ja selekcijas mērķis ir paaugstināt vidējo
stumbra tilpumu (un caur to krāju), tad izmantojot atlasi pēc stumbra tilpuma juvenīlā vecumā
vienmēr iespējams sasniegt labākus rezultātus kā pēc koku diametra vai augstuma atsevišķi.
Papildus, īpaši analizējot stādījumus 25-35 gadu vecumā, produktivitātes rādītājā varētu tikt
integrēta arī koku saglabāšanās un par galveno atlases kritēriju izmantota parceles krāja.
Lai būtu iespējama precīzāka atlase agrākā koku vecumā Rone (1985) iesaka kā galvenās
pazīmes parastās egles selekcijā izmantot pieauguma sākuma un izmantotā veģetācijas
perioda ilguma laikus, kā arī augusta dzinuma garumu. Šo rādītāju vērtības pozitīvi korelē ar
koku augstumu un caurmēru, un vienlaikus raksturojas ar augstākām iedzimstamības
koeficienta vērtībām. Līdzīgi Isik et al. (2002) konstatējuši atšķirības starp Pinus brutia
populācijām ikgadējā augstuma pieauguma veidošanās laika un kopējā garuma vērtībās, ar
kuru palīdzību iespējams izskaidrot koku garuma atšķirības vēlākās to attīstības stadijās. Tiek
norādīts, ka sakarības var būt par pamatu attiecīgam klimatiskajam reģionam piemērotu
provenienču (populāciju) atlasē. Līdzīgi Hurme (2000), vērtējot parastās priedes populācijas,
secina, ka pumpuru plaukšanas un salcietības iestāšanās laiki ir ģenētiski noteikti, un var tikt
izmantoti reģionam piemērotu populāciju / koku atlasē. Būtiskas šīs sakarības varētu būt
vērtējot iespējamo klimata izmaiņu ietekmi, atlasot jaunu materiālu selekcijas darbam vai
specifiski salnu apdraudētām teritorijām. Taču turpmākajos selekcijas ciklos, kad tiek
izmantoti jau noteiktai selekcijas zonai piemēroti koki, šādu indikatoru pielietošanas lietderība
vispirms jānovērtē. Tāpat vēlams atkārtoti analizēt iepriekš ierīkotos egles pēcnācēju
pārbaužu stādījumus Latvijā, pārbaudot juvenīlā ranžējuma precizitāti.
Kā jau minēts iepriekšējā nodaļā, būtiski novērtēt atlases pēc ātraudzības ietekmi uz
koksnes īpašībām. Parastās egles pēcnācēju pārbaužu stādījumos konstatēta negatīva
ģenētiskā korelācija (ra= -0,71) starp koku caurmēru un koksnes blīvumu (Danusevičius,
Gabrilavičius, 2002, Costa e Silva et al., 2000). Vienlaikus tiek atzīmēts, ka iespējams atrast
un atlasīt klonus, kuri ir gan ātraudzīgi, gan ar augstu koksnes blīvumu kā eglei
(Danusevičius, Gabrilavičius, 2002, Rone, 1985), tā priedei (Kalniņš, 1930). Bez tam
pētījumos ar egli Latvijā konstatēts, ka nozīmīgi paaugstinot ātraudzības rādītājus, iegūstamā
koksnes masa no hektāra palielinās pat neskatoties uz blīvuma samazinājumu (ko svarīgi ņemt
vērā ierīkojot papīrmalkas vai enerģētiskās koksnes plantācijas) (Rone, 1985).
Dažādi zaru un stumbra parametri (zara absolūtais un relatīvais diametrs, leņķis, skaits
mieturī, stumbra taisnums) šobrīd lielākoties tiek izmantoti, lai, atlasot produktīvākos klonus,
netiktu zaudēta nākamās meža paaudzes koku kvalitāte. Atsevišķi no minētajiem parametriem
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analizēti vairāku autoru pētījumos (Velling, 1982, Prescher, Ståhl, 1985, Ståhl et al., 1990,
Kohlstock, Schneck, 1994, Haapanen et al., 1997), taču konstatēto iedzimstamības koeficientu
vērtībām raksturīgas augstas standartkļūdas, kas norāda uz nozīmīgu rezultātu izkliedi un
zemu precizitāti. Literatūras dati nesniedz skaidru atbildi par to, kuras kvalitātes pazīmes
noteikti nepieciešams uzmērīt/vērtēt kokiem pēcnācēju pārbaužu stādījumos un kuras ir ar
zemu ģenētisko nosacītību un/vai būtiski korelē ar citām, tātad atsevišķi mērīt nav lietderīgi.
Lai šādu informāciju turpmākam selekcijas darbam iegūtu rekomendējams veikt atbilstošus
pētījumus Latvijā. Vispirms jāanalizē jau uzmērīto pazīmju variāciju, korelāciju un ģenētisko
nosacītību, lai novērtētu, cik lietderīgi tās visas uzmērīt un precizētu metodiku. Pēc tam var
atlasīt no saimnieciskā viedokļa būtiskākās pazīmes, kuras nepieciešams analizēt papildus un
veikt mērījumus vairākos eksperimentālajos stādījumos konstatējot ģenētiski noteiktās
sakarības.
Papildus jau aprakstītajām pazīmēm koku kvalitāti nozīmīgi ietekmē arī padēlu esamība.
To veidošanās visbiežāk notiek klimata (salnu bojājumi), kukaiņu bojājumu vai meža
dzīvnieku apkodumu rezultātā. Stādījumos Zviedrijā konstatētas būtiskas atšķirības
procentuālajā koku ar padēliem īpatsvarā stādījuma vietās ar dažādu klimatu, tomēr katra
eksperimenta ietvaros saglabājās būtiskas provenienču atšķirības, kas norāda, ka pazīmei ir
ģenētiski cēloņi un tā jāņem vērā veicot pēcnācēju pārbaužu analīzi (Prescher, Ståhl, 1985,
Ståhl et al., 1990).
Svarīga loma egļu koksnes kvalitātes noteikšanā ir greizšķiedrianumam, kam raksturīgas
augstas iedzimstamības koeficienta vērtības (h2=0,29-0,47, Costa e Silva et al., 2000), tātad
viena klona ar greizšķiedrainību klātbūtne plantācijā nozīmīgi ietekmēs tā pēcnācēju kvalitāti,
līdz ar to vidējo no attiecīgās plantācijas sēklu materiāla izaudzēto mežaudžu ekonomisko
vērtību (29. att.). Ņemot vērā, ka pazīme eglēm ir reti sastopama un tās novērtēšana sarežģīta,
vēlams vispirms veikt atlasi pēc citām pazīmēm un pēc tam labāko materiālu pārbaudīt.
Atlase pēc šķiedru taisnuma 5 – 10 gadu vecumā ir efektīva (sniedz precīzus rezultātus)
(Hannrup et al., 2002).

29. att. Greizšķiedrainus un tā ietekme uz zāģmateriālu kvalitāti
(attēli no www.skogforsk.se)
Klonu atlase selekcijas grupā notiek ar mērķi iegūt paaugstinātas ģenētiskās vērtības
materiālu pavairošanai (sēklu ražošanai plantācijās). Konstatēts, ka izcilo koku sēklu
ražotspēja ir ģenētiski noteikta – ja kāds koks raksturojas ar bagātīgu sēklu ražu mežaudzē,
tad arī tā klonālās kopijas sēklu plantācijā ražo bagātīgi (Gailis,1974). Analizējot pēcnācēju
pārbaužu stādījumus, konstatēta būtiska ģimenes ietekme uz koku ziedēšanu, kā arī nozīmīgas
aditīvā ģenētiskā efekta vērtības (individuālu koku līmenī) nosakot gan sievišķo, gan vīrišķo
ziedu esamību (Kowalczyk, 2005). Tas nozīmē, ka selekcijas grupā iekļaujami tikai kloni ar
labu vai vidēju ziedēšanas intensitāti. Grūtības pazīmes analīzē rada fakts, ka ziedēšanu
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pēcnācēju pārbaudēs lielākoties novērtēt nav iespējams, kā arī noteikta klona sēklu raža pa
gadiem var ievērojami atšķirties, tādēļ objektīvu vērtējumu sniedz vismaz 3 gadu novērojumi
(Baumanis u,c., 1975-1980 – nepublicēti materiāli).
Tāpat konstatēts, ka arī ziedēšanas laiks ir ģenētiski determinēts, un maksimālais
ģenētiskais ieguvums no sēklu plantāciju pēcnācējiem sasniedzams tikai tad, ja tajā izvietotie
kloni ir ar aptuveni vienādu ziedēšanas laiku (nodrošina bagātīgu plantācijas putekšņu
klātesamību un piedalīšanos apputeksnēšanā). Rezultātā:
1) būs mazāk neapputeksnēto sēklu un augstāka iegūtā raža no tā paša ievākto čiekuru
daudzuma;
2) iespējams varētu tikt samazināta apkārtējo audžu (fona) putekšņu proporcionālā
līdzdalība. Par šo tematu lietderīgi veikt atsevišķu pētījumu, jo izmantojot ģenētiskos
marķierus konstatēts, ka apkārtējo audžu koki apputeksnē relatīvi daudz plantācijas
klonu sievišķo ziedu – vidēji 60% (Almqvist, Pulkkinen, 2006) atsevišķos gadījumos
30-70% (Nilsson, 2005, Paule et al., 1993). Tas nozīmē, ka ievērojami tiek samazināta
sēklu ģenētiskā vērtība (praksē realizētais ieguvums no selekcijas darba).
Selekcijas procesā rekomendējams vienlaikus ar iegūto kontrolēto krustojumu pēcnācēju
pārbaudēm ierīkot arī to klonu arhīvu (potējot uz potcelmiem un stādot vai potējot vecu
plantāciju koku vainagos ātras ziedēšanas veicināšanai), tādejādi:
1) nodrošinot ziedošu materiālu nākamajai krustošanas kārtai, kad pārbaužu rezultāti būs
zināmi;
2) novērtējot ziedēšanas fenoloģiju un ņemot to vērā kā vienu no kritērijiem klonu atlasei
no selekcijas grupas sēklu plantācijas ierīkošanai.
Tāpat svarīgi noskaidrot, vai ir sakarības starp klona ziedēšanas sākuma laiku un / vai
intensitāti pirmajos ziedēšanas gados un ziedēšanas intensitāti. Ja tāda ir, arhīvus varētu
izmantot kā papildus kritēriju atlasē, nākamajam selekcijas ciklam izvēloties klonus ar labu
vai vismaz apmierinošu ziedēšanu.
Atsevišķu augšanas, saglabāšanās un koku (kā arī koksnes) kvalitātes raksturojošo
ģenētisko lielumu (aditīvā ģenētiskā variācija, iedzimstamības koeficients, ģenētiskā
korelācija starp pazīmēm un vienai un tai pašai pazīmei dažādos vecumos) vērtības iespējams
atrast jau citētajās, kā arī citās publikācijās (piemēram, Olsson, 2001). Taču jāņem vērā, ka
minētie lielumi ir „populācijas parametri”, respektīvi, specifiski katram individuālam
eksperimentam ar tajā ietvertajām ģimenēm vai kloniem (Falconer, Mackay, 1996). Tādēļ
potenciālā ģenētiskā ieguvuma analīzei un labāko ģimeņu noteikšanai tos nepieciešams
aprēķināt katrā eksperimentā (vai eksperimentu sērijā) atsevišķi, vienlaikus ar pēcnācēju
pārbaužu uzmērīšanu un analīzi nākamo gadu laikā. Šie parametri nepieciešami arī pamatota
selekcijas indeksa un atlases metodikas izstrādei katrai no koku sugām.
Papildus ģenētiskajām likumsakarībām selekcijas indeksu jāformulē tā, lai saglabātu
iespējami plašas no atlasītā materiāla iegūto pēcnācēju audžu koksnes izmantošanas iespējas
nākotnē, jo nevar precīzi prognozēt, pēc kādām koksnes īpašībām būs pieprasījums šīm
mežaudzēm sasniedzot ciršanas vecumu.

