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Kopsavilkums
Darba mērķis
Izstrādāt zinātniski pamatotu, efektīvu un praksē realizējamu selekcijas darba programmu a/s
„Latvijas valsts meži” nākotnes mežaudžu produktivitātes un kvalitātes paaugstināšanai
Darba uzdevumi
1. Iepazīt un izvērtēt Baltijas jūras reģiona valstu pieredzi meža koku selekcijas
programmu izveidē, nodibināt profesionālos kontaktus ar ārvalstu speciālistiem.
2. Sagatavot selekcijas darba programmu turpmākajiem 5 gadiem.
3. Uzsākta ilgtermiņa meža selekcijas izmēģinājumu objektos ievāktās informācijas datu
bāzes izveidošanu
Galvenie secinājumi
Analizējot teorētiski iespējamās selekcijas stratēģijas un kvantitatīvās ģenētikas datus, kas
iegūstami no atšķirīgiem izmēģinājumiem, secināts, ka turpmākam selekcijas darbam
nepieciešams izmantot kontrolēto krustošanu, kura sniedz iespēju straujāk palielināt ģenētisko
ieguvumu, kontrolēt radniecību starp kokiem selekcijas populācijā un izvairīties no tās
negatīvās ietekmes, kā arī veikt padziļinātu materiāla ģenētisko analīzi, saglabājot iespējas
izmantot efektīvākas (ģenētisko marķieru, QTL vadītas) shēmas nākotnē.
Nepieciešams un plānots intensīvs darbs esošo, 28-35 gadus veco, selekcijas stādījumu
novērtēšanā, lai iegūtu pietiekamu rezultātu un faktu materiālu selekcijas stratēģijas pamatotai
izstrādei un realizācijai, kā arī, lai nākamo selekcijas kārtu uzsāktu iespējami drīz, tādejādi
paaugstinot selekcijas procesa intensitāti – līdz ar to ģenētisko ieguvumu gada laikā un
ieguldīto līdzekļu atmaksāšanos.
Selekcijas darbu programma nodrošina uzsākto pētījumu nepārtrauktību un efektīvu
pāreju uz nākamo selekcijas kārtu. Vairāki uzdevumi programmā ietverti pamatojas uz
selekcijas stratēģijas izstrādes 1. gadā gūtajām atziņām.
Meža selekcijas un ģenētikas pētījumu loma Eiropas Savienības kontekstā tiek atzīta un
uzsvērta, lai sasniegtu tās stratēģiskos mērķus: paaugstinātu biomasas īpatsvaru enerģijas un
produktu bilancē, nodrošinātu zemes resursu efektīvu izmantošanu un reģiona ilgtspējīgu
attīstību, līdzsvarojot sociālos, ekonomiskos un ekoloģiskos aspektus ierobežotā teritorijā.
Visās Baltijas jūras reģiona valstīs, sadarbojoties mežzinātniekiem un valsts mežus
apsaimniekojošajām organizācijām, izstrādāta selekcijas stratēģija vai perspektīvie plāni.
Valstīs ar ievērojamu mežainumu un meža sektora nozīmi ekonomikā (Zviedrija, Somija,
Lietuva) izstrādāta un tiek realizēta intensīva meža selekcija, izmantojot kontrolētos
krustojumus un klonālās pēcnācēju pārbaudes, ierīkotas galvenokārt uz lauksaimniecības
zemēm.
Lai saglabātu konkurētspēju reģionā arī nākotnē un paaugstinātu meža kapitāla vērtību, arī
a/s „Latvijas valsts meži” rekomendējams izmantot līdzīgu darbības plānu nākamajā
selekcijas kārtā. Vienlaikus lietderīgi pārbaudīt un attīstīt zinātniskās atziņas, kuru
izmantošana var ievērojamu samazināt selekcijas ciklam ilgumu un sekmēt straujāku
ģenētiski pārāka materiāla izmantošanu sēklu ieguvei, tādejādi iespējami īsā laika periodā
selekcijā ieguldītās investīcijas pārvēršot mežaudzēs ar augstāku vitalitāti, produktivitāti un
kvalitāti.
Ir izveidota programma meža selekcijas objektu datu bāzes vajadzībām ar mērķi atvieglot
informācijas apkopošanu, atlasi pēc dažādiem parametriem un apstrādi. Apkopota informācija
par 8 objektiem – publikācijas un pieejamo mērījumu dati.
Plašāks kopsavilkums par iegūtajām atziņām atrodams katras atskaites nodaļas beigās.
Atskaites periodā plānotie darba uzdevumi izpildīti pilnā apmērā.
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I Meža selekcijas stratēģijas izstrādei nozīmīgā teorētiskā bāze
Meža selekcijas mērķis
Meža selekcijas mērķis ir ar ģenētikas metodēm uzlabot ekonomiski nozīmīgās meža koku
īpašības, vienlaicīgi nesamazinot to rezistenci pret nelabvēlīgajiem apkārtējās vides faktoriem
(kā slimībām un kaitēkļiem, tā meteoroloģiskajiem apstākļiem) un saglabājot tādu ģenētiskās
daudzveidības līmeni, kas nodrošinātu selekcijas populācijas spējas pielāgoties klimata
izmaiņām un iespējas mainīt selekcijas darba uzdevumus tās pašas populācijas ietvaros.
Meža selekcijai vienlaikus jārada bāze tādai komerciālai meža atjaunošanas materiāla
ražošanai, kura pielietošana nodrošinātu augsti produktīvu un kvalitatīvu mežaudžu
ierīkošanu, tādejādi paaugstinot meža kapitāla vērtību.

Meža ģenētikā lietotie vispārīgie jēdzieni un apzīmējumi
Lai definētu meža selekcijas stratēģiskās alternatīvas, svarīgi konspektīvi aprakstīt
sastopamos ģenētiskos efektus un to ietekmes veidu uz meža koku sugu kvantitatīvajām
pazīmēm. Ar kvantitatīvu pazīmi tiek saprasta pazīme, kura populācijā uzrāda nepārtrauktu
variāciju, nevar tikt sadalīta atsevišķās, noteiktās klasēs. Gandrīz visas koku īpašības, kuras
nepieciešams ietekmēt meža selekcijas procesā, piemēram, koka ātraudzība, zaru resnums,
zaru daudzums mieturī, stumbra taisnums, ir kvantitatīvas un populācijā dažādas to vērtības
sastopamas atbilstoši normālā sadalījuma likumam. Ar šo pazīmju pētniecību un matemātisku
analīzi nodarbojas atsevišķa nozare – kvantitatīvā meža ģenētika.
Katru no kvantitatīvajām pazīmēm kontrolē vairāki (daudzi) gēni, rezultātā pazīmes
izpausme (fenotips) ir atkarīga no šo gēnu iedarbības summas (aditīvā efekta), kā arī
mijiedarbības starp viena gēna alēlēm (dominances efekta) un starp gēniem (epistātiskā
efekta) tāpat kā no apkārtējās vides ietekmes un konkrētā genotipa un vides mijiedarbības.
Principiāli genotipisko efektu izpausmes 1 gēna modelī ilustrē 1. attēls
Aditīvais efekts
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1. attēls. Genotipiskie efekti