47

Hibrīdās apses selekcija
Būtiskākie aspekti, kas jāņem vērā izvēloties hibrīdās apses selekcijas shēmu:
1) rūpnieciskā pavairošana notiks veģetatīvi (izmantojot klonālās kopijas);
2) priekšrocības augšanas ātrumā salīdzinājumā ar abām vecāku koku sugām (Populus
tremula un P. tremuloides) ir tikai 1. hibrīdās paaudzes (F1) pēcnācējiem
Ar klonālo pavairošanu saistītai iespēja izmantot visu (gan aditīvā, gan dominances un
epistatiskā) ģenētisko efektu noteikto atlasītā pārākumu, respektīvi – realizēt visu sasniegto
selekcijas darba rezultātu praksē. Tas nozīmē, ka ieguldīto (attaisnojamo) investīciju apjoms
var būt lielāks kā gadījumos, kad tiek izmantotas sēklu plantācijas (praksē realizējot tikai
aditīvā ģenētiskā efekta noteikto daļu). Taču arī selekcijas procesam jābūt intensīvākam,
producējot un pārbaudot lielu skaitu hibrīdu, jo:
1) nepieciešams mazināt slimību / kaitēkļu postījumu riskus plantācijās, kādi ir, ja plaši
tiek pielietots tikai viens klons (Zsuffa et al., 1993). No ekonomiskā aspekta ir
lietderīgi hibrīdo apšu plantāciju saglabāt vismaz 2-3 paaudzes (sākot ar 2. paļaujoties
uz atjaunošanos ar sakņu atvasēm, kas bez papildus izmaksām nodrošina pat labākus
pirmo gadu augšanas rādītājus kā stādījums, jo tiek izmantoti veco koku sakņu
sistēmas resursi) (Yu, 2001). Tas nozīmē, ka viens un tas pats materiāls saglabāsies
stādīšanas vietā vairākus rotācijas periodus un, lai nodrošinātu risku samazināšanu un
ģenētisko dažādību (mozaīku) ainavas līmenī izmantotie kloni nepārtraukti jāmaina
(Roberd, Bishir, 1997).
2) atlase notiek pēc liela skaita pazīmju (rezistences, ātraudzības, kvalitātes un koksnes
mehāniskajām un šķiedru īpašībām) un visām tām atbilstošu koku procents būs neliels,
tātad rezultātā atlases intensitāte augsta. Nozīmīga ir atlase gan pēc izturības pret
slimībām (īpaši, sakņu trupi), gan koksnes īpašībām – vienmērīga izmēra šķiedrām un
iespējami zemu lignīna saturu, lai iegūtu augstvērtīgu papīrrūpniecības izejvielu. Tas
nozīmē, ka nepieciešams ievērojams sākotnējais (hibrīdu) materiāls, no kura atlasi
veikt.
3) tikai aptuveni 10 % no kloniem vairojas pietiekami labi, lai rūpnieciskā mikroklonālā
pavairošana būtu efektīva (Pulkkinen, 2006 – personiska komunikācija – Somijā no
300 atlasītiem kloniem tikai 27 bija derīgi rūpnieciskai pavairošanai ). Šis aspekts vēl
vairāk paaugstina atlases intensitāti (samazina atlasīto koku daļu no sākotnējā
materiāla.
Ja izmantotās selekcijas shēmas citām koku sugām balstās uz metodēm, kas ar augstu
varbūtību uzlabo selekcijas grupas vidējo ģenētisko vērtību, tad hibrīdās apses selekcijas
gadījumā daudz svarīgāk ir atrast individuālus, labākos klonus. Nepieciešams optimizēt
pēcnācēju pārbaužu shēmu tā lai paaugstinātu iespēju konstatēt eksistējošās variācijas, atrast
maksimumus, tātad – lielāka koku skaita izmantošanu no katras kontrolēto krustojumu
ģimenes (Tuskan, 1997), kā arī maksimāli homogēnu stādījumu platību (lauksaimniecības
zemju) pielietošanu. Pētījumu rezultāti par genotipa x vides mijiedarbības faktora ietekmi
(vērtību un būtiskumu) uz hibrīdo apšu augšanas parametriem ir pretrunīgi (Li, Wu, 1997,
Stener, Karlsson, 2004), tādēļ vismaz līdz precīzāku rezultātu iegūšanai rekomendējama
drošākā stratēģija – ierīkot pēcnācēju pārbaužu stādījumos tādos klimata un augsnes
apstākļos, kādos plānota to rezultātu izmantošana.
Somijā hibrīdajai apsei ieteikts izmantot atkārtotu selekciju atlasot indivīdus ar augstu
specifisko kombinatīvo spēju. Kā mātes kokus izvēloties 25 parastās apses klonus, kurus pēc
testeru metodes krusto ar vairākiem Amerikas apses tēva kokiem un vienlaikus ar 25 parastās
apses vīrišķajiem kokiem pēc viena pāra shēmas vispārējo kombinatīvo spēju novērtēšanai un
nākamā selekcijas cikla materiāla iegūšanai). Jāņem vērā, ka Amerikas apses pluskokiem
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jābūt piemērotiem vietējiem klimatiskajiem apstākļiem un kaitēkļu, slimību fonam, jo to
īpatsvars nākamās selekcijas paaudzes veidošanā ir augsts. Tātad būtu rekomendējams ierīkot
lielāka skaita Amerikas apšu (no atbilstošiem Kanādas klimatiskajiem apgabaliem un / vai jau
Skandināvijā pārbaudītās) klonālo pēcnācēju pārbaužu izveidošana Latvijā, nodrošinot stabilu
selekcijas bāzi.
Labākos kokus (kandidātus) sibu ģimenēs atlasa fentipiski un tiem veic klonālās
pēcnācēju pārbaudes. Nākamo krustošanas ciklu veic ar pārbaudītu un atlasītu parasto apšu
sievišķajiem kokiem, krustojot tos ar cietiem (pārbaudītiem) Amerikas apses vīrišķo koku
kloniem. Ņemot vērā, ka heterozes efekta ģenētiskie cēloņi joprojām ir tikai daļēji izpētīti,
selekcijas shēmas optimizācija (krustojumu skaits, atlasāmo kandidātu skaits) ir
problemātiska (Kerr, et al., 2004). Tādēļ papildus praktiskajam nepieciešams arī
fundamentālās pētniecības darbs par dažādu pazīmju maksimālo variāciju starp hibrīdajām
ģimenēm un to ietvaros, kā arī efektu no dažādās pakāpēs uzlabotu (pēc vispārējās
kombinatīvās spējas atlasītu) parastās apses mātes koku izmantošanas ietekmi uz sasniedzamo
hibrīdo pēcnācēju produktivitātes paaugstināšanu. Kamēr šis jautājums vēl nav noskaidrots,
rekomendējams veikt lielāku skaitu starpsugu krustojumu un arī daļu mātes kokus selekcijas
populācijai atlasīt balstoties uz to specifiskajām kombinatīvajām spējām (hibrīdo pēcnācēju
augšanas rezultātiem) (30.att.)

Kloni tālākām pārbaudēm un
rūpnieciskai pavairošanai
Atlase
Kontrolētā
krustošana
Materiāla
papildināšana

Pēcnācēju
pārbaudes
Starpsugu
krustošana

Kontrolētā
krustošana
Materiāla
papildināšana

Fenotipiskā pluskoku atlase - materiāls
Melnās bultas pazīmē pirmo selekcijas ciklu, zaļās – nākamos. Bulta ar zaļu pārtrauktu līniju
– informācijas plūsmu.
30. att. Iespējamā hibrīdās apses selekcijas shēma Latvijā
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Turpmākie pētījumu virzieni
Tēmas un jautājumi, kuru plašāka izpēte nepieciešams selekcijas stratēģijas precizēta
varianta izstrādei un realizācijai izklāstītas iepriekšējās nodaļās, tādēļ šeit īsi uzsvērtas
nozīmīgākās.
1. Iespējas saīsināt selekcijas ciklu, reizē ar to paaugstinot no 1 darba gada praksē
realizējamā ģenētiskā ieguvuma vērtību. Analīze un praktiskie pētījumi par ziedēšanas
stimulēšanu (tai skaitā potēšana vecu plantācijas koku vainagos – White et al., 2003,
mikroklonālā pavairosāna – Häggman et al., 1996, Viherä-Aarnio, Ryynänen, 1994),
kā arī dažādu klonālās pavairošanas metožu novērtēšana un piemērotāko aprobācija.
2. Optimālā pēcnācēju pārbaužu dizaina izvēle (īpaši – hibrīdajai apsei) un selekcijas
indeksa izstrāde dažādiem atlases mērķiem un izmantošanas ilgumam, ietverot ar
globālajām klimata izmaiņām saistīto risku analīzi un iespējamos risinājumus.
3. Koksnes īpašību ģenētiskā determinācija, attīstība, iespējas un nepieciešamība iekļaut
tās pazīmju skaitā, pēc kurām veic atlasi
4. Iespējas izveidot eksperimentālo (elites) selekcijas grupu katrai no koku sugām
augstāka ģenētiskā ieguvuma realizācijai nekavējoši un intensīvākai apsaimniekošanai
paaugstinātu tā vērtību iegūšanai arī nākamajos selekcijas ciklos. Šī selekcijas grupa
var veidot bāzi arī dažādu ģenētisko efektu novērtēšanai un molekulārās ģenētikas
pētījumiem, piemēram, kvantitatīvās pazīmes nozīmīgi ietekmējošu gēnu kartēšanai
(Wu et al., 2001).
5. Selekcijas darba ilgtspējības (ekonomiskā, ekoloģiskā, sociālā) aspektu novērtējums,
kas ir būtisks, ņemot vērā procesa ilgstošo raksturu un ietekmi uz nākotnes
mežaudzēm.
6. Paaugstināta ģenētiskā ieguvuma realizācija praksē. Tēmas nav tieši saistītas ar
selekcijas darbu, bet nodrošina tā rezultātu pielietošanu – tātad faktisko atdevi no
selekcijā investētajiem līdzekļiem. Jautājumi, kas saistīti ar klonālo un kontrolētā
krustošanā pavairota materiāla izmantošanu, papildus krājas / kvalitātes ieguvumu un
risku, kā arī fona putekšņu ietekmi uz sēklu plantāciju materiāla ģenētisko vērtību un
tās samazināšanas variantiem. Iespējas paaugstināt no plantāciju sēklām iegūto
mežaudžu krāju un kvalitāti, izmantojot nevienmērīgu dažādu klonu pārstāvniecību
(Lindgren, Matheson, 1986, Olsson et al., 2001), kā arī nākamās paaudzes
(augstvērtīgāku) klonu potēšanu plantācijās starp vecajiem kokiem, nodrošinot
pakāpenisku paaudžu nomaiņu, nepārtrauktu sēklu ražošanu un pakāpenisku praksē
izmantojamā materiāls ģenētiskās vērtības paaugstināšanu.
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II Datu bāzes papildināšana
Veikta datu analīze 2005. un 2006. gadā uzmērītajiem parastās priedes stādījumiem,
kopumā 12 objektiem. Jaunākie mērījumi, apraksti un shēmas reģistrēti datu bāzē, esošā
informācija papildināta ar elektroniski ievadītiem datiem no iepriekšējo mērījumu veikšanas
(atskaites, melnraksti).
Nozīmīga informācija par dažādiem selekcijas objektiem atrodama ne tikai dažādu
institūciju atskaitēs, bet arī publikācijās. Tajās reti ir objektu shēmas un gandrīz nekad nav
tieši uzmērījumu materiāli, tomēr tās satur nozīmīgu informāciju par lietoto metodiku, pēc
kādas ir veikta objekta analīze, veikta datu apstrāde un interpretācija, izdarīti secinājumi. Šādi
rezultāti var būt izmantojami tieši, kā arī, pēc sniegtās metodikas veicot atkārtotus aprēķinus,
var novērtēt secinājumu izmaiņas vai stabilitāti eksperimenta vecumam palielinoties.
Lai apkopotu rakstus par meža selekcijas objektiem, to analīzi, un saglabātu tos viegli
atrodamā un klasificējamā formā, izveidota speciāla programma (31. attēls).
Programma ļauj atlasīt un klasificēt literatūras vienību pēc autora vārda, izdošanas gada,
izdevuma un raksta nosaukuma, kā arī ievadītajiem atslēgas vārdiem un vārdiem
kopsavilkumā.
Paredzēts to savietot ar pagājušajā gadā izveidoto selekcijas objektu datu apkopošanas
programmu, veidojot vienotu informācijas bāzi katram meža selekcijas objektam.

31. att. Literatūras datu apkopošanas programma
Šajā pusgadā caurskatīti žurnāli Mežsaimniecība un Mežrūpniecība, Jaunākais
Mežsaimniecībā, LLU Raksti – kopumā 263 žurnāli. No tiem datu bāzē ievadīti 64 raksti,
katram pierakstot atslēgas vārdus un kopsavilkumu (ietvertās informācijas saturu,
nozīmīgākās tēzes un secinājumus). Literatūras datu bāzē ievadīta daļa no atrastajām un
analizētajām ārzemju autoru publikācijām.
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Izskatīti 1980-to gadu LLU Meža fakultātes bakalaura darbi un pieejamās zinātniskās
atskaites par meža selekcijas tēmām, turpinās to rezultātu apkopošana un ievadīšana datu
bāzē.
Par literatūras apkopošanas darbu nozīmību liecina atrastā Kuldīgas virsmežniecības
teritorijā esošā parastās priedes pluskoku brīvapputes pēcnācēju stādījuma shēma un apraksts,
kas dod iespēju veikt atkārtotus uzmērījumus un atlasīt labākos klonus 2. kārtas sēklu
plantācijas ierīkošanai Rietumu zonā. Ņemot vērā, ka apzīmes dabā saglabājušās ļoti maz, bez
šīs shēmas darbs būtu faktiski neiespējams. Citā literatūras avotā atrasts šī objekta 15 gadu
vecumā veikto mērījumu melnraksts. Tas, pēc šogad plānotās eksperimenta atkārtotas
uzmērīšanas, būs noderīgs materiāls rezultātu un secinājumu salīdzināšanai.
Iegūta metodika selekcijas indeksu novērtēšanai pluskoku atlasē. To var pielietot
pēcnācēju pārbaužu vērtēšanā, atlasot pēc jau definēta indeksa, vai lielāku vērību piešķirot
citām pazīmēm (pieņemot, ka nozīmīgākās pazīmes pluskoku atlases indeksā ir ietvertas). Tas
nozīmē, ja pluskoku atlasē lielāka vērība veltīta kvalitātes parametriem, tad, analizējot
pēcnācējus, var uzsvērt produktivitātes rādītājus.
Veicot literatūras apskatu, pievērsta uzmanība iepriekš izstrādāto meža selekcijas
programmu un darba turpināšanas ideju apkopošanai. Selekcijas procesa attīstības plānošana
nevar notikt tikai balstoties uz ārzemju pieredzi, ignorējot Latvijā paveikto, tādēļ darbam tiks
pievienots arī literatūras studiju laikā atrastais faktu materiāls / secinājumi no pētījumiem
Latvijā. Tie ir nozīmīgi turpmākam selekcijas darbam, kā arī izvēloties kādu no tā
turpināšanas alternatīvām,tādēļ šeit atspoguļotas galvenās atziņas no dažiem Latvijas meža
selekcionāru darbiem (atskaitēm, publikācijām), kuras apkopotas datu bāzes papildināšanas
laikā. Ar // apzīmēti komentāri.
Egles un priedes provenienču atlase
Atlases mērķis ir izveidot optimālo provenienču komplektu ar augstu produktivitāti,
rezistenci un ar saīsinātu rotācijas ciklu.
Sākumā tiek savākti sēklu komplekti, kas pārstāv dotās sugas dažādas dabiskā areāla
daļas. Parastās priedes sēklu komplektos kopā ar vietējās izcelsmes paraugiem tiek pārstāvēta
arī Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Vācija un Polija. // Eksperimentos iekļautas arī Zviedrijas
priedes, taču Baltkrievijas un Krievijas materiāls pārstāvēts nepietiekami. // Egles sēklu
komplektos tiek pārstāvēta arī Norvēģija, Dānija, Somija, Rumānija, Polija, Krievija,
Slovākija, Vācija, Ungārija, Bulgārija, Zviedrija, Ukraina un Lietuva. Programmas realizēšana
dažādām sugām tika uzsākta 1965.-1970. gadā.
Izmēģinājumu stādījumi no ģeneratīvajiem pēcnācējiem ierīkoti vismaz 3 ekoloģiskajos
fonos. Pirmā provenienču izvērtēšana pēc iepriekšminētajām pazīmēm tiek veikta 4-5.g
vecumā. Proveniences tiek izvērtētas pēc pieauguma stabilitātes.
Parastās priedes atlase pēc vispārējās kombinatīvās spējas
Atlases mērķis ir izveidot mākslīgu priedes populāciju ar augstāku koksnes krāju
audzēšanai I-III bonitātes mežaudzēs.
Izejas materiāls ir 600 kloni no pirmās kārtas sēklu plantācijas, 315 koku brīvapputes
pēcnācēju ģimenes no vietējām populācijām, kas atrodas 16 dažādās Latvijas vietās.
Koksnes produktivitāte (vērtēta pēc koku augstuma, caurmēra) tiek noteikta sēklu
plantāciju klonu brīvapputes pēcnācējiem un individuālu koku brīvapputes pēcnācējiem no
dabiskajām populācijām. Lai nodrošinātu dabisku polikrosu starp salīdzināmajiem kloniem
(tiek salīdzināti tikai kloni ar sinhronu ziedēšanu), notiek apputeksnēšana ar fona putekšņiem
pirms sēklu plantācija uzsākusi vīrišķo ziedēšanu. Katram klonam jābūt pārstāvētam ar
vismaz 10 koku sēklām, kas izvietoti dažādās plantācijas vietās. Pēcnācēju pirmo vērtēšanu
veic 4-5 g. vecumā, atkārto 7-8 g. un 10-11 g. vecumā, ņemot vērā koku saglabāšanos,
ekoloģisko un ģeogrāfisko faktoru ietekmi uz vērtējamo pazīmi.
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Nepieciešams vērtēt izturību pret skujbiri brīvapputes pēcnācējiem 3-5 g. vecumā vismaz
divos veģetācijas periodos. Dabiskā infekcijas fona trūkuma gadījumā rada mākslīgu
infekcijas fonu. Vismaz divos veģetācijas periodos vērtē ziedēšanas fāzu sinhronitāti kloniem
un individuāliem kokiem. // Tā ir nozīmīga rezultātu ieguvē (sēklu plantācijām) selekcijas
procesa turpināšanai, jo tieši ziedošo klonu skaits nosaka plantācijas iekšējo putekšņu fonu,
samazinot iespējas apputeksnēšanā piedalīties blakusaudžu kokiem ar zemāku ģenētisko
vērtību. Tā nosaka klonu skaitu, kuri faktiski piedalās apputeksnēšanā, tātad arī ģenētiskās
daudzveidības līmeni. Tādēļ ir nepieciešama klonu arhīva ierīkošana atlasītajam materiālam
vienlaikus ar pēcnācēju pārbaužu uzsākšanu, jo pēc to izvērtēšanas var krustot labākos
atlasītos kokus, novērtēt ziedēšanas sinhronitāti, sagatavojot sēklu plantāciju ierīkošanai
klonu komplektu ar vienlaicīgu ziedēšanu. Tas saīsina selekcijas ciklu un palielina ģenētisko
ieguvumu no selekcijas darba. //
Piecu gadu periodā plānots novērtēt klonu un atsevišķu koku sēklu ražību. Rezultāti ir
pielietojami ražojošo plantāciju kopšanai un jaunu ierīkošanai. Pirmais šī darba etaps tika
pabeigts jau 1980. gadā. // Šos datus par ziedēšanas intensitāti un sēklu ražību ir plānots
izmantot atlasot materiālu turpmākam selekcijas darbam. Pēc produktivitātes atlasītu klonu ar
zemu sēklu ražotspēju nozīme sēklu plantāciju pēcnācēju pārākuma veidošanā pār mežaudžu
pēcnācējiem ir zema. Tādu materiālu tālākajā selekcijas darbā nepielieto.
Parastās egles klonu atlase
Atlases mērķis ir izveidot mākslīgu populāciju ar augstu produktivitāti, kvalitāti un
saīsinātu rotācijas ciklu. Pirmajā darba etapā, izmantojot augstu atlases intensitāti, ieteicams
izveidot ātraudzīgu, veģetatīvi pavairojamu klonu komplektu audzēšanai plantācijās. Atlases
mērķis ir egles veģetatīvā pavairošana rūpnieciskos apmēros. Turpmāk plānots paaugstināt
mākslīgi veidoto populāciju polimorfismu un atlasīt īpatņus, kas pielāgoti plašākai klimata un
augsnes apstākļu daudzveidībai.
Pirmā uzdevuma realizēšanai atlase tiek veikta sekojošā veidā:
1.
Atlases plānots veikt 8-10 g. vecos stādījumos, balstoties uz koksnes ražību un
ātraudzību raksturojošiem rādītājiem. // Nozīmīga vērība pievērsta atlases iespējām agrā
vecumā, taču šīs metodes sevi nav attaisnojušas. //
2.
Atlases kritērijs ir apsakņošanās intensitāte pēc iespraušanas. No tālākām
pārbaudēm izslēdz klonus ar neapmierinošu apsakņošanos.
3.
Izmēģinājumu ierīkošana no atlasītajiem, rūpnieciskajai pavairošanai piemērotiem
kloniem. Konkurences ietekmes novērtēšanai paredzēti divi izmēģinājumu veidi: atlasīto
klonu maisījumam un tīriem kloniem.
Veģetatīvā pavairošana kā pēcnācēju pārbaužu ierīkošanas metode sniedz ievērojami
precīzākus un ātrākus rezultātus, saīsinot selekcijas ciklu un palielinot procesa ekonomisko
efektivitāti. Tādēļ tā tiek plaši pielietota Skandināvijas valstīs un eglei arī Lietuvā. Veģetatīvi
pavairots materiāls pēcnācēju pārbaudēm tiks pielietots augstas intensitātes selekcijas
alternatīvā arī Latvijas apstākļos.
Parastās priedes hibridizācija
Pētījuma mērķis ir novērtēt specifiskās kombinatīvās spējas (SKS) ietekmi uz pēcnācēju
koksnes krāju, noturību pret skujbiri un inbrīdinga efektu sēklu plantāciju kloniem.
Pētījums realizēts, izdarot kontrolēto krustošanu pēc testeru shēmas. Par testeriem izvēlēti
6 Smiltenes MRS sēklu plantācijas kloni ar krustošanai piemērotām ģeneratīvajām īpašībām.
Tēva koki Latvijas robežās atlasīti pēc sekojošas shēmas: tipisks vietējās priedes augšanas
apgabals >>> tipiska šī apgabala populācija >>> 5-6 koki no šīs populācijas. Ārvalstu reģioni
(Ukraina, Baltkrievija, Lietuva, Maskavas apg.) tiek pārstāvēti ar 5-10 kloniem no sēklu
plantācijām vai individuāliem kokiem no populācijām. 1974. un 1976. gados veikti aptuveni
300 kontrolētie krustojumi (bez inbrīdinga). Izmēģinājumi ierīkoti 1979. gadā divos dažādos
ekoloģiskos fonos un vērtēti pēc Selekcijas nodaļā pielietotās metodikas. Noteikta SKS
53

praktiskās pielietošanas lietderība biklonālo sēklu plantāciju ierīkošanai un optimālāko sēklu
plantāciju veidu izvēlei. // Eksperiments atkārtoti uzmērīts 2005. gadā un tā rezultātus plānots
izmantot 3. kārtas sēklu plantācijas klonu komplekta izveidē. //
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III Meža selekcijas datu analīzes standarta metodika
Meža selekcijas darbs balstās uz pēcnācēju pārbaudēm un tajās esošo ģimeņu vidējo
vērtību noteikšanu. Pēc šīs vērtības ģimenes tiek ranžētas, labākās atlasītas un tiek sasniegts
ģenētiskais ieguvums.
Vienkāršotā gadījumā varētu veikt ģimeņu vidējo vērtību aprēķinu (novērojumu vērtības
dalīt ar skaitu), saskaņā ar to piešķirt rangus un atlasīt labākās. Taču šāds aprēķins var izsaukt
nozīmīgas neprecizitātes, kuru rezultātā netiks atlasītas faktiski (ģenētiski) labākās ģimenes.
Šeit analizēti daži no iespējamiem neprecizitātes cēloņiem.
1. Katra no ģimenēm atšķirīgas saglabāšanās dēļ dažādos stādījuma atkārtojumos var
būt pārstāvēta ar atšķirīgu koku skaitu. Nepamatoti labāks vērtējums, vienkāršoti
aprēķinot, būs ģimenēm, kurām atkārtojumā ar labākajiem augšanas apstākļiem ir arī
lielākais koku skaits.
2. Dažas ģimenes nav pārstāvētas visos atkārtojumos. Tām, kuras pārstāvētas tikai
labākajos, aprēķinātā vidējā vērtība būs nepamatoti augsta.
3. Eksistē atkārtojuma (vides apstākļu) un genotipa (katras ģimenes) mijiedarbība,
kuras ietekme uz rezultātu ģimeņu nevienmērīgas pārstāvniecības gadījumā arī nevar
tikt ignorēta.
Papildus grūtības (un neprecizitātes veicot vienkāršotus aprēķinus) rodas, ja nepieciešams
kombinēt datus no vairākiem eksperimentiem. Kā tas apskatīts iepriekšējās nodaļās – šāda
rezultātu kombinēšana ir nepieciešama adekvātu selekcijas vērtību iegūšanai un ģimeņu
ranžēšanai. Stādījumi var būt ar atšķirīgu precizitāti (augsnes heterogenitāti, trupes ietekmi,
pārnadžu bojājumu pakāpi), un uzmērīšanas dati iegūti dažādā koku vecumā. Bez tam, dažas
ģimenes var būt pārstāvētas tikai atsevišķos eksperimentos un ne visos atkārtojumos. Ņemot
vērā šo faktoru ietekmi, ģimeņu salīdzināšanā tiešo mērījumu (fenotipiskos) datus izmantot
nav rekomendējams, jo iegūtais rezultāts var saturēt nozīmīgas kļūdas.
Lai komplekso situāciju atrisinātu, jāsaprot, ka vecāku koku selekcijas vērtības nav tieši
uzmērāmas, bet tās jāparedz (jāprognozē) no novērtētajām (uzmērītajām) to pēcnācēju
vērtībām.
y' = [y1, y2...yn], yi – ģimenes vidējā vērtība noteiktā pēcnācēju pārbaužu stādījumā. No tā
nepieciešams paredzēt vecāku koku selekcijas vērtības g.
g'=[g1 g2 ...gn], kur gi- i-tā vecāku koka selekcijas vērtība g un y vektori ir ar kopēju
izvietojumu un ĝi, ir novērotā (uzmērītā) y funkcija, lai atrastu gi vērtību.
Nepieciešamās un vēlamās funkcijas īpašības:
1. Σ(ĝ) = g, respektīvi, ĝi jābūt precīzam (ne-tendenciozam) attiecībā pret jebkuru vecāku
koku i.
2. Aprēķinam jābūt ar:
a. minimālo kvadrātisko kļūdu, tas ir min Σ(gi-ĝi)2;
b. maksimālo korelāciju starp aprēķināto (prognozēto) un faktisko vērtību max
r(gi,ĝi);
c. maksimālo rezultātu no atlasītās vecāku kopas pēcnācējiem, saskaņā ar
paredzētajām selekcijas vērtībām (ĝ).
3. Metodei jābūt praktiski izpildāmai.
4. Metodes rezultātam jābūt saprotamam un interpretējamam.
5. Metodei jāparedz ģenētisks ieguvums tieši vai tam jābūt viegli aprēķināmam no
rezultāta.
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Minētajiem kritērijiem atbilst BLP un BLUP (Best Linear Prediction un Best Linear
Unbiased Prediction) metodes. Strādājot ar tām, iespējams ar līdzvērtīgu precizitāti aprēķināt
selekcijas vērtības ģimenēm, kuras pārstāvētas dažādā skaitā stādījumu un atkārtojumu,
korekti ņemot vērā vides faktoru ietekmi. Kalkulācijā var iekļaut dažāda vecuma materiālu,
iepriekš aprēķinot ģenētisko korelāciju starp pazīmi vienā un otrā vecumā. Selekcijas
starpības, kuras konstatētas jaunākā stādījuma vecumā, tiks reducētas uz tām atbilstošām
vērtībām stādījuma vecumam palielinoties. Jo vairāk stādījumos ģimene pārstāvēta, jo zemāka
aprēķina kļūda (precīzāks novērtējums) un reizē ar to augstāks ģimenes rangs. Tas atbilst
vēlamajam – jo labākus rezultātus kāda ģimene uzrādījusi lielākā skaitā dažādu apstākļu, jo
drošāk to izmantot meža atjaunošanā praksē. Ar BLP metodi iegūtos rezultātus var tieši un
vienkārši izmantot ģenētisko ieguvuma novērtēšanā.
Izmantojot minētās teorētiskās atziņas, kā arī kvantitatīvās ģenētikas pamatprincipus
(Falconer, Mackay, 1996), izstrādāts SAS modelis selekcijas vērtību aprēķiniem vienas
stādījumu vietas ietvaros, kas izmantojams ģimeņu ranžēšanai saskaņā ar to (pēc BLUP
metodes aprēķinātām) selekcijas vērtībām pēc izstrādāta selekcijas indeksa. Veicot aprēķinus
selekcijas stādījumā ar 158 ģimenēm, iegūtais labāko ģimeņu ranžējums atspoguļots 2. tabulā.
Selekcijas indeksā šajā gadījumā pieņemts, ka augstuma vērtība ir nozīmīgākā (ar koeficientu
1,25), kā arī no analīzes izslēgtas parceles, kurās kokiem konstatētas trupes pazīmes un koki,
kuri atpaliek no pārējiem pēc augstuma vairāk kā 2 standartnovirzes. Lai, ranžējot pēc
selekcijas indeksa, netiktu ignorēta koku kvalitāte, labākajās pozīcijās nav iekļauti koki un
ģimenes, kuri pēc zarojuma un stumbra taisnuma vērtībām vairāk kā 15% atpaliek no
eksperimenta vidējās, kā arī individuāli koki ar sliktāko šo pazīmju novērtējuma balli. Bez
tam, starp labākajām nav arī ģimenes ar zemu saglabāšanos (vairāk kā 15% atpaliek no
eksperimenta vidējās).
2. tabula
Saskaņā ar selekcijas indeksu labākās ģimenes pēcnācēju pārbaužu eksperimentā
ĢIMENE RANGS