A1A2

+a

a - aditīvais ģenētiskais efekts,
d - dominances ģenētiskais efekts,
A1 - recesīvā alēles,
A2 - dominantā alēles,
-a, MP, +a - pazīmes fenotipiskās izpausmes vērtības, ar MP apzīmējot viduspunktu
Katra koka fenotipu nosaka genotipa un vides apstākļu mijiedarbība. Sadalot to
komponentēs:
P=(A+D+I)+E+GxE , kur
P – koka fenotips – konkrētā ģenētisko īpašību izpausmes forma,
A – aditīvā ģenētiskā efekta ietekme,
D – dominances ģenētiskā efekta ietekme,
I – epsistatiskā ģenētiskā efekta ietekme,
E – vides apstākļu ietekme,
G=A+D+I – summārā genotipa ietekme,
GxE – genotipa un vides mijiedarbības ietekme.
Veicot kontrolētos vai analizējot dabiskos krustojumus, svarīgi saprast vēl 2 jēdzienus:
Vispārējā kombinatīvā spēja (turpmāk tekstā GCA) – ir kādas pazīmes vidējā vērtība
noteikta mātes (vai tēva) koka pēcnācējiem, ja šis mātes (tēva) koks krustots ar lielu skaitu
citu koku. GCA galvenokārt nosaka gēnu aditīvie efekti. Tā ir nozīmīga, ja sēklu materiāla
ražošanu plānots veikt sēklu plantācijās, kurās kloni savā starpā krustojas brīvi. Jāņem vērā,
ka GCA ir populācijas rādītājs – atkarīgs no to koku īpašībām, ar kuriem krustošanās notikusi
(putekšņu fona). GCA tātad nevar tikt lietots kā individuāla koka īpašības raksturojošs
līdzeklis bez sasaistes ar konkrēto populāciju.
Specifiskā kombinatīvā spēja (turpmāk tekstā SCA) – ir noteiktas pazīmes vērtība
konkrēta mātes un tēva koka krustojumam. To galvenokārt nosaka dominaces ģenētiskie
efekti. Vērtējot šo pazīmi, iespējams atrast koku pārus, kuru krustojumu noteiktas pazīmes
(piemēram, ātraudzības) vidējā vērtība ievērojami pārsniedz katra vecāku koka GCA vērtību.
SCA novērtēšana ir nozīmīga, ja pavairošanu plānots veikt veģetatīvi vai arī veicot
kontrolētos krustojumus sēklu materiāla ražošanai.
SCA un GCA piemērs grafiski un matemātiski parādīts 2. attēlā un 1. tabulā.
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Kombinācija 1x5

Koku augstums

SCA

Vidēji
GCA

1x1

1x2

1x4

1x3

1x5

1x6

Krustojumu kombinācijas
2. attēls. GCA un SCA piemērs
1. tabula. Kontrolēto krustojumu pēcnācēju vidējo augstumu tabula GCA un SCA
aprēķināšanas piemēram
Mātes koki
A
B
C
D
Vidēji

1
12
10
12
14
12

2
14
12
14
12
13

Tēva koki
3
20
14
16
18
17

4
22
12
18
20
18

Vidēji
17
12
15
16
15

GCA mātes kokam A = 17, vai, izsakot kā starpību pret populācijas vidējo vērtību = (1715) = +2
SCA A4 = X krustojumam –GCAA – GCA 4 – X populācijai = 22-(17-15)-(18-15)-15 = +2
Saskaņā ar ģenētikā plaši lietoto sistēmu ar P tekstā tiks apzīmēta vecāku paaudze
(māteskoks un tēvakoks vai abi vecāku koki) un ar F – to pēcnācēju paaudze, pie kam F1 –
pirmā pēcnācēju paaudze, F2 – otrā utt.
Par ģimeni tiek uzskatīta pēcnācēju kopa, kuri cēlušies no viena mātes (vai tēva) koka vai
kuriem ir kopēji abi vecāku koki.