Augstums Caurmērs
Tilpums
BV SE BV SE BV SE

Zara caurmērs
Zars
BV
SE
BV
SE

Stumbrs
BV
SE

55
153
58
39
141
8
19
57
15
150
111
135
123
79
14

3,8
2,0
2,1
1,7
1,5
3,0
2,7
3,5
2,0
2,1
2,2
1,7
2,7
1,8
2,4

0,17
0,06
0,19
0,33
0,04
0,14
0,24
-0,01
0,28
0,07
-0,01
0,15
0,06
0,11
0,12

-0,02
0,07
0,07
0,12
0,12
0,07
0,04
0,03
-0,03
0,11
0,03
0,08
0,14
0,16
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,9
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,6

3,2
2,0
3,3
2,4
1,8
2,2
3,2
2,1
2,2
1,9
2,2
1,5
1,8
2,6
2,5

1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,4
1,2
1,2
1,1
1,2
1,1
1,3
1,3
1,3
1,1

0,05
0,02
0,04
0,02
0,02
0,03
0,04
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,11
0,11
0,11
0,12
0,12
0,14
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,13
0,13
0,13
0,11

-0,12
0,2
-0,06
0,02
0,15
0,15
-0,17
0,15
0
0,01
0,09
0,09
0
-0,15
-0,09

0,15
0,15
0,15
0,16
0,15
0,18
0,16
0,16
0,15
0,16
0,15
0,17
0,17
0,17
0,15

0,1
0,1
0,1
0,11
0,1
0,12
0,11
0,11
0,1
0,11
0,1
0,11
0,11
0,11
0,1

BV - selekcias vērtība - attiecīgās ģimenes ģenētiski noteiktais pārākums pēc vērtētās pazīmes
pār eksperimentā iekļauto ģimeņu vidējo vērtību. Mērvienība tāda pati kā vērtētajai pazīmei
SE - novērtējuma standartkļūda
Tilpums - stumbra tilpums
Zars - zarainības novērtējums ballēs
Stumbrs - stumbra tainuma novērtējums ballēs

Izstrādātais algoritms ievietots atskaites pielikumā. Tas pielietots vēl 11 parastās priedes
selekcijas eksperimentu datu analīzē un rezultāti pievienoti selekcijas datu bāzei.
Nākamajā gadā nepieciešams algoritmu papildināt, iekļaujot iespējas vienlaikus analizēt
vairāku eksperimentus, kā arī tā paša eksperimenta dažāda vecuma mērījumu datus.
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IV Pēcnācēju pārbaužu ierīkošanas principi
Literatūras datu apkopojums par pēcnācēju pārbaužu ierīkošanas atsevišķiem aspektiem
jau ietverts atskaites 1. nodaļā (apakšnodaļa „Pēcnācēju pārbaudes”), tādēļ šeit atsevišķi
izcelti tikai secinājumi un rezultāti no atsevišķu pēcnācēju pārbaužu eksperimentu analīzes.
Pēcnācēju pārbaužu ierīkošanai:
1) rekomendēts izmantot tam pašam materiālam vismaz 3 stādīšanas vietas, novērtējot
atšķirīgu ekoloģisko un augsnes faktoru ietekmi un atlasot universāli pielāgotās ģimenes.
Jāņem vērā, ka materiāls no atlasītajiem sēklu plantāciju kloniem tiks izmantos meža
atjaunošanai dažādos apstākļos;
2) ieteicams izmantot iespējami auglīgus, sugai piemērotus meža augšanas apstākļu tipus,
kur selekcijas starpības lielākas (gan ātraudzības, gan kvalitātes parametru novērtējums
precīzāks), kā arī atlasītā materiāla izmantošana sniegs augstāku krājas papildus
pieaugumu (m3/ha);
3) rekomendēts izmantot neliela koku skaita rindu parceles, kas nodrošina augstu
statistisko efektivitāti – katra ģimene pārstāvēta iespējami dažādās stādījuma vietās
(izlīdzinās iespējamā augsnes apstākļu nevienmērības ietekme) un ar lielu skaitu
atšķirīgām kaimiņu ģimenēm (izlīdzinās atšķirīgā konkurences ietekme). Arī eksperimenta
kopšana un uzmērīšana ir vienkāršāka nekā izmantojot bloku parceles, vienlaikus
saglabājot iespējas veikt atlasi starp kokiem ģimenē (kas faktiski nav iespējama
izmantojot vienkoka parceles).
Lai novērtētu saglabājušos koku skaita un eksperimenta dizaina ietekmi uz iespējām
aprēķināt fenotipisko pazīmju ģenētisko determināciju, veikta 11 parastās priedes brīvapputes
pēcnācēju pārbaužu stādījumu analīze. Eksperimenti iekārtoti Meža pētīšanas stacijas
Kalsnavas meža novada teritorijā un Kuldīgas VVM, to uzmērīšana veikta 2005. un 2006.
gadā, vecums – 25-32 gadi. Eksperimentu dizains atspoguļots 3. tabulā.
3. tabula
Parastās priedes brīvapputes pēcnācēju pārbaužu eksperimentu ierīkošana un kopšana
Koku
Parceles
Ierīkošanas Variantu Atkārtojumu
Veikta
skaits
Eksperiments
gads
skaits
skaits
veids
kopšana
parcelē
17 1980.
156
8
8
rindas (1x8) nē
46 1986.
47
8
8
rindas (1x8) nē
39 1976.
100
4
4
bloka (3x5) nē
33 1971.
49
4
4
bloka (5x5) jā
234 1972.
49
4
4
bloka (3x5) jā
36 1973.
49
4
4
bloka (3x5) nav zināms
351 1984.
79
5
16
bloka (2x8) jā
38 1974.
49
4
4
bloka (3x5) nav zināms
35 1973.
49
4
4
bloka (3x5) nav zināms
34 1972.
49
4
4
bloka (3x5) jā
37 1974.
bloka (3x5) nav zināms
49
4
4
Eksperiments – eksperimenta nr.;
Parceles veids – iekavās 1. skaitlis – rindu skaits, 2. skaitlis – koku skaits rindā.
Veikto aprēķinu kopsavilkums atspoguļots 4. tabulā.
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4. tabula
Parastās priedes pēcnācēju pārbaužu eksperimentus raksturojošie rādītāji
2
Sk. ģim. Skaits s%
Eksp. Paz. Atk. Sk. parc. h i
h
7,1
2,8
0,25
20
4230 25
0,14
40
17 d
tilp.
0,16
78
h
5,6
2,4
0,18
13
887 24
46 d
0,16
39
tilp.
0,18
72
h
3,9
3,8
0,28
15
2044 14
39 d
0,06
30
tilp.
0,10
61
h
3,9
2,7
0,23
11
595 10
33 d
0,01
23
tilp.
n
47
h
3,8
5,4
0,18
21
1121 17
234 d
0,01
33
tilp.
0,04
70
h
3,6
2,1
0,13
8
529 11
36 d
n
26
tilp.
n
53
h
3,5
4,9
0,25
17
1848 10
351 d
0,06
24
tilp.
0,10
49
h
3,5
3
0,05
11
694 16
38 d
n
32
tilp.
n
66
h
3,4
2,2
0,06
7
532 12
35 d
0,12
27
tilp.
0,13
55
h
3,1
3
0,06
9
726 14
34 d
n
30
tilp.
n
61
h
2,8
3,6
n
10
899,0 19
37 d
0,06
34
tilp.
0,07
68
Eksp. – eksperiments;
Paz. – analizētā pazīme (h-augstums, d-caurmērs, tilp.- stumbra tilpums);
Atk. – harmoniskais vidējais – cik atkārtojumos katra ģimene pārstāvēta (ir parceles ar vismaz
1 koku);
Sk. parc. – uzmērīšanas brīdī harmoniskais vidējais koku skaits parcelē;
h2i – individuālu koku iedzimstamības koeficients;
Sk. ģim. – vidējais koku skaits ģimenē visā eksperimentā kopumā;
Skais – kopējais koku skaits eksperimentā;
s% - pazīmes variācijas koeficents, %.
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Redzams, ka eksperimentos, kuros nav bijusi kopšana (17, 46, 39), iedzimstamības
koeficienti (konstatējamā pazīmju ģenētiskā determinācija) ir augsti. Taču līdzīgi rezultāti
konstatēti arī iepriekš koptos eksperimentos (351, 33). Tas liecina, ka konkurences faktoram
vai tā mazināšanai ar kopšanas ciršu palīdzību nav izšķiroša nozīme pazīmju ģenētiskās
determinācijas noteikšanā. Eksperimenti 17 un 46 ierīkoti, izmantojot rindu parceles,
sākotnējais koku skaits ģimenē 64, eksperiments 351 – 2 rindu parcelēs, sākotnējais koku
skaits 64, pārējiem eksperimentiem, izņemot 33, izmantotas bloku parceles, kurās sākotnējais
koku skaits 60. Redzams, ka iedzimstamības koeficenta vērtības nozīmīgi ietekmē vidējais
vienā ģimenē saglabājušos koku skaits eksperimentā (Sk. ģim.) – 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. Konstatētie vidēji
saglabāšanās rādītāji un to ietekme uz iedzimstamības koeficientiem jāņem vērā, plānojot
turpmākos eksperimentus ar līdzīgu projektēto izmantošanas ilgumu. Iegūto rezultātu,
neapšaubāmi, ietekmē arī augstā sākotnējā stādījuma biezība (5000 koki*ha-1). Saskaņā ar
literatūras datiem, tā var būt pat vēlama, nodrošinot ātru vainagu saslēgšanu un iespējas
izdarīt atlasi jaunākiem stādījumiem (12-15 gaduvecumā). Eksperimentā 33 divas reizes
veikta kopšana pēc mežkopības pamatprincipiem, tātad šī brīža koku skaits neatspoguļo
saglabāšanos, un visi uzmērītie ir valdaudzes koki (konkurences maz ietekmēti). Konstatētais
augstuma iedzimstamības koeficients (0,23) faktiski atspoguļo augšanas potenciāla (pašu
ātraudzīgāko koku) nevis vidējo vērtību parametrus un ir grūti salīdzināms ar citu stādījumu
rezultātiem.
Ja kopējais saglabājušos koku skaits ģimenē uzmērīšanas brīdī līdzīgs, tad augstākas
iedzimstamības koeficientu vērtības ir eksperimentos, kur izmantotas rindu parceles lielākā
skaitā atkārtojumu (salīdzinot 17 un 234 eksperimentu). Rindu parcelu izmantošana samazina
risku zaudēt visu informāciju, ja kāda eksperimenta daļa tiek nozīmīgi bojāta sakņu trupes,
vējgāzes vai citu faktoru rezultātā.
Var secināt, ka, 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.
Nākamajā gadā nepieciešams analīzi turpināt, ietverot datus no citu koku sugu
eksperimentiem un atšķirīga vecuma stādījumiem.
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V Metodika selekcijas darba ekonomiskā aspekta
novērtēšanai
Šajā pārskata periodā plānota un veikta tikai metodikas izstrādes uzsākšana, apzinot
nozīmīgākos aspektus un identificējot nepieciešamos turpmākos pētījumus.
Selekcijas ekonomiskās analīzes sākuma posms ir ražošanas shēmas identificēšana,
ienākumu un izdevumu avotu noteikšana, bioloģisko pazīmju, kuras nozīmīgi ietekmē
ienākumus un izdevums, noteikšana, ekonomisko vērtību definēšana katrai no identificētajām
pazīmēm (Chambers, Borralho, 1999, Ponzoni, 1986 citēts pēc Whittock et al., 2004).
Veicot ekonomisko analīzi svarīgi definēt, ka selekcijas darba gala produkts ir mežaudze
un no tās iegūstamās produkcijas paaugstināta vērtība, nevis ģenētiski uzlabots sēklu
materiāls. Literatūras apskatā Dutrow (1974) norāda uz vairākiem pētījumiem, ka uzlabota
sēklu materiāla cena paredzēta kā selekcijas izmaksu segšanas instruments. Jayawickram un
Carson (2000) norāda, ka Jaunzēlandē Pinus radiata sēklu materiāla cena tieši atkarīga no tā
ģenētiskās vērtības. Jebkurā gadījumā pircējs ir gatavs maksāt augstāku cenu, tikai balstoties
uz aprēķiniem par iegūstamo nākamās mežaudzes vērtību.
Potenciālo ienākumu aprēķināšanas un ekonomisko vērtību kalkulēšanas pamats katrai no
pazīmēm ir ģenētiskais ieguvums. Ģenētiskais ieguvumus ir selekcijas darba rezultātā iegūtais
pazīmes (piemēram, koku augstuma) uzlabojums – ģenētisko faktoru noteiktā selekcijas
starpības daļa. To aprēķina pēc formulas:
G x = i h2 ∂2Px = i (∂2ax/∂2Px) ∂Px = i*hx*∂ax, kur
Gx – pazīmes x ģenētiskais ieguvums
i – selekcijas intensitāte
hx – kvadrātsakne no pazīmes x iedzimstamības koeficienta,
∂ax – pazīmes x aditīvā ģenētiskā efekta noteikta standartnovirze
∂ax – pazīmes fenotipiskā standartnovirze
Redzams, ka ģenētiskā ieguvuma vērtība nav absolūta un ir atkarīga no attiecīgā
eksperimenta parametriem (ģimeņu sastāva un skaita). Nākamais svarīgais faktors ir atlases
intensitāte – cik daudz labāko koku no populācijas jāizvēlas. Jo vairāk būs atlasīto koku, jo
selekcijas starpība attiecībā pret populācijas sākotnējo vērtību būs mazāka. Reizē ar to arī
ģenētiskais ieguvums zemāks. Nākamais ietekmējošais faktors ir iedzimstamības koeficients.
Individuālu koku iedzimstamības koeficients raksturo additīvā ģenētiskā efekta daļu kopējā
pazīmes dispersijā. Tā aprēķins balstās uz kovariāciju starp vienas ģimenes pēcnācējiem
eksperimentālā stādījuma ietvaros. Precīzāko rādītāja vērtību iespējams iegūt jaunos
pēcnācēju pārbaužu stādījumos, kur koku savstarpējās konkurences efekts ir minimāls (tās
rezultātā vēl nav sākusies koku atmiršana). Individuālu koku iedzimstamības koeficientus
izmanto ģenētiskā ieguvuma aprēķināšanai, ja veikta koku atlase ģimeņu ietveros. Turpretī ja
izvēlas labākos mātes kokus saskaņā ar to pēcnācēju augšanas un kvalitātes rādītājiem, tiek
lietots ģimeņu iedzimstamības koeficients. Tā vērtības lielā mērā atkarīgas no eksperimentu
kvalitātes (ierīkošanas vietu un atkārtojumu skaita, augšanas apstākļu vienmērības katras
stādījuma vietas ietvaros). Jo augstāka šī koeficienta vērtība, jo augstāka veiktās mātes koku
atlases precizitāte.
Veicot 25-32 gadus vecu parastās priedes pēcnācēju pārbaužu stādījumu analīzi
konstatēts, ka augstākās individuālu koku iedzimstamības koeficientu vērtības ir koku
augstumam, zemākas – stumbra tilpumam, viszemākās – caurmēram. Ģimeņu iedzimstamības
koeficientu vērtības minētajām pazīmēm uzrāda tādu pat sakarību, bet absolūtos skaitļos ir
aptuveni 2 reizes augstākas. Ģimeņu iedzimstamības koeficientu vērtības parceles krājai
(tātad rādītājs, kurš kompleksi raksturo saglabāšanos un koku augšanu) vairākumā gadījumu
pārsniedz individuālu pazīmju koeficienta vērtības par 10-40%. Rezultāti pakopoti 5. tabulā.
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5 tabula
Individuālu koku un ģimeņu iedzimstamības koeficientu vērtības parastās priedes
brīvapputes pēcnācēju pārbaužu stādījumos
2
2
2
Eksp. Paz. h indv st. kļ. h gim st. kļ. Eksp. Paz. h indv
h
0,18 0,11 0,36 0,21
h
0,25
d
0,16 0,1 0,35 0,21
d
0,06
46
351
tilp
0,18 0,1 0,38
0,2
tilp
0,11
krāja
0,63 0,21
krāja
h
0,2 0,08 0,52 0,21
h
0,28
d
0,01 0,04 0,06 0,18
d
0,06
234
39
tilp
0,04 0,04 0,18 0,18
tilp
0,11
krāja
0,59 0,22
krāja
h
0,26 0,06 0,52
0,1
d
0,14 0,03 0,41
0,1
235
tilp
0,16 0,04 0,44
0,1
krāja
0,72 0,12
Eksp. – eksperimenta numurs zinātnisko objektu reģistrā
Paz. – vērtētā koku pazīme
h – augstums, m
d – caurmērs, cm
tilp – stumbra tilpums, m3
krāja – parceles krāja, m3*parceles platība
h2indv – individuālu koku iedzimstamības koeficients
h2gim – ģimeņu koku iedzimstamības koeficients
st. kļ. – aprēķina standartkļūda

h2gim st. kļ.
0,71 0,21
0,49 0,28
0,61 0,26
0,42 0,17
0,08 0,49 0,13
0,04 0,18 0,12
0,05 0,28 0,12
0,58 0,15

st. kļ.
0,08
0,04
0,04

Ģenētiskā ieguvuma aprēķināšanai izmantota SAS datorprogramma, lietotais kods:
1)
raksturojot ieguvumu no 15% individuālu koku atlases (neievērojot ģimeņu
struktūru) pēc analizētās pazīmes: gengaina = 1.5 * h2indv * sqrt(varc_1 +
varc_3 + varc_4) * 100 / trialavg;

2)

raksturojot ieguvumu no 15% labāko ģimeņu atlases: sogain = 1.5 * 1.5 *
h2gim * sqrt(varc_1 + varc_3/bharmon + varc_4/(bharmon*pharmon)) *
100 / trialavg;

Kodā lietotais koeficients 1,5 apzīmē atlases intensitāti, bet darbība iekavās iekavas, no
kurām aprēķināta kvadrātsakne – attiecīgos pazīmes dispersijas komponentus. Rezultāts
aprēķināts procentos pret attiecīgā eksperimenta vidējo vērtību. Individuālu koku atlases
potenciālais rezultāts ir tikai teorētisks, jo, lai nepieļautu tuvradniecīgu klonu nonākšanu sēklu
plantācijā, ģimeņu (radniecības) struktūru nedrīkst ignorēt.
Raksturojot ģenētisko ieguvumu, no ģimeņu atlases pieņemts gadījums, kad izvēlēti kloni
tiek potēti sēklu plantācijā un raksturo šīs plantācijas pēcnācēju potenciālo pārākumu pār
attiecīgā eksperimenta vidējo mātes koku pēcnācēju vidējo rezultātu pēc novērtētās pazīmes.
Ja pieņem, ka plantācijā koku apputeksnēšanās notiek tikai savstarpēji, ģenētiskais ieguvums
jāreizina ar 2 (jo abi vecāku koki ir no atlasītās kopas). Taču reālā situācijā apputeksnēšanā
piedalās arī blakus audžu koki, tādēļ izmantot papildus koeficients 1,5. Rezultāti apkopoti 5.
tabulā.
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6. tabula
Individuālu pazīmju ģenētiskā ieguvuma vērtības atsevišķos parastās priedes
pēcnācēju pārbaužu stādījumos
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
46
351
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
234
39
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
235
tilp
18,9
28,1
krāja
66,7
Eksp. – eksperimenta numurs zinātnisko objektu reģistrā
Paz. – vērtētā koku pazīme
h – augstums, m
d – caurmērs, cm
tilp – stumbra tilpums, m3
krāja – parceles krāja, m3*parceles platība
indv. – ģenētiskais ieguvums no 15% individuālo koku atlases pēc attiecīgās pazīmes, %
plantāc. – ģenētiskais ieguvums veicot 15% ģimeņu atlasi un tās izmantojot sēklu
plantācijā, %

Jāņem vērā, ka 6. tabulā apkoptās vērtības ir teorētiskas un balstītas uz atlasi noteiktā
eksperimentā pēc vienas pazīmes. Praksē selekcijas darbs tiek veikts pēc vairāku pazīmju
kompleksa, tādēļ arī ģenētiskais ieguvums katrai no tām nebūs tik augsts. Piemēram,
aprēķinot ģimeņu vidējās vērtības un veicot 15% koku atlasi atsevišķi pēc koku augstuma un
caurmēra katrā no 6. tabulā iekļautajiem eksperimentiem, konstatēts, ka tikai 65% ģimenes ir
starp labākajām pēc abiem no atlases kritērijiem.
Lai izprastu pazīmju savstarpējo saistību un atlases pēc vienas no tām ietekmi uz citām
pazīmēm, veidojot selekcijas indeksu, svarīgi veikt ģenētisko korelāciju kalkulāciju. Jāņem
vērā, ka aditīvā ģenētiskā efekta noteiktās korelācijas var atšķirties no fenotipiskajām (7.
tabula). Pārskata periodā veiktas kalkulācijas vienā eksperimentā (Nr. 235). Aprēķinus plānots
turpināt nākamajā gadā, izstrādājot SAS algoritmu un analizējot pazīmes, kuras nepieciešams
iekļaut selekcijas indeksā. Ja tiek konstatēts, ka ģenētiskā korelācija starp vairākām pazīmēm
(atlases kritērijiem) ir cieša, turpmāk var uzmērīt un analizēt tikai vienu no pazīmēm, ietaupot
laiku un līdzekļus. Ja konstatētā korelācija ir cieša, bet no selekcijas viedokļa negatīva,
piemēram, kokiem ar lielāku caurmēru lielāks arī resnākā zara līdz 2 m augstuma caurmērs,
būs nepieciešama augstāka selekcijas intensitāte (lielāka sākotnējā materiāla kopa), lai atlasītu
ģimenes, kuras atbilst kritērijiem pēc abām pazīmēm, piemēram, ir gan augsts vidējais
diametrs, gan relatīvi tievi zari. Tas nozīmē, ka jāveic vairāk krustojumi un katrai ģimenei
pēcnācēju pārbaužu stādījumos jābūt ar lielāku koku skaitu.
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7. tabula
Ģenētiskās (zem diagonāles, treknrakstā) un fenotipiskās (virs diagonāles) korelācijas
starp pazīmēm parastās priedes brīvapputes pēcnācēju pārbaužu stādījumā
Paz.
d
zd
h
zb
sb
tilp.