6

Selekcijas stratēģiju konceptuālo metožu klasifikācija un īss apraksts
Selekcijas stratēģija var būt:
¾ iekšsugas – vienas sugas robežās;
¾ starpsugu – izmantojot 2 sugas (piemēram, parasto un Amerikas apsi).
Ir arī cits iespējamais iedalījums:
¾ vienas populācijas –selekcija notiek vienas atlasīto koku grupas (selekcijas
populācijas) ietvaros un pēc visām interesējošajām pazīmēm vienlaikus;
¾ vairāku populāciju („līniju”) - selekcijas populācijas iekšienē tiek veidotas
vairākas grupas, kuras savā starpā nekrusto un no katras izvēlas tikai 1 labāko indivīdu
sēklu plantācijai, tādejādi novēršot tuvradniecisko krustošanos sēklu plantācijā.
Mērķis var būt arī katrā no grupām atlasīt kokus, kuri ir pārāki ar kādu noteiktu
īpašību (piemēram, ātraudzību, sveķa ražību).
Lai izvēlētos atbilstošāko selekcijas stratēģiju nozīmīgi ņemt vērā:
9 nozīmīgāko ģenētisko efektu, kurš konkrētajai koku sugai nosaka interesējošo
īpašību – respektīvi, vai svarīgāki ir aditīvie (izpaužas kā augsta GCA) vai neaditīvie
(izpaužas kā augsta SCA) vai abi efekti;
9 ģenētisko korelāciju starp interesējošajām īpašībām (sīkāk par tās aprēķināšanu
paskaidrots turpmākajā tekstā);
9 izmaksas dažādu selekcijas darbu veikšanai konkrētajai sugai, kuras atkarīgas
galvenokārt no sugas bioloģiskajām īpatnībām – ziedēšanas intervāla, iespējas veikt
kontrolēto krustošanu, iespējas veikt veģetatīvo pavairošanu u.c.
Tādejādi jebkura izvēlētā stratēģija ir kompromiss starp vēlmi iegūt maksimālo iespējamo
selekcijas efektu (nodrošināt interesējošajai īpašībai maksimālo ģenētisko ieguvumu) un
ekonomisko lietderību veikt kādu no selekcijas pasākumiem, kā arī pieejamos finansu
resursus. Finansu resursu kopējais apjoms ietekmē arī jaunu metodisko un tehnisko
risinājumu izstrādes tempus, savukārt jaunas metodes nepieciešamas, lai augstāku selekcijas
efektu sasniegtu īsākā laika periodā un ekonomiski lietderīgi.
Ir nepieciešams plašs faktu materiāls par interesējošo konkrētās sugas pazīmju variāciju
vietējos ekoloģiskajos apstākļos un kvantitatīvās ģenētikas metodes, lai precīzi salīdzinātu
selekcijas potenciālos virzienus. Bez tam nepieciešamas arī izmaksu kalkulācijas. Tikai tādā
veidā iespējams izstrādāt zinātniski pamatotu un praksē realizējamu selekcijas attīstības
modeli.
Turpmāk tekstā īsi raksturotas iespējamās selekcijas stratēģijas saskaņā ar jau minēto
iedalījumu.
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1 Selekcijas stratēģijas vienas sugas ietveros
1.1. Iespējams izmatot aditīvo ģenētisko efektu
Masu selekcija
Atlasa pluskokus audzēs, no tiem ievāc sēklas, pēcnācēju stādījumu veido pēc nejaušības
principa (neievērojot ģimeņu struktūru) vairākās testa vietās – apstākļos, kādos plānots sēklu
materiālu izmantot. Noteiktā vecumā veic individuālu koku atlasi pēc fenotipa. Tātad
selekcijas darbs notiek ar brīvapputes pēcnācējiem, balstoties uz individuālo īpašības
iedzimstamības rādītāju (h2). Atlase tiek veikta eksperimenta stādījumā (nevis katras
konkrētās ģimenes – šajā gadījumā viena mātes-koka pēcnācēju – ietvaros).
Metode ir ļoti vienkārša, ar ļoti zemām izmaksām, piemērota selekcijai pēc vienas
noteiktas pazīmes, pie tam pazīmei jābūt ar augstu iedzimstamības koeficientu. Tā labi
izmantojama provenienču selekcijā – novērtējot adaptācijas spējas.
Ierobežojumi metodes izmantošanai:
9 netiek saglabāti dati par koku radniecību, tātad ar šo metodi iegūtā selekcijas
populācija nav piemērota nākamās atlases veikšanai – ir ļoti iespējams, ka fenotipiski
pārākie (atlasītie) koki (F1 paaudze) ir tikai dažu vecākkoku pēcnācēji. Tādā gadījumā,
krustojot tos savā starpā, pēcnācējiem (F2 paaudzei) izpaudīsies tuvradnieciskās
krustošanās izsaukta augšanas depresija. Nākamās selekcijas paaudzes veidošana
savukārt ir nepieciešama lai palielinātu selekcijas efektu. Tās radīšanai tiek krustoti
īpatņi, kuri ir pārāki saskaņā ar vēlamo īpašību (piemēram, taisnākiem stumbriem).
Ņemot vērā, ka kvantitatīvā īpašība balstās uz liela skaita gēnu summāro ietekmi,
saprotams, ka atlasītajiem īpatņiem ir vairāk gēnu ar vēlamo īpašību pozitīvi
ietekmējošām alēlēm. Tos krustojot, starp pēcnācējiem (tātad jau F2 paaudzei) ir lielas
iespējas atrast kokus ar vēl augstāku vēlamo īpašību pozitīvi ietekmējošu alēļu
īpatsvaru (konkrētajā piemērā – ar vēl taisnākiem stumbriem).
9 zems ģenētiskais ieguvums pazīmēm ar zemu iedzimstamību (h2). Kā zināms
no iepriekšējo pētījumu rezultātiem, zema iedzimstamība raksturīga gandrīz visām
meža koku īpašībām, kuru uzlabošanai tiek veikta selekcija.
Masu selekciju būtu iespējams izmantot, ja būtu atrasti ģenētiskie marķieri katra vecāku
koka identifikācijai, tādejādi dodot iespēju sastādīt katra pēcnācēja (jebkurā paaudzē)
ciltsrakstus. Taču šobrīd vēl nav izstrādātas tehnoloģijas, kuras šādas metodes pielietošanu
padarītu ekonomiski efektīvu.
Vienkāršā atkārtotā selekcija
Atlase

Krustošana

Pēcnācēju
pārbaudes

3. attēls. Vienkāršās atkārtotās selekcijas konceptuālā shēma
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Shēma ir līdzīga masu selekcijai – pluskoku atlase mežaudzēs, brīvapputes pēcnācēju
stādījums (neievērojot ģimeņu struktūru). Stādījumā pēc fenotipa atlasa labākos mātes un tēva
kokus, tos potē sēklu plantācijās un vienlaikus izmanto kā vecākus kontrolētajos krustojumos.
Kontrolēto krustojumu rezultātā (tātad jau F2 paaudzē) iegūtās sēklas atkal izmanto
eksperimentālā stādījumā un veic atlasi pēc fenotipa.
Ģenētiskais ieguvums ir 2 reizes lielāks kā vienkārši veicot masu selekciju, jo pēc
vēlamajām pazīmēm tiek atlasīti gan tēva, gan mātes koki.
Izmantošanu limitē jau minētie trūkumi:
9 ierobežots pielietojums nākamo (uzlaboto) paaudžu veidošanā, jo nav
iespējams izsekot ciltsrakstiem;
9 metode ir efektīva tikai īpašībām ar augstu iedzimstamību (h2)
Atkārtotā selekcija atlasot indivīdus ar augstu GCA
Pluskoku atlase mežaudzēs, brīvapputes pēcnācēji (bieži vien neievērojot ģimeņu
struktūru) pēcnācēju eksperimentālos stādījumos. Pēc fenotipa atlasa labākos mātes un tēva
kokus izmanto sēklu plantācijās un vienlaikus kā vecākus kontrolētajos krustojumos. Veido
pēcnācēju pārbaudes un, saskaņā ar to rezultātiem, izvēlas vecāku koku ar augstākajām GCA
vērtībām potēšanai sēklu plantācijās, kā arī veido citus krustojumus nākamajai selekcijas
paaudzei.
Metode ir:
¾ efektīva aditīvā ģenētiskā efekta kontrolētām pazīmēm;
¾ ar limitētu pielietojamību nākamajiem selekcijas cikliem, ja vien netiek veidoti
ciltsraksti. Taču ciltsrakstu veidošana un saglabāšana šajā gadījumā nav ļoti
problemātiska;
¾ ar augstu selekcijas intensitāti – tātad nelielu atlasīto īpatņu skaitu % no
sākotnējā.
1.2. Iespējams izmatot gan aditīvo, gan neaditīvos (dominaces un epistatiskos) ģenētiskos
efektus
Reciprokālā (abpusējā) atkārtotā selekcija
Atlasīto koku krustošana

Labāko
krustojumu atlase

Krustojumu pārbaudes
stādījumi

Vecāku koku atlase

Kontrolētie krustojumi

Labāko
krustojumu atlase

Vecāku koku atlase

Kontrolētie krustojumi

4. attēls. Reciprokālās (abpusējās) atkārtotās selekcijas konceptuālā shēma
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Selekcijas darbā ir iesaistītas 2 atsevišķas populācijas. Metodi izmanto, lai vienlaicīgi
uzlabotu gan GCA – atlasot krustojumus katras populācijas iekšienē, gan SCA – atlasot
vecāku kokus, kuru pēcnācēji uzrādījuši augstākās vēlamās īpašības starppopulāciju
krustojumos.
Metodes realizācija ir dārga un darbietilpīga, tādēļ parasti to izmanto tikai starpsugu
selekcijā (kur paredzamais ģenētiskais ieguvums ir augstāks).
1.3. Iespējams izmantot galvenokārt neaditīvos ģenētiskos efektus
Atkārtotā selekcija atlasot indivīdus ar augstu SCA
Atlasa pluskokus mežaudzēs un ierīko tiem pēcnācēju pārbaudes. Izmanto tikai tādus
vecāku kokus, kuri saskaņā ar šīm pārbaudēm, ir ar iedzimtām vēlamajām īpašībām.
Izvēlas (homozigotu) testeri – tēva koku – ar vēlamajām īpašībā (vai vairākus šādus
kokus) un krusto ar lielu daudzumu mātes koku (pēc faktoriālās shēmas). Atlasa krustojumus
ar augstāko SCA. Procesu atkārto izvēloties citus tēva kokus. Starp vecāku kokiem var veikt
atlasi balstoties uz SCA 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.
Taču tā tik pat labi var tikt lietota arī ātraudzības uzlabošanai gadījumā, ja arī praktiskajā
ražošanā SCA var tikt izmantota – tas nozīmē – veikti kontrolēti krustojumi. Latvijas
apstākļos šī metode varētu tikt pielietota parastajam bērzam, kur viegli iegūt kontrolēto
krustojumu sēklas arī rūpnieciskos apjomos.
2. Starpsugu selekcijas stratēģijas
Šeit pieminētas tikai shēmas, kuras izmantojamas hibrīdās apses selekcijā, jo tās īpatnība
ir, ka heterozais efekts (augšanas tempa ievērojams pārākums gan pār mātes gan tēva koka
sugu saglabājas tikai F1 paaudzes pēcnācējiem. Tātad tie nevar tikt izmantoti tālākā– F2
paaudzei raksturīgs augšanas tempa kritums salīdzinot ar F1 paaudzi.
2.1. Atkārtotā selekcija atlasot indivīdus ar augstu SCA
Metodes būtība tāda pati kā aprakstīts sadaļā 1.3. Atšķirība, ka šajā gadījumā tiek lietots
testeri (tēva koks) no vienas sugas un mātes koki no otras. Jāņem vērā, ka ir bīstami izmatot
tikai vienu testeri, jo tas ievērojami noplicina hibrīdās paaudzes ģenētisko daudzveidību.
Pastāv risks, ka tēva koks var būt nerezistents pret kādu konkrētu slimību vai kaitēkli – tādā
gadījumā slimības (kaitēkļu) epidēmijā var iet bojā visa tā pēcnācēju paaudze.
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2.2. Abpusējā atkārtotā selekcija
Atlasīto koku krustošana

Labāko
krustojumu atlase

Krustojumu (starpsugu hibrīdu) pārbaudes

Amerikas
apse

Vecāku koku atlase

Kontrolētie
krustojumi 1 sugas
robežās

Labāko
krustojumu atlase

Parastā
apse

Vecāku koku atlase

Kontrolētie
krustojumi 1 sugas
robežās

5. attēls. Abpusējā atkārtotā selekcija hibrīdajai apsei
Pluskoki tiek atlasīti mežaudzēs un to īpašības pārbaudītas pēcnācēju pārbaudēs. Starp
atlasītajiem vecāku kokiem sugas iekšienē tiek veikti kontrolētie krustojumi, meklējot
krustojumu kombinācijas ar vēl augstākām vēlamās īpašības vērtībām. Atrastos krustojumus
katras sugas (parastās un Amerikas apses) ietvaros krusto savā starpā un salīdzina to
pēcnācējus (starpsugu hibrīdus) pēc vēlamās īpašības. Izvēlas tos vecāku kokus, kuru hibrīdie
pēcnācēji uzrādījuši labākos rezultātus. Šos vecāku kokus katras sugas ietvaros atkal izmanto
kontrolēto krustojumu veidošanai nākamās paaudzes hibrīdu radīšanas vajadzībām. Tātad
pēcnācēju pārbaudes (un atlase) tiek veiktas katras sugas iekšienē vispirms balstoties uz
iekšsugas krustojumu augšanas gaitu, pēc tam (un ar galveno nozīmi) – balstoties uz
starpsugu hibrīdu augšanas gaitu. Metode ir ļoti dārga, bet tik pat efektīva.
Latvijas situācijā hibrīdās apses selekcijā varētu lietot 2.1. metodi, atceroties, ka
vecākkoku atlasei jānotiek balstoties uz to hibrīdo pēcnācēju uzrādītajām īpašībām. Un
ievedot pietiekami lielu Amerikas apses pluskoku pēcnācēju grupu no Kanādas (vai kādas no
tuvējām kaimiņvalstīm, kur šāda kolekcija jau ir).
Selekcijas stratēģijas konceptuālo metožu grupai nosacīti iespējams pieskaitīt arī pirmo
selekcijas soli – fenotipisko pluskoku (sēklu audžu ietvaros) vai vienkārši plus audžu atlasi
tiešai sēklu ieguvei. Kad izvēlētais sēklu avots gājis bojā, tiek veikta atkārtota pluskoku (vai
audžu) atlase sēklu ieguvei. Šāda stratēģija ir lēta (it īpaši, ja pluskoku zarus uzpotē sēklu
11

plantācijās, kur sēklu ieguve ir viegla), taču ar mazu ģenētisko ieguvumu (it īpaši, ja sēklas
tiek vāktas nocērtot plusaudzi no visiem kokiem). Bez tam selekcijas darba rezultāti ilgākā
laika posmā neakumulējas – nepalielinās interesējošo īpašību pozitīvi ietekmējošo alēļu
proporcionālā pārstāvētība genotipā.
Uz minēto selekcijas stratēģijas metožu bāzes meža koku sugām izstrādāti vairāki
selekcijas stratēģijas modeļi, kuru mērķis ir ilgtermiņā nodrošināt ģenētiskās daudzveidības
saglabāšanos, vienlaicīgi īstermiņā sasniedzot maksimālo selekcijas efektu (un ģenētisko
ieguvumu katrai no interesējošajām īpašībām). Tie tiks analizēti atsevišķā nodaļā līgumdarba
gala atskaitē.
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Augstas vai zemas intensitātes selekcija
Kad noskaidrots selekcijas ilgtermiņa attīstības konceptuālo metožu klāsts, otrs
svarīgākais jautājums, kurš ietekmē selekcijas modeļa izveidi, ir plānotā selekcijas intensitāte.
Intensīvā selekcijā sasniedzamais produktivitātes pieaugums ir ievērojami lielāks, taču tai
nepieciešami arī lielāki kapitālieguldījumi gan naudas, gan augsti izglītota darbaspēka formā.
Kā piemēru iespējams citēt B. Li ASV apkopoto informāciju par Pinus tadea selekcijas
procesā iegūto krājas pieaugumu: no atlasītajiem pluskokiem tas bija +7% salīdzinot ar audžu
vidējo rādītāju. 2. kārtas sēklu plantācijās, kur iekļauti tikai potējumi no vecāku kokiem, kuri
pārbaudīti (un uzrādījuši augstvērtīgus rezultātus) ar pēcnācēju pārbaudēm ģenētiskais
ieguvums bija +12%. No 2. paaudzes sēklu plantācijām, kuras iegūtas veicot kontrolēto
krustošanu starp 2. kārtas sēklu plantācijās iekļautajiem kokiem, ģenētiskais ieguvums
sasniedz +21%, taču atlasot labākos no krustojumiem 3. kārtas sēklu plantācijām – jau +35%.
Apkopojot vairāk kā 30 literatūras avotus, krājas ieguvuma (vai zaudējuma) lielumu
izmantojot dažādas selekcijas intensitātes (uzlabotības) pakāpes sēklu materiālu atšķirīgām
koku sugām grafiski apkopojis Fosters.