d
1
0,90
0,95
0,76
-0,74
0,45

zd
0,69
1
0,81
0,85
-0,46
0,43

h
0,83
0,50
1
0,24
-0,73
0,45

zb
0,35
0,50
0,07
1
0,34
0,19

sb
-0,29
-0,15
-0,37
0,11
1
-0,12

tilp.
0,96
0,65
0,79
0,36
-0,23
1

Paz. – vērtētā koku pazīme
h – augstums, m
d – caurmērs, cm
tilp. – stumbra tilpums, m3
zd – resnākā zara līdz 2 m augstumam diametrs
zb – zarojums ballēs, kur 1 – tievi zari, 3 – resni zari
sb – stumbra novērtējums ballēs, kur 1 – pilnīgi taisns, 3 – divi un vairāk līkumi
Papildus grūtības ģenētiskā ieguvuma precīzā noteikšanā rada fakts, ka atlase tiek veikta
no vairākiem eksperimentālajiem stādījumiem, kuri var nebūt savstarpēji salīdzināmi.
Metodiku matemātiskiem aprēķiniem un atbilstošu SAS algoritmu plānots izstrādāt nākamajā
gadā.
Selekcijas procesā ģenētiskais ieguvums ir maksimālais kombinējot atlasi starp ģimenēm
un atlasi ģimeņu iekšienē:
G = igim h2gim ∂pgim + iindv h2indv ∂pindv
To ieteicams izmantot kandidātu atlasei nākamās paaudzes sēklu plantāciju ierīkošanai.
Katra no atlasītajām ģimenēm jāpārstāv ar vairākiem kandidātiem, kuriem veic iedzimtības
pārbaudes un izvēlas augstvērtīgāko nākamās paaudzes sēklu plantācijai.
Jāņem vērā, ka līdzīgs ģenētiskais ieguvums (un tā realizācija praksē) var tikt sasniegts
atšķirīgā laika periodā, tādēļ precīzākai selekcijas darba rezultāta raksturošanai bieži vien
izmanto formulu:
G/y = (i h2 ∂p) / T, kur
G/y – ģenētiskais ieguvums gadā
T – selekcijas ciklam patērētais laiks, vai arī pēcnācēju pārbaužu stādījumu vecums, kad
veikta atlase, gadi
Precīza mērķa definēšana un aprēķini, balstoties uz iegūtās gala produkcijas, piemēram,
celulozes ieguvei paredzētas šķeldas, paaugstinātu vērtību, selekcijas procesā lielākoties veikti
ar ātraudzīgām kokus sugām ar īsu rotācijas ciklu. Tā Talbert et al. (1985) aprēķinājuši, ka
Pinus taeda (plantāciju rotācijas cikls 25 gadi) pirmās paaudzes sēklu plantāciju pēcnācēju
izmantošana, salīdzinot ar audžu pēcnācējiem, sniedz papildus finansiālo ieguvumu, un
selekcijā investētie līdzekļi nesuši peļņu vidēji 17%. Līdzīgi Leding un Porterfield (1982)
secina, ka Pinus ponderosa un Pseudotsuga menziensii selekcijā ieguldītie līdzekļi, ja
materiāls tiek izmantots īscirtmeta plantācijās, nes peļņu 8%. Peļņas procents tieši atkarīgs no
atlasītā materiāla izmantošanas apjoma jeb apstādītajām platībām. Lowe et al. (1999)
analizējuši optimālo selekcijas indeksu Pinus taeda, kuras izmantošanas mērķis ir plantācijas
celulozes izejmateriāla ieguvei. Aprēķinā ietverts viss cikls no meža atjaunošanas līdz
celulozes pārdošanai, selekcijas mērķis – palielināt no viena plantācijas hektāra iegūstamās
celulozes daudzumu. Pazīmes ekonomiskā vērtība (izmantojamais koeficients selekcijas
indeksā) ir vienāda ar vienas pazīmes vienības izmaiņas ietekmes vērtību naudas izteiksmē
(piemēram, krājai – Ls*m3 ha-1). Konstatēts, ka koksnes blīvuma paaugstināšana samazina
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ražošanas izmaksas (un nodrošina papildus peļņu celulozes rūpnīcai) daudz lielākā mērā kā
papildus ātraudzība (lielāks vidējais stumbra tilpums), tādēļ optimālās koeficientu vērtības
1:8,6. Abu nozīmīgāko rādītāju korelācija nav cieša, tātad, šajā gadījumā ir lietderīgi veikt
koksnes blīvuma analīzes pēcnācēju pārbaužu stādījumos. Vienlaikus autori norāda, ka,
atlasot materiālu citiem gala izmantošanas mērķiem, selekcijas indekss var nozīmīgi
atšķirties. To pašu secina arī Dinus un Welt (1995) norādot, ka pat atšķirīgiem papīra
ražotājiem optimāls būtu atšķirīgs koksnes ķīmiskais sastāvs un šķiedru garums. Tas nozīmē,
ka: 1) nav iespējams atlasīt klonus, kuri būtu piemērotākie pilnīgi visiem izmantošanas
veidiem; 2) atlasē jāizvēlas pazīmes, kuras nozīmīgākas pēc iespējas plašākam gala
izmantošanas veidu spektram, kā arī tās, kuru modificēšana citā veidā (pielāgojot
tehnoloģijas) ir sarežģītākā (dārgākā); 3) atlasi pēc specifiskām pazīmēm (ar speciālu
selekcijas indeksu) var veikt, ja ir zināms potenciālais pieprasījums pēc koksnes un plānots
ierīkot nozīmīgas plantāciju platības. Līdzīgus priekšnosacījumus ekonomiski attaisnojamiem
izdevumiem meža selekcijai norāda Kjær un Foster (1994)- izvēlētajai sugai galvenokārt tiek
izmantota mākslīga atjaunošana lielās platībās un tās koksne ir tirgū pieprasīta (vērtīga).
McRae et al. (2004a) apraksta 3 komerciāli nozīmīgu sugu (Pinus radiata, Eucalyptus
globulus un Eucalyptus nitens) selekcijas shēmu Austrālijā. Selekcijas populācijā koki tiek
atlasīti ar zemu intensitāti pēc liela skaita, atšķirīgiem koksnes izmantošanas veidiem
nozīmīgām pazīmēm. Sēklu plantācijas meža zemju īpašnieki (uzņēmumi / privātpersonu
apvienības) veido pēc saviem ieskatiem no selekcijas populācijas izvēloties tikai klonus ar
augstām atsevišķu, specifiskai ražošanai nepieciešamu, pazīmju vērtībām. Stratēģija
attaisnojas, ja materiāls no katras sēklu plantācijas tiek izmantots plantāciju ierīkošanai lielās
platībās, kā tas ir Austrālijā, kur tikai Eucalyptus globulus stādījumi ar rotācijas periodu 10 –
20 gadi aizņem 350 000 ha (Graves et al., 2004). Līdzīgi ASV Pinus taeda selekcijā 50 gadu
laikā posmā investēti ~95 milj. dolāri, taču atlasītais materiāls izmantots aptuveni 4 milj. ha
plantāciju un kopējais ieguvums sastāda ~ 2 miljardus dolāru (McKend, Li, 2005).
Līdzīgi kā minētajos piemēros izstrādāts arī optimālais selekcijas indekss atlasei, kuras
rezultātā plānots ierīkot plantācijas zāģmateriālu ieguvei (Todoroki , Carson, 2003).
Konstatēts, ka arī izmantojot Eucalyptus globulus selekcijas darbs no viena hektāra
iegūstamās celulozes masas paaugstināšanai, izmantojot 5% diskontēšanas likmi un 15 gadu
rotācijas ciklu, rezultējas ar 10% tīro peļņu (Greaves et al., 1997). Līdzīgi peļņa no
investīcijām selekcijā, izmantojot 4līdz 5% diskontēšanas likmi, tiek prognozēta arī hibrīdajai
lapeglei ASV ziemeļu daļā (Fins, Moore, 1984).
Pretēji iepriekš minētajam, Apiolaza un Garrick (2001), analizējot Pinus radiata Čīlē,
rekomendē uz pazīmju ekonomisko analīzi balstītu selekcijas indeksu, kurš nodrošina vērtības
pieaugumu gan papīrmalkas, gan zāģmateriālu ieguvei paredzētajās plantācijās. Šāda pieeja
nenodrošina augstāko ieguvumu katrā no izmantošanas veidiem, tomēr samazina risku zaudēt
līdzekļus, mainoties pieprasījumam pēc noteikta koksnes sortimenta. Ne tikai iespējamās
tirgus izmaiņas, bet arī citi riska faktori, piemēram, potenciālās globālās klimata izmaiņas,
risks, atlasot pēc vienas noteiktas pazīmes, samazināt koku adaptācijas spējas stresa (sausuma,
sala) apstākļos, u.c., ir ļoti maz pētīti saistībā ar meža selekciju (Namkoog, 1998). Šie faktori
var būt nozīmīgi strādājot ar kokaugiem ar gariem rotācijas periodiem. Nākamajā gadā
nepieciešams plašāks literatūras apkopojums un iespējama analīze par riska faktoru ietekmi uz
selekcijas darba ekonomisko novērtējumu un izvēlēto selekcijas indeksu. Jāņem vērā, ka
izvēlētās pazīmju ekonomiskās vērtības nozīmīgi ietekmēs nākamo mežaudžu īpašības
ilgstošā laika periodā. Pazīmju vērtības selekcijas indeksā klonu atlasei priekš a/s LVM tiks
izvēlētas balstoties uz to ģenētisko analīzi un a/s „Latvijas valsts meži” definēto selekcijas
darba mērķi (gala produktu) katrai no koku sugām.
Kad izdarīta izvēle par selekcijas indeksu, var tikt veikts tā pārrēķins ekonomiskās
vienībās – kalkulēta iegūtā papildus pieauguma un kvalitātes tīrā tagadnes vērtība.
Ģenētiskais ieguvums un selekcijas starpība tiek aprēķināti noteiktā pēcnācēju pārbaužu
stādījumu vecumā. Viens no pieņēmumiem, kā prognozēt papildus pieaugumu turpmākā
64

audzes attīstības gaitā, ir novērtēt, par cik procentiem paaugstināta vidējā (vai virsaugstumu)
bonitāte un pieņemt, ka šāda procentuālā starpība saglabāsies līdz rotācijas perioda beigām
(Ahtikoski, 2000, Kjær un Foster, 1994). Izmantojot šo metodi, redzams, ka izmainās arī
optimālo kopšanas ciršu veikšanas laiki un optimālais audzes vecums, kad veicama galvenās
izmantošanas cirte (32. att.). Tas nozīmē, ka ieņēmumi no mežaudzes ir pēc īsāka laika nekā
izmantojot neselekcionētu materiālu, līdz ar to iegūtās naudas tīrā tagadnes vērtība ir
augstāka. Nākamajā gadā nepieciešams veikt aprēķinus par iespējamo papildus pieaugumu
selekcijas darba rezultātā, balstoties uz pēcnācēju pārbaužu eksperimentos iegūto selekcijas
starpību vērtībām un a/s Latvijas valsts meži izmantoto augšanas gaitas un kopšanas ciršu
modelēšanas sistēmu.

Ar raustītu līniju – izmantojot selekcionētu materiālu, ar nepārtrauktu – izmantojot neatlasītu
(audžu) sēklu materiālu
32. att. Selekcijas ietekme uz mežaudzēs iegūstamo koksnes apjomu un laiku (no
Ahtikoski, 2000)
Tieši (kā papildus koksnes vērtība) aprēķinātais ieguvums ir tikai daļa no selekcijas darba
vērtības. Šajā novērtējumā nozīmīga loma ir pielietotajai meža reproduktīvā materiāla
pavairošanas metodei, kura atkarīga ne tikai no potenciālā ģenētiskā ieguvuma, bet arī no
tehnoloģiju attīstības un ar to saistītajām ražošanas izmaksām. Rūpniecisku kontrolēto
krustošanu (kas atsevišķām sugām tiek izmantota - Jayawickrama, Carson, 2000, McKend, Li,
2005) vai klonālo pavairošanu (Leakey, 2004) nodrošina augstāku ģenētiskā ieguvuma
realizāciju praksē un paaugstina selekcijas darba ekonomisko efektivitāti. Tīrās tagadnes
vērtības kalkulācijas būs atkarīgas no izvēlētās mežsaimniecisko darbu shēmas , jo ieguvumu
no selekcijas darba praksē iespējams realizēt tikai tad, ja audzei izstrādāts un realizēts
optimāls kopšanas režīms (McRae et al., 2004b, Lowe et al., 1999, Dinus, Welt, 1995).
Aprēķinu precizitāti ietekmēs izvēlētās sortimentu cenas (prognozētā koksnes vērtība). Ņemot
vērā meža platību samazināšanos pasaulē (vidēji 0,7% gadā), cilvēku skaita palielināšanos un
viena cilvēka patērētās koksnes apjoma palielināšanos reizē ar dzīves līmeņa celšanos,
pieprasījuma pēc koksnes vajadzētu pieaugt (Libby, 2006, Kjær et al., 1998, Greaves et al.,
2004). Taču Greaves et al. (1997), tāpat kā Sedjo (2001) norāda, ka ir nedroši ilgtermiņā
prognozēt cenu celšanos – pastāvot augstam pieprasījuma un cenai, tiek ieguldītas investīcijas
ražošanā (plantāciju izveidē), paaugstinot piedāvājumu un samazinot cenu.
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Ņemot vērā daudzus nepieciešamos pieņēmumus un ārpus selekcijas darbu kontroles
esošos ietekmējošos faktorus, papildus koksnes tīrās tagadnes vērtība nevar tikt izmantota kā
vienīgais meža selekcijas ekonomisko nozīmi raksturojošais lielums.
Selekcijas darbu var vērtēt no valsts ekonomikas perspektīvas, ilgtermiņā nodrošinot meža
sektora uzņēmumus ar augstas kvalitātes vietējo izejmateriālu (līdz ar to saglabājot darba
vietas, eksporta vērtību un valsts ieņēmumus nodokļu veidā). Meža sektoram attīstoties, tiek
veikta aizvien dziļāka koksnes pārstrāde un eksportā pieaug produktu īpatsvars ar augstu
pievienoto vērtību, tātad valsts budžetā gan tieši (nodokļu veidā), gan netieši (nodrošinot
darba vietas) ieplūst aizvien nozīmīgāki līdzekļi (33. att.). Atsevišķos pētījumos secināts, ka
meža sektora attīstības nodrošināšanas aspekts var būt tik pat nozīmīgs kā tiešā no viena
hektāra iegūstamās koksnes apjoma un vērtības palielināšana meža selekcijas rezultātā
(Dutrow, 1974 apkopotie rezultāti, Graudal, Kjæer, 1999, Kjær un Foster, 1994).
Pieaugot dabas aizsardzībai un rekreācijai atvēlētajām platībām, meža selekcija piedāvā
risinājumu, kā nesamazināt (vai pat paaugstināt) no Latvijas saimnieciski izmantojamo
koksnes apjomu.
Whittock et al. (2004) aprēķinājuši, ka no Eucalyptus globulus plantācijas audzētāja
viedokļa potenciālais ienākums, pārdodot CO2 kvotas, nav nozīmīgs, taču no valsts
perspektīvas, palielināt akumulēto CO2 daudzumu mežaudzēs var būt nozīmīgi gan tieši (tā
kvotas var pārdot), gan arī pastarpināti rūpējoties par dabas aizsardzību.
Kā atspoguļots atskaites iepriekšējā nodaļā, kaimiņvalstīs (Lietuvā, Somijā, Zviedrijā) tiek
veikts aktīvs meža selekcijas darbs. Lai ilgstošā laika periodā saglabātu Latvijas
konkurētspēju koksnes resursu izstrādājumu tirgū, svarīgi veikt meža selekcijas pētījumus un
realizēt to rezultātus praksē arī mūsu valstī.
Mežs ir nozīmīgākais Latvijas dabas resurss un galvenā eksporta prece, īpaši
tautsaimniecības krīzes periodos.
Jebkura valsts cenšas vairāk eksportēt produktus ar augstu pievienoto vērtību, nevis
izejvielas. Tas novērojams arī Latvijā, salīdzinot koksnes un koksnes produktu eksporta
sadalījumu pēc vērtības 1994. un 2004. gadā (2. att.).
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300