6. attēls. Dažādas selekcijas intensitātes rezultātā iegūtā sēklu materiāla ietekme uz
mežaudžu krāju.
Nozīmīgākie rādītāji, kas ļauj izšķirties par labu tai vai citai selekcijas intensitātei kādai
no koku sugām, ir konkrētās sugas esošais un plānotais īpatsvars mežaudzēs, kā arī
ekonomiskais ieguvums no šīs sugas selekcijas.
Maksimālo ieguvumu gan produktivitātes paaugstināšanā, gan kādā no kvalitāti
raksturojošo parametru uzlabošanā var noteikt, izvērtējot pazīmes (piemēram, koku zaru
resnuma) variāciju koku sugas robežās noteiktā reģionā. Neapšaubāmi, korektākus rezultātus
būtu iespējams sasniegt vērtējot pazīmes dabiskās populācijās (mežaudzēs) taču tas ir pārāk
laika un darbietilpīgi. Jāņem vērā, ka praktiski interesējoša jebkurā gadījumā ir tikai jau
atlasītā (vai vēl potenciāli atlasāmā) kopa – pluskoki, kurus turpmāk izmantos selekcijas
procesā. Šādus aprēķinus, balstoties uz selekcijas eksperimentu datiem, paredzēts veikt visām
nozīmīgākajām koku sugām, definējot, kādu pazīmju selekcijas efekts varētu būt lielākais un
izvēloties selekcijas darba prioritātes.
Būtiska loma atlasāmo pazīmju izvēlē ir ne tikai to variācijai, bet arī iedzimstamības
koeficientam – tam, kāda daļa no variācijas ir ģenētiski noteikta, tātad ar selekcijas metodēm
var tikt ietekmēta un uzlabota nākamajās paaudzēs. Apvienojot abus kritērijus grafiski to
sagaidāmais rezultāts izskatīsies līdzīgi V. Baliuckas u.c. publicētajam ( 7. attēls).
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Variācijas koeficients, %

pumpuru plaukšanas laiks

30
augstums

20

koksnes blīvums

10

0

0,5 Pazīmes iedzimstamība, h2

7. attēls. Atšķirīgu pazīmju iedzimstamības un variācijas koeficientu kopas selekcijas
populācijā
Tas, kādā mērogā selekcionēta vai neselekcionēta stādāmā materiāla lietošana tai vai citai
koku sugai ietekmēs nākotnes mežaudžu produktivitāti, ir stādāmā materiāla apjoms – gan
absolūtos skaitļos, gan salīdzinot ar citu koku sugu stādāmā materiāla apjomu tajā pat
teritorijā. Tas var kalpot par indikators selekcijai piesaistāmo līdzekļu, darbaspēka un reizē ar
to iespējamās selekcijas intensitātes noteikšanai. Jāņem arī vērā, kāda ir esošā
apstādīto/dabiski atjaunoto platību attiecība, jo, pierādoties selekcionētā materiāla pārākumam
un paaugstinoties meža īpašnieku rūpēm par nākamo meža paaudzi, mākslīgi atjaunoto
mežaudžu īpatsvars var palielināties. Lietderīgi aprēķināt (novērtēt) potenciāli apstādāmās
platības ar to vai citu sugu, ja mākslīgā atjaunošana tiktu lietota visur, kur tas ir nepieciešami
un racionāli.
Papildus rādītāji, kas nosaka selekcijas rezultātu pielietojamību un reizē ar to maksimālo
potenciālo efektu no krājas vai kvalitātes uzlabošanās ir koku sugas rotācijas cikla ilgums
noteiktos klimatiskajos un ekoloģiskajos apstākļos, kā ar iegūstamā krāja uz ha rotācijas cikla
beigās (ciršanas vecumā). Īsāks rotācijas cikls un augstāka krāja noteiks, ka katrs tilpuma
pieauguma % selekcijas rezultātā sniegs ātrākus un lielākus ienākumus – tātad ieguldītās
investīcijas atmaksāsies labāk. Reizē ar to būs attaisnojami lielāki ieguldījumi selekcijas darbā
– tātad augstāka selekcijas intensitāte.
Bez jau minētajiem svarīga loma ir tādiem rādītājiem kā meža sektora īpatsvars
ekonomikā (IKP, eksports) un mežainumam.
Minēto indikatorrādītāju apkopojums un analīze Baltijas jūras reģiona valstīs reizē ar tajās
izvēlēto selekcijas sistēmu, investīciju (finansu un darbaspēka) apjomu un sasniegtajiem
selekcijas rezultātiem tiks dots projekta gala atskaitē.
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Kvantitatīvās pazīmes nosakošo gēnu darbības modeļi
Lai veiktu nepieciešamos aprēķinus ilgtermiņa selekcijas programmas izstrādei, svarīgi
izprast kvantitatīvās pazīmes ietekmējošo gēnu darbības mehānismus un ģenētiskā
komponenta kopējo fenotipiskajo datu novērtēšanas ceļus.
1.
Tradicionālais modelis – balstās uz pieņēmumu, ka kvantitatīvo pazīmi
kontrolē daudzi gēni ar mazu ietekmi.
Kalkulāciju veids: Fenotipiskie novērojumi (mērījumi) ⇒ Statistiska datu
apstrāde ⇒ Hipotētisks ģenētiskais modelis.
2.
„Lielo gēnu” modelis – balstās uz pieņēmumu, ka kvantitatīvo pazīmi
kontrolē relatīvi neliels skaits gēnu, taču katrs ar lielu ietekmi.
Ar šo modeli saistās kvantitatīvo pazīmi nosakošo lokusu (hromosomas
apgabala, kurā atrodas konkrētais gēns vai gēni) koncepts – ideja, ka tieši iespējams
konstatēt gēnus (vai hromosomu apgabalus, kuros tie atrodas – atkarībā no
pielietotās metodes precizitātes) kuri kontrolē interesējošo pazīmi. Lokusu ar gēnu
(gēniem), kuram ir būtiska ietekme uz kvantitatīvās pazīmes izpausmi, parasti
pieņemts apzīmēt ar QTL.
Kalkulācijas veids: Ģenētiskais marķieris ⇒ Genoma karte ⇒ pazīmes –
marķiera saistības pārbaude ⇒ QTL modelis
3.
Bioķīmiskais modelis – balstās uz secinājumu, ka gēns ne vienmēr
producē vienu un to pašu gala produktu; svarīgas ir gēnu kombinācijas un to lomas.
Kalkulācijas veids: Regulējošie gēni ⇒ Struktūras gēni ⇒ Enzīmi ⇒
Bioķīmiskie produkti
4.
Jauktas iedzimtības modelis – uz jaunāko pētniecisko informāciju
balstīta pieeja. Konstatēts, ka kvantitatīvās pazīmes kontrolē daudzi gēni (tā sauktie
struktūras gēni) katrs ar mazu ietekmi un daži regulējošie gēni ar lielu ietekmi
Kopsakarību starp pielietotajiem modeļiem īpašības ģenētiskās nosacītības atklāšanā
parāda 8. attēls.
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Fenotipiskie dati