250

200

1995
2004

150

100

50

0

Apaļkoksne

Zāģmateriāli

Saplāksnis

Mēbeles

Galdniecības
izstrādājumi

33. att. Koksnes un tās izstrādājumu eksports no Latvijas
Alternatīva absolūtajiem novērtējumiem no ekonomiskā viedokļa ir a apriori pieņemt
selekcijas darba lietderību no valstiskā viedokļa un ekonomisko analīzi, izmantot tikai
savstarpēji salīdzinot dažādas selekcijas metodes un darba turpināšanas iespējas.
Plašāka analīze saskaņā ar kādu no (vai visiem minētajiem) ekonomiskajiem aspektiem
tiks veikta nākamajā gadā saskaņā ar a/s „Latvijas valsts meži” vēlmi.
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Semināra: „Meža koku selekcija – nepieciešamība un attīstības
iespējas” kopsavilkums
27.10.2006., Salaspilī
Meža sektora loma Latvijas ekonomikā ir nozīmīga – tajā strādā ap 7% nodarbināto,
koksne un koksnes produkti veido vairāk kā 30% no kopējās eksporta vērtības un ap 14%
IKP. Vienlaikus pieaug citiem meža izmantošanas veidiem (dabas aizsardzībai, rekreācijai)
atvēlētā platība. Ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu pēc koksnes globālajā tirgū (kas saistīts
ar cilvēku skaita palielināšanos, un vidējā dzīves līmeņa paaugstināšanos), citu resursu
(piemēram, fosilā kurināmā) daļēju aizstāšanu ar koksni, kā arī pārstrādes tehnoloģiju attīstību
un izvedmuitas paaugstināšanas politiku Krievijā, koksnes imports var atrisināt pieaugošo
nepieciešamību pēc šīs izejvielas tikai daļēji un īslaicīgi. Lai saglabātu nozares konkurētspēju
un nodrošinātu vietējās izejvielas apjoma saglabāšanos nākotnē, nepieciešams veikt meža
selekciju, paaugstinot no platības vienības iegūstamo koksnes krāju, kvalitāti, atsevišķos
gadījumos nodrošinot iespējas saīsināt rotācijas ciklu un reizē ar to – paaugstinot meža
kapitāla vērtību.
Semināra laikā prezentētas un diskutētas alternatīvas svarīgākajiem meža selekcijas cikla
etapiem, starp kurām nepieciešama izvēle nosakot turpmāko pētījumu un praktisko darbu
virzienu un intensitāti, kā arī veicot detālu stratēģijas izstrādi.
1. Selekcijas shēma
Parastajai priedei, parastajai eglei un kārpainajam bērzam ieteicama atkārtotas atlases
shēma, kura pamatā ir ģenētiskā materiāla rekombinācija (kontrolētā krustošana) paaugstinot
ieguvumu (atlasīto koku selekcijas indeksa vērtību) katrā ciklā. Rekomendējama papildus
pluskoku atlase tādā apjomā, kas nodrošinātu nepieciešamo materiālu selekcijas populācijas
izveidei, pirmkārt no teritorijā, kur attiecīgajai sugai ir augstvērtīgas mežaudzes un intensīva
kokus izvēle selekcijas vajadzībām līdz šim nav veikta.
Hibrīdās apses selekcijai piedāvāta shēma, kura balstās uz atlasi starpsugu krustojumus un
tikai labākā materiāla rekombināciju katras sugas ietvaros un atkārtotu izmantošanu, pārējo
aizstājot ar no jauna izvēlētiem pluskokiem.
Sēklu
plantācijas