Statistika
Hipotētiskais
ģenētiskais modelis

Mijiedarbība

Regulējošie gēni

Galvenie
efekti

QTL

Strukturālie gēni

Bioķīmiskie
produkti

Mijiedarbība

Mijiedarbība

Enzīmi

Īpašību - marķieru
saistība
Sugas genoma
kartēšana
Genotipu kartēšana

8.attēls. Kvantitatīvās pazīmes nosakošo gēnu mijiedarbības modeļu saikne
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Meža kvantitatīvās ģenētikas pamatjēdzieni
Sugas ģenētiskā bāze ir galvenais faktors selekcijas stratēģijas izstrādē un šo faktoru nevar
novērtēt citādi kā veicot mērījumus un aprēķinus.
Ar kvantitatīvās ģenētikas palīdzību balstoties uz selekcijas eksperimentu fenotipiskajiem
datiem ir iespējams:
¾ atdalīt un novērtēt atsevišķi ģenētiskos un vides apstākļu ietekmi uz pazīmes
dispersiju;
¾ noteikt ģenētiskās dispersijas īpatsvaru un veidu (aditīvā, dominances,
epistātiskā);
¾ izvirzīt pamatotas hipotēzes par iespējamo ieguvumu selekcijas procesā
(saistībā ar īpašības dabiskās variācijas amplitūdu un iedzimstamību);
¾ tā rezultātā - izveidot efektīvu selekcijas stratēģiju.
Kā jau minēts, individuāla koka fenotipu var sadalīt komponentos kā:
P=(A+D+I)+E+ExG
Likumsakarīgi, tādās pat komponentēs var sadalīt noteiktas koku grupas (ģimenes,
audzes) kādas pazīmes fenotipisko dispersiju:
Vp=Va+Vd+Vi+Ve+Vg*Ve , kur
Vp – fenotipiskā dispersija (apzīmē arī kā ∂2p),
Va – gēnu aditīvā efekta izraisītā dispersija (apzīmē arī kā ∂2a),
Vd – gēnu dominaces efekta izraisītā dispersija (apzīmē arī kā ∂2d),
Vi – gēnu epistatiskā efekta izraisītā dispersija (apzīmē arī kā ∂2i),
Ve – apkārtējās vides faktoru israisīta dispersija (apzīmē arī kā ∂2e),
Vg*Ve – apkārtējās vides un genotipisko faktoru izraisīto dispersiju mijiedarbība
Kvantitatīvā ģenētika ir balstīta uz radniecīgu koku pētniecību, jo tiem daļa ģenētiskā
materiāla ir kopēja. Citiem vārdiem sakot – radinieku līdzības cēlonis ir ģenētiskā līdzība t.i. –
ģenētiskā kovariance, kuru iespējams aprēķināt.
2. tabula. Ģenētiskā kovariācija starp radniecīgiem indivīdiem (pieņemot, ka sākotnēji
vecāki nav radniecīgi)

Radniecība

Kovariances
apzīmējums

Koeficienti dispersijas komponentiem, kuri nosaka kovarianci

Pēcnācēji- viens no vecākiem
Pēcnācēji-vidējais no vecākiem
Pussibi
Sibi
Pirmās pakāpes brālēni

Cov(o-p)
Cov(op)
Cov (HS)
Cov (FS)
Cov (FC)

∂ 2a
1/2
1/2
1/4
1/2
1/8

Vispārīgā formā *

\Cov

X

∂ 2d
0
0
0
1/4
0

∂2aa
1/4
1/4
1/16
1/4
1/64

∂2ad
0
0
0
1/8
0

∂2dd
0
0
0
1/64
0

∂2aaa
1/8
1/8
1/64
1/8
1/512

∂2aad
0
0
0
1/16
0

∂2add
0
0
0
1/32
0

∂2ddd
0
0
0
1/64
0

Y

X2

XY

Y2

X3

X2Y

XY2 Y3

Tabulu var turpināt bezgalīgi, bet koeficientu vērtības – līdz ar to arī mijiedarbības nozīme
– tuvojas nullei
*Koeficienti, kas norāda, kāds ir katra ģenētiskās dispersijas komponenta ieguldījums
(daļa) kopējā kovariācijā starp radniecīgiem indivīdiem. XiYj, kur i – lokusu skaits, kuri
iesaistīti aditīvās mijiedarbības veidošanās, j – lokusu skaits, kuri iesaistīti dominances efekta
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veidošanā, X – korelācija starp aditīvajiem efektiem dotajiem radniecīgajiem indivīdiem, Y –
korelācija starp dominances efektiem dotajiem radniecīgajiem indivīdiem
Analizējot brīvapputes pēcnācēju stādījumus bieži vien tiek lietota formula Cov op = 1/3
Va, starp pēcnācējiem var būt gan pussibi, gan sibi.
Tabulā apkopoto informāciju var izteikt arī formulas veidā:
CovXY = αVa+βVd+αVaa+βVdd+αβVad , kur
CovXY – kādas pazīmes kovariācija kokiem X un Y,
α Va – dispersija, kuru nosaka aditīvais efekts
βVd – dispersija, kuru nosaka dominances efekts
αVaa+βVdd+αβVad…- dispersija, kuru nosaka epistatiskie efekti
Koeficientus šajā formulā var aprēķināt:
α = ½(K1+K2)
β = K1K2
K1 – varbūtība, ka no tēva puses viena radinieka alēle ir ibd otra radinieka alēlei,
K2 - varbūtība, ka no mātes puses viena radinieka alēle ir ibd otra radinieka alēlei,
Ar ibd apzīmējot tādas alēles, kuras abiem radniecīgajiem kokiem ir identiskas pēc
izcelsmes – „mantotas” no tā paša tēva- vai mātes-koka (priekšteča).
Radniecības pakāpe var tikt izteikta arī kā pēcnācēju pazīmes regresija no to vecāku
pazīmes vērtības:
b=Cov o-p/Vp , kur
Cov o-p – vecāku-pēcnācēju kovariācija,
Vp – fenotipiskā dispersija,
b – regresijas koeficients lineārajā regresijas vienādojumā y=a+bx.
Tanī pat kailā no matemātikas zināms, ka:
Cov =SCP(Sum of cross products)/n
un
V = (∑(xi-x)2)/n , kur
Cov – kovariance,
xi – konkrētā novērojuma vērtība,
x – populācijas vidējā vērtība,
n – novērojumu skaits.
Nozīmīgākais kvantitatīvās ģenētikas rādītājs, kuru aprēķina veicot katru selekcijas
eksperimenta analīzi, ir selekcijas vērtība (BV).
BV kādam mātes- (vai tēva-) kokam var noteikt, ja tas krustots ar citiem, kuri pēc
nejaušības principa izvēlēti no populācijas. BV aprēķina kā konkrētās pazīmes vērtības
pēcnācēju paaudzē novirzi no populācijas vidējās vērtības pareizinātu ar divi, jo tēva (mātes)
koks ietekmē tikai pusi no pēcnācēju ģenētiskā materiāla (genotipa).
BV ir summa no vidējā gēnu efekta un vērtība, kas saistīta ar indivīda genotipu un tiek
nodota tā pēcnācējiem
Ir svarīgi atcerēties, ka BV ir atkarīga no populācijas, kurā aprēķināta – tajā esošās
konkrētās pazīmes vidējās vērtības, kā arī dažādu (atsevišķu) pazīmi ietekmējošo gēnu (un to
alēļu) sastopamības biežuma. Tātad tā ir īpašība, kas raksturīga indivīdam konkrētajā
populācijā (kuras iekšienē notikusi krustošana vai krustošanās) un nevar tikt uztverta ārpus šīs
populācijas konteksta (absolutizēta).
Šī atziņa bieži vien netiek ņemta vērā vērtējot brīvapputes pēcnācēju pārbaudes – ja
pluskoku sēklas vāktas tieši no pluskoka dažādās audzēs, tad putekšņu fons (apkārt esošā
populācija) katram mātes kokam ir atšķirīga. Tas ietekmēs pēcnācēju pārbaužu rezultātus.
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Krustošanas shēmas
Izmantojot aprakstītos meža kvantitatīvās ģenētikas pamatjēdzienus un sakarības,
iespējams daudz vieglāk izprast nākamo nepieciešamo un nozīmīgo komponentu katras koku
sugas selekcijas stratēģiskajā modelī – krustošanas shēmu pēcnācēju pārbaužu ierīkošanai
un/vai nākamās selekcijas populācijas paaudzes iegūšanai.
Krustošanas shēmas ir veids, kādā tiek radīta un kontrolēta radniecība kvantitatīvās
ģenētikas analīzēm, kā arī vēlamo īpašību pozitīvi ietekmējošo alēļu proporcijas palielināšanai
genotipā.
Mērķi:
¾ iegūt informāciju vecāku koku novērtēšanai (selekcijas vērtība, BV),
¾ iegūt iespēju aprēķināt ģenētiskos parametrus,
¾ iegūt materiālus iespējamā ģenētiskā ieguvuma selekcijas procesā
aprēķināšanai,
¾ izveidot bāzes populāciju tālākam selekcijas darbam.
Brīvappute un polikross
Brīvapputes pēcnācējus iegūst no mātes koka sēklām konkrētas populācijas ietvaros.
Ģenētiskā analīze balstās uz pieņēmumu, ka starp pēcnācējiem nav sibu, taču tas var nebūt
pilnīgi pamatots. Tādēļ bieži vien iesaka izmantot sakarību Cov op=1/3 Va+1/8 Vaa…, kas
var izrādīties precīzāka kā Cov op = 1/4 Va +1/16 Vaa… Tomēr arī tā ir aptuvena un neietver
dominances izsauktos efektus, kuri neapšaubāmi rodas, ja starp pēcnācējiem ir sibi. Izmaksas
brīvapputes sēklu iegūšanai ir tikai tās savācot.
Polikross praktiski izslēdz sibu veidošanās iespējas. To lietojot iespējams ar vienu un to
pašu putekšņu maisījumu apputeksnēt lielu skaitu mātes koku, kuri brīvapputes gadījumā būtu
ievākti no dažādām audzēm ar atšķirīgu putekšņu fonu. Tātad ar polikrosa palīdzību iespējams
iegūt precīzu (kvalitatīvu) mātes koku ranžējumu pēc to GCA vērtībām. Polikross ir pirmā no
kontrolētās krustošanas shēmām, tātad saistīts ar papildus līdzekļu nepieciešamību.
Abos šajos krustojumos iespējams aprēķināt tikai aditīvo ģenētisko efektu
Viena pāra krustošana
Tēva koki
Mātes koki A B C D E F G H I J
1X
2
X
3
X
4
X
5
X
6
X
7
X
8
X
9
X
10
X