Kloni tālākām pārbaudēm un
rūpnieciskai pavairošanai

Atlase

Atlase
Kontrolētā
krustošana

Krustošana

Materiāla
papildināšana

Pēcnācēju
pārbaudes

Kontrolētā
krustošana
Materiāla
papildināšana

Starpsugu
krustošana

Pēcnācēju
pārbaudes
Fenotipiskā pluskoku atlase - materiāls

Ar melnām līnijām apzīmēti jau veiktie pasākumi, ar pelēkām – perspektīvie, ar raustītām –
informācijas plūsma
Parastās priedes, parastās egles un kārpainā bērza (pa kreisi) un hibrīdās apses (pa labi)
selekcijas shēmas
2. Krustošanas shēma un selekcijas populācija
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Selekcijas populāciju (atlasīto, turpmākam darbam izvēlēto koku kopu) ieteicams sadalīt
atsevišķās, konkrētam reģionam piemērotās selekcijas grupās, kas nodrošina varbūtējo
reģionālo ģenētisko savdabību saglabāšanu un iespējas veikt krustošanas un pēcnācēju
pārbaužu darbu visiem vienas grupas kokiem vienlaikus. Parastajai priedei, parastajai eglei un
kārpainajam bērzam rekomendēts izveidot 2 – 4 selekcijas grupas saskaņā ar meža
reproduktīvā materiāla ieguves apgabalu shēmu, to nepieciešamības gadījumā koriģējot. Lai
lietderīgi izmantotu iepriekš ierīkoto parastās priedes kontrolētās krustošanas eksperimentu
rezultātus, rekomendēts izveidot eksperimentālo (elites) selekcijas grupu paātrinātai augstāka
ģenētiskā ieguvuma realizācijai praksē (materiāla atlasei 3. kārtas sēklu plantāciju ierīkošanai,
krustošanai un pēcnācēju pārbaudēm).
Parastajai priedei, parastajai eglei un kārpainajam bērzam rekomendēts izvēlēties viena
pāra vai dubult-pāru krustošanas shēmu, kas nodrošina lielāko skaitu neradniecīgu krustojumu
atlasei nākamajam selekcijas ciklam un sēklu plantāciju ierīkošanai. Bez tam visām vienas
selekcijas grupas ģimenēm iespēju robežās ieteicams krustot kokus saskaņā ar to selekcijas
vērtību (labākos ar labākajiem), kā arī nepieciešams veikt polikrosu precīzai salīdzināšanai.
Ģenētiski augstvērtīgākos bērzus un eksperimentālās grupas priedes ieteikts krustot pēc
pusdiallēlās shēmas specifisko kombinatīvo spēju novērtēšanai, pārējos gadījumos labākajiem
kokiem veicot vairākus krustojumus, no kuriem turpmākam selekcijas darbam izvēlas 1 vai 2.
Hibrīdajai apsei rekomendēta ligzdu vai faktoriālā krustošanas shēma.
Selekcijas grupā rekomendēts tāds koku skaits, kas ļauj atlasīt neradniecīgus vismaz 2
selekcijas ciklus, pēc tam grupu sadalot atsevišķās „līnijās” (4-10 koki), kurās krustošanu veic
tikai to ietvaros, un plantācijai izvēlas vienu koku no katras „līnijas” (tādejādi saglabājot
neradniecīgus klonus plantāciju ietvaros neierobežotu selekcijas ciklu skaitu). Hibrīdās apses
selekcijas grupas lielums atkarīgs no noteiktā laikā nepieciešamā jauno klonu daudzuma.
3. Pēcnācēju pārbaužu un atlases veids
Lai neapdraudētu ģenētisko daudzveidību, samazinātu izmaksas un aizkavētu
tuvradniecīgu koku uzkrāšanos selekcijas grupā, atlasi ieteikts veikt galvenokārt starp kokiem
vienas krustojumu ģimenes ietveros un tikai atsevišķos gadījumos (ja mātes vai tēva koks
iesaistīts vairākos krustojumos) starp ģimenēm. Atlasi nepieciešams veikt saskaņā ar
pēcnācēju pārbaužu rezultātiem, nevis pēc koku fenotipa, tādejādi nodrošinot ģenētiski
augstvērtīgāko īpatņu izvēli turpmākam selekcijas darbam. Rekomendēts iespēju robežās
izmantot klonālās pēcnācēju pārbaudes, kuras nodrošina precīzāku un ātrāku rezultātu.
Selekcijas stādījumus nepieciešamas ievietot vismaz 3 augsnes un klimata apstākļu ziņā
atšķirīgās vietās konkrētā meža reproduktīvā materiāla ieguves apgabala ietvaros un 1 – 2
vietās ārpus tā, nodrošinot iespēju atlasīt kā universāli, tā specifiskiem apstākļiem pielāgotu
sēklu plantāciju materiālu.
4. Nozīmīgāko pazīmju grupa
Secināts, ka starp atlases pazīmēm nepieciešams iekļaut gan ātraudzību, saglabāšanos un
rezistenci, gan stumbra kvalitāti (stumbra taisnumu, zarainību) un koksnes īpašības
raksturojošās, taču selekcijas indeksa izveidei nosakot attiecīgo pazīmju īpatsvaru
nepieciešamas papildus diskusijas ar kokapstrādes ekspertiem.
5. Turpmākie pētnieciskie virzieni
Konstatēts, ka papildus pētnieciskais darba nepieciešams pie jautājumiem, kas saistīti ar:
1) iespējām saīsināt selekcijas ciklu;
2) iespējami ātru paaugstinātas ģenētiskā ieguvuma vērtības materiāla realizāciju praksē;
3) selekcijas darba ilgtspējības (ekonomiskā, ekoloģiskā, sociālā) aspektu novērtējumu;
4) koksnes īpašību ģenētisko determināciju un korelāciju ar citām atlases pazīmēm.
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SAS algoritms
ģimeņu un selekcijas vērtību aprēķinam individuālā brīvapputes pēcnācēju
pārbaužu stādījumā
data data;
infile 'C:\Data\Aris\data.prn';
input rep fam nr d bd h bg sg sp vol;
bg=bg+2; if bg=4 then bg=2; if bg=5 then bg=1;
sg=sg+2; if sg=4 then sg=2; if sg=5 then sg=1;
survival=1;
if h=. then survival=0;
if sp=1 then sp=0; if sp=. then sp=1;
run;
options ps=500;
proc sort data=data out=data;
by fam;
run;
proc means data=data noprint;
by fam;
var h survival;
output out=h_mean n=h_n sur_n mean=h_fam sur_fam std=h_std sur_std;
run;
data data0;
merge data h_mean;
by fam;
difference=h-h_fam;
std2=-2*h_std;
out=0;
if difference<std2 and difference ne . then out=1;
if h=. then out=.;
title 'Finding those outliers, height of which is less than 2*st.deviation(fam)';
run;
proc means data=data0 noprint;
by fam;
var survival out;
output out=a sum=sur_n1 h_n1;
run;
data outliers;
merge h_mean a;
by fam;
sur_perc=(sur_n1*100)/sur_n;
dropped=(h_n1*100)/h_n;
title1 'Percentage number of outliers by height';
title2 'Survival percentage by families';
run;
proc print data=outliers;
var fam h_fam h_n h_n1 dropped sur_perc;
run;
data survival;
set outliers;
keep fam sur_perc;
run;
********************************************************************;
data data1;
set data0;
if out ne 1;
pip=1;
drop out;
title1 'Data filtration by discarding those outliers, height of which is less';
title2 'than 2*st.deviation(fam) from family mean value';
run;
proc means data=data1 noprint;
by fam;
var h;
output out=h_m n=h_n;
run;
proc means data=h_m noprint;
var h_n;
output out=b n=n_fam sum=n_total;
run;
data mean;
set b;
n=n_total/n_fam;
run;
proc means data=data1 noprint;
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var h d bd bg sg sp vol;
output out=mean_trial mean=h_trial d_trial bd_trial bg_trial sg_trial sp_trial vol_trial;
run;
******************************************************************;
proc mixed data=data1 covtest asycov;
class rep fam;
model h=rep;
random fam fam*rep;
make 'covparms' out=estimate;
make 'asycov' out=asycov;
title 'Variance component estimates for trait h';
run;
proc mixed data=data1 covtest asycov;
class rep fam;
model h=rep;
random fam /solution;
make 'solutionr' out=breeding;
title 'Breeding value estimates for trait h';
run;
data h_sel;
set breeding;
h_sel=Estimate*2;
h_seler=StdErrPred*2;
keep fam h_sel h_seler;
run;
proc sort;
by fam;
run;
data comp1;
set estimate;
if COVPARM='fam' then ha=Estimate;
if ha ne .;
keep ha;
run;
data comp2;
set estimate;
if COVPARM='rep*fam' then hx=Estimate;
if hx ne .;
keep hx;
run;
data comp3;
set estimate;
if COVPARM='Residual' then he=Estimate;
if he ne .;
keep he;
run;
data h_herit;
merge mean mean_trial comp1 comp2 comp3;
h_heritab=4*ha/(ha+hx+he);
h_fam_her=ha/(ha+(hx+he)/n);
h_cva=(((4*ha)**0.5)/h_trial)*100;
keep h_heritab h_fam_her h_cva;
run;
proc iml;
use estimate;
read all into results;
print results;
close estimate;
use asycov;
read all var{covp1 covp2 covp3} into asycov;
print asycov;
close asycov;
varcomp=results[1,1]//results[2,1]//results[3,1];
ratio=varcomp/sum(varcomp);
ACV=(asycov[1,1]||asycov[1,2]||asycov[1,3])//
(asycov[2,1]||asycov[2,2]||asycov[2,3])//
(asycov[3,1]||asycov[3,2]||asycov[3,3]);
D=(I(3)-ratio*J(1,3))/sum(varcomp);
covratio=D*ACV*D`;
seratio=SQRT(diag(covratio)*J(3,1));
print ACV D, covratio seratio;
heritab=4#ratio[1,1];
seherit=4#seratio[1,1];
raperc=100#ratio;
seraperc=100#seratio;
print 'estimates for variable h';
print raperc seraperc;
print heritab seherit;
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quit;
********************************************************;
pēc tādas pat sistēmas aprēķinātas vērtības arī pārējiem parametriem (caurmēram, zara
diametram, zarojumam un stumbra taisnumam ballēs un stumbra tilpumam
********************************************************;
data heritability;
merge h_herit d_herit bd_herit bg_herit sg_herit vol_herit;
pip=1;
keep pip h_heritab h_fam_her h_cva d_heritab d_fam_her d_cva bd_heritab bd_fam_her bd_cva
bg_heritab bg_fam_her
bg_cva sg_heritab sg_fam_her sg_cva vol_heritab vol_fam_her vol_cva;
run;
proc print data=heritability noobs;
var h_heritab h_fam_her h_cva d_heritab d_fam_her d_cva bd_heritab bd_fam_her bd_cva
bg_heritab bg_fam_her
bg_cva sg_heritab sg_fam_her sg_cva vol_heritab vol_fam_her vol_cva;
title 'Heritabilities, family heritabilities and CVA for the traits analysed';
run;
data sel;
merge h_sel d_sel bd_sel bg_sel sg_sel vol_sel;
by fam;
run;
********************************************************************;
proc means data=data1 noprint;
by fam;
var h d bd bg sg sp vol;
output out=mean1 n=n a aa aaa aaaa aaaaa aaaaaa mean=h_fam d_fam bd_fam bg_fam sg_fam sp_fam
vol_fam;
run;
data mean_fam;
merge sel mean1 survival;
by fam;
pip=1;
keep pip fam n h_fam d_fam bd_fam bg_fam sg_fam sp_fam vol_fam
h_sel h_seler d_sel d_seler bd_sel bd_seler bg_sel bg_seler
sg_sel sg_seler vol_sel vol_seler sur_perc;
run;
data data2;
merge data1 survival;
by fam;
run;
proc means data=data2 noprint;
var h d bd bg sg sp vol sur_perc;
id pip;
output out=mean_trial mean=h_trial d_trial bd_trial bg_trial sg_trial sp_trial vol_trial
sur_trial;
run;
data evaluation;
merge mean_fam mean_trial;
by pip;
h_perc=(h_sel*100)/h_trial;
d_perc=(d_sel*100)/d_trial;
bd_perc=(bd_sel*100)/bd_trial;
bg_perc=(bg_sel*100)/bg_trial;
sg_perc=(sg_sel*100)/sg_trial;
vol_perc=(vol_sel*100)/vol_trial;
bg_step=bg_trial-(15*bg_trial/100);*papildus atlase, izslēdzot ģimenes ar pārāk zemu zarojuma
kvalitāti;
sg_step=sg_trial-(15*sg_trial/100); );*papildus atlase, izslēdzot ģimenes ar pārāk zemu
zarojuma kvalitāti;
sur_step=sur_trial-(15*sur_trial/100);*papildus atlase, izslēdzot ģimenes ar pārāk zemu
saglabāšanos;
run;
proc sort data=evaluation out=evaluation;
by descending h_fam;
run;
proc standard data=evaluation mean=0 std=1 out=standart;
var h_sel d_sel bd_sel bg_sel sg_sel vol_sel sur_perc;
title 'Standardised family breeding values for traits analysed and survival percentage';
run;
data standart1;
set standart;
h_st=h_sel;
d_st=d_sel;
bd_st=bd_sel;
bg_st=bg_sel;
sg_st=sg_sel;
vol_st=vol_sel;
sur_st=sur_perc;
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index=1.25*h_st+d_st+bd_st+bg_st+sg_st+sur_st;
*tikai augstuma selekcijas vērtībai piešķirta koeficients;
keep fam index h_st d_st bd_st bg_st sg_st vol_st sur_st;
run;
proc sort data=evaluation out=evaluation;
by fam;
run;
proc sort data=standart1 out=standart1;
by fam;
run;
data treshold;
merge evaluation standart1;
by fam;
index_discard=index;
discard=.;
if bg_fam<=bg_step or sg_fam<=sg_step or sur_perc<=sur_step then discard=1;
if bg_fam<=bg_step or sg_fam<=sg_step or sur_perc<=sur_step then index=.;
title1 'Exclusion of families from selection by theshold mean value of bg, sg and survival';
title2 '(When family value is less then 15% from trait overall mean)';
run;
*********************************************************************;
data discard_fam;
set treshold;
if discard=1;
run;
proc sort data=discard_fam out=discard_fam;
by descending index_discard;
run;
proc print data=discard_fam;
var fam index_discard bg_fam bg_step sg_fam sg_step sur_perc sur_step;
title1 'The list of families selected by selection index, but discarded by additional values';
title2 'In this case 4 from 50 selected families were eliminated';
run;
*********************************************************************;
proc sort data=treshold out=treshold;
by descending index;
run;
proc rank data=treshold out=selection descending;
var index;
ranks rank;
title 'Ranking of families by selection index';
run;
proc sort data=selection out=selected;
by rank;
run;
data selected_fam;
set selected;
if rank ne .;
run;
proc print data=selected_fam noobs;
var fam rank index h_sel h_seler d_sel d_seler bd_sel bd_seler bg_sel bg_seler sg_sel sg_seler
vol_sel vol_seler;
format index h_sel h_seler d_sel d_seler bd_sel bd_seler bg_sel bg_seler sg_sel sg_seler
vol_sel vol_seler 5.2;
title 'Ranking, selection indexes and breeding values with st. errors of families';
run;
proc sort data=selection out=selection;
by fam;
run;
data gain;
merge selection evaluation;
by fam;
if rank ne .;
h_gain=.; d_gain=.; bd_gain=.; bg_gain=.; sg_gain=.; vol_gain=.; sur_gain=.;
if rank<=50 then h_gain=h_perc;
if rank<=50 then d_gain=d_perc;
if rank<=50 then bd_gain=bd_perc;
if rank<=50 then bg_gain=bg_perc;
if rank<=50 then sg_gain=sg_perc;
if rank<=50 then vol_gain=vol_perc;
if rank<=50 then sur_gain=sur_perc;
if rank<=10 then h_gain10=h_perc;
if rank<=10 then d_gain10=d_perc;
if rank<=10 then bd_gain10=bd_perc;
if rank<=10 then bg_gain10=bg_perc;
if rank<=10 then sg_gain10=sg_perc;
if rank<=10 then vol_gain10=vol_perc;
if rank<=10 then sur_gain10=sur_perc;
run;
proc means data=gain noprint;
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var h_gain d_gain bd_gain bg_gain sg_gain vol_gain sur_gain;
output out=gain_50 mean=;
title 'Percentage gain of the set of 50 top selected families';
run;
proc means data=gain noprint;
var h_gain10 d_gain10 bd_gain10 bg_gain10 sg_gain10 vol_gain10 sur_gain10;
output out=gain_10 mean=;
title 'Percentage gain of the set of 10 top selected families';
run;
proc print data=gain_50 noobs;
var h_gain d_gain bd_gain bg_gain sg_gain vol_gain sur_gain;
title 'Percentage breeding gain when top 50 families are selected';
run;
proc print data=gain_10 noobs;
var h_gain10 d_gain10 bd_gain10 bg_gain10 sg_gain10 vol_gain10 sur_gain10;
title 'Percentage breeding gain when top 10 families are selected';
run;
*********************************************************************;
data ind;
merge data1 heritability;
by pip;
run;
proc sort data=ind out=ind;
by fam;
run;
data indiv;
merge ind selection;
by fam;
run;
data individ;
merge mean_fam indiv;
by fam;
h_sel_ind=(h-h_fam)*h_heritab;
d_sel_ind=(d-d_fam)*d_heritab;
bd_sel_ind=(bd-bd_fam)*bd_heritab;
bg_sel_ind=(bg-bg_fam)*bg_heritab;
sg_sel_ind=(sg-sg_fam)*sg_heritab;
vol_sel_ind=(vol-vol_fam)*vol_heritab;
run;
proc standard data=individ mean=0 std=1 out=stand_i;
var h_sel_ind d_sel_ind bd_sel_ind bg_sel_ind sg_sel_ind vol_sel_ind;
title1 'Standardised individual tree breeding values for traits analysed';
run;
data stand_in;
merge stand_i individ;
by fam;
ind_ind=1.25*h_sel_ind+d_sel_ind+vol_sel_ind+bd_sel_ind+0.75*bg_sel_ind+0.75*sg_sel_ind;*Here
ind_ind - individual index;
if ind_ind ne .;
ind_discard=ind_ind;
discard=.;
if bg=1 or sg=1 then discard=1;
if bg=1 or sg=1 then ind_ind=.;
if rank ne .;
*izslēdzot no atlases kokus ar zemāko zarojuma un stumbra taisnuma novērtējumu, tādejādi
uzsverot kvalitātes parametru nozīmi;
run;
*********************************************************************;
data discard_ind;
set stand_in;
if discard=1;
run;
proc sort data=discard_ind out=discard_ind;
by descending ind_discard;
run;
proc print data=discard_ind;
var rep fam nr rank ind_discard d bd h bg sg sp vol;
title1 'The list of individuals selected by individual selection index, but discarded by
additional values';
title2 'In this case app. 27 from 130 selected individuals were eliminated';
run;
*********************************************************************;
proc sort data=stand_in out=stand_in;
by fam descending ind_ind;
run;
proc rank data=stand_in out=stand_ind descending;
by fam;
var ind_ind;
ranks rank_ind;
run;
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data stand_ind1;
set stand_ind;
individ=.;
if rank<=30 and rank_ind<=3 then individ=1;
if 30<rank<=50 and rank_ind<=2 then individ=1;
if individ=1;
h_perc_ind=(h_sel_ind*100)/h_fam;
d_perc_ind=(d_sel_ind*100)/d_fam;
bd_perc_ind=(bd_sel_ind*100)/bd_fam;
bg_perc_ind=(bg_sel_ind*100)/bg_fam;
sg_perc_ind=(sg_sel_ind*100)/sg_fam;
vol_perc_ind=(vol_sel_ind*100)/vol_fam;
if rank_ind ne .;
run;
proc means data=stand_ind1 noprint;
var h_perc_ind d_perc_ind bd_perc_ind bg_perc_ind sg_perc_ind vol_perc_ind;
output out=gain_ind mean=h_gain d_gain bd_gain bg_gain sg_gain vol_gain;
run;
proc sort data=stand_ind1 out=stand_ind1;
by rank rank_ind;
run;
proc print data=stand_ind1;
var rep fam nr rank rank_ind ind_ind h d bd bg sg sp vol;
title1 'The list of selected best 130 individuals from 50 top selected families';
title2 '3 individuals from each top 30 selected families and 2 - from next 20';
run;
proc print data=gain_ind noobs;
var h_gain d_gain bd_gain bg_gain sg_gain vol_gain;
title1 'Percentage breeding gain of 130 individuals from 50 top selected families';
title2 '3 individuals from each top 30 selected families and 2 - from next 20';
*ieguvums no individuālu koku atlases aprēķināts attiecībā pret attiecīgās ģimenes, nevis visa
eksperimenta vidējo vērtību;
run;
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