Katri 2 vecāku koki no selekcijas populācijas piedalās 1 krustojuma veidošanā. Nav
iespējams izmantot GCA precīzai novērtēšanai, tādēļ lietojama tikai kopā ar citiem
krustošanas veidiem vai gadījumos, kad GCA vērtības vecāku-kokiem jau zināmas. Var
novērtēt atsevišķu vecāku pāru SCA vērtības.
Pēcnācēju paaudzē ir vismazākā radniecība, tādēļ to viegli izmantot tālākai atlasei.
Zemas izmaksas (faktiski zemākās no visiem kontrolētajiem krustojumiem).
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Cov FS = 1/2 Va +1/4 Vd, tas nozīmē, ka var aprēķināt gan aditīvo, gan dominaces
izraisīto ģenētisko efektu
„Ligzdu” krustošanas shēma
Katrs no tēva (mātes) kokiem tiek krustots ar atšķirīgu mātes (tēva) koku kopu
Mātes koki
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tēva koki
A B C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Šajā gadījumā var novērtēt tēva koka GCA un krustojumu SCA, iegūt informācija par
vecākiem un sibu ģimenēm, novērtēt iespējamo ģenētisko ieguvumu.
Shēma nav efektīva tālākai atlasei, jo GCA vērtības nav līdzsvarotas (no vienveidīgas
krustojumu kopas aprēķinātas). Bez tam krustojumos iesaistīts neliels tēva koku skaits, kas
samazina pēcnācēju paaudzes ģenētisko daudzveidību.
Samērā zemas izmaksas
Cov mātes (tēva) = 1/4 Va + 1/4 Vd
Cov tēva HS = 1/4 Va
Tātad var novērtēt gan aditīvo, gan dominaces ģenētisko efektu
Testeru (faktoriālā) krustošanas shēma
Shēmu parasti lieto divmāju koku sugām – izplatītākais apsēm. Skuju kokiem tikai
shēmas vienkāršības dēļ.
Mātes koki A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tēva koki
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Atšķirīgas tēva un mātes koku kopas. Tēva kokus parasti izraugās pēc interesējošās
pazīmes (piemēram, ātraudzīgākos) un krusto ar visu pieejamo mātes koku klāstu.
Var novērtēt GCA un SCA. Var aprēķināt gan aditīvo, gan dominaces ģenētisko efektu un
līdz ar to sagaidāmo ģenētisko ieguvumu no aditīvā un dominaces ģenētiskā efekta
izmantošanas sēklu materiāla ražošanā.
Ierobežotas iespējas atlasīt īpatņus tālākais selekcijai, jo pēcnācēju grupā veidojas samērā
cieša radniecība (tādēļ, ka iesaistīti tikai daži tēva-koki).
Samērā augstas izmaksas.
Cov MHS= 1/4 Va MHS – tēva koka pus-sibi
Cov FHS = 1/4 Va FHS – mātes koka pus-sibi
Aditīvā dispersija katrā no aprēķināšanas paņēmieniem var atšķirties, tādēļ parasti lieto
vidējo vērtību.
Cov vid = (Cov MHS + Cov FHS)/2
Dialēlā krustošanas shēma
Krusto katru koku ar katru, izmantojot gan kā tēva, gan mātes koku.
Mātes koki
1
2
3

1
X
X
X

Tēva koki
2
X
X
X

3
X
X
X

Krustošanas shēma ir ideāla no iegūstamo statistisko datu viedokļa – ir sabalansēta un
pilnīga informācija gan par Va, gan Vd, iesaistīto koku GCA un koku pāru SCA vērtības, kā
arī plašs materiāla klāsts labāko atlasei nākamās paaudzes selekcijas ciklam.
Taču, ja iesaistīti daudzi vecāku-koki, ir praktiskas grūtības savākt putekšņus – ne visi tie
zied konkrētā gadā – un apputeksnēt – ne visiem ir saskanīgs ziedēšanas laiks. Šīs krustošanas
shēmas pēcnācēju pārbaužu ierīkošanai un uzmērīšanai nepieciešama liela platība un
vienlaicīgi arī līdzekļi.
Minēto grūtību dēļ praksē bieži vien lieto dažādas dialēlās krustošanas shēmas
modifikācijas
¾ pusdialēlo – bez reciprokālajiem (atkārtotajiem, pārī mainot vietām mātes un
tēva kokus) krustojumiem parasti un bez pašapputes, ja vien tās novērtēšana nav
specifiskā pētījuma uzdevums.
Tēva koki
Mātes koki 1 2 3 4 5 6
1
X X X X X
2
X X X X
3
X X X
4
X X
5
X
6
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¾ daļēji dialēlo – katrs koks iesaistīts noteiktā skaitā krustojumu (piem., 3)
Mātes koki
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Tēva koki
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X
X

X

Šajā gadījumā nav iespējams atdalīt tēva un mātes koku pussibu pēcnācējus. Tātad nevar
izslēgt mātes koka ietekmi, kura uz atsevišķām pazīmēm var būt ievērojama.
Shēma ir lētāka kā pilnā vai pusdialēlā arī ar zemāku precizitāti, taču joprojām
izmantojams vecāku koku ranžēšanai pēc to selekcijas vērtībām interesējošajai īpašībai.
¾ nesaistīto pusdialēlo
Tēva koki
Mātes koki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
X X X X X
2
X X X X
3
X X X
4
X X
5
X
6
7
X X X X X
8
X X X X
9
X X X
10
X X
11
X
12
13
X X X X X
14
X X X X
15
X X X
16
X X
17
X
18

Krustošanas shēma labi piemērota vecāku koku un sibu ģimeņu novērtēšanai. Iespējams
aprēķināt aditīvo un dominaces dispersiju, kā arī potenciālo ģenētisko ieguvumu no aditīvā un
dominaces efekta izmantošanas.
Derīgs precīzai radniecības (ciltskoka) veidošanai un izlases veikšanai nākamās paaudzes
selekcijas populācijas vajadzībām. Viegli atrisināt problēmas ar dažādiem ziedēšanas laikiem
un atsevišķu koku neziedēšanu kādā no gadiem – vienā pusdialēlajā „blokā” apvieno kokus,
kuri konkrētā gadā zied un zied līdzīgā laikā.
Shēma plaši tiek izmantota ASV Pinus tadea L. selekcijā, parasti vienā pusdialēlajā
„blokā” iesaistot 6 – 8 vecāku kokus. Koku skaits balstās uz aprēķiniem par minimālo
nepieciešamo pietiekami precīzai GCA novērtēšanai. Latvijā saimnieciski nozīmīgajām
sugām šādu aprēķinu trūkst.
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Shēmas trūkums ir, ka izmaksas saglabājas relatīvi augstas, kā arī nav iespējams ranžēt
vecāku kokus visas selekcijas populācijas ietvaros. Otro trūkumu var relatīvi viegli novērst
kombinējot nesaistīto pusdialēlo krustošanas shēmu un brīvapputi vai polikrosu visiem
interesējošajiem vecāku kokiem to ranžēšanai.
Katrs vecāku-koks iesaistīts vienādā krustojumu skaitā.
Cov HS = GCA=1/4 Va
Cov FS = SCA=1/4 Vd
Ja ir nepieciešams novērtēt mātes-koka efektu kādai īpašībai, var izmantot arī nesaistīto
pilno dialēlo krustošanas shēmu un salīdzināt parametra vērtības abās dialēlā krustojuma
pusēs.
¾ V veida shēmu
Tēva koki
Mātes koki 1 2 3 4 5 6 7 8
X
X
X
1
2
X
X
3
X
X
4
X

Šajā gadījumā katrs vecāku koks piedalās 3 (vai vairāk, ja vajadzīgs) kontrolētajos
krustojumos. Shēmu parasti lieto, ja izvēlēta subpopulāciju (līniju) selekcijas stratēģija,
krustojot kokus tikai konkrētas grupas iekšienē un starp grupām vienīgi sēklu plantācijās.
Tādā veidā starp grupām nav radniecības un sēklu plantāciju. pēcnācējiem nav
tuvradnieciskās krustošanas depresijas efekta – gluži pretēji – vecāku grupām dažu paaudžu
laikā kļūstot attālāk radniecīgām, plantācijā to krustojumiem var pat izpausties heterozais
efekts.
Grupā nav jāveic pārāk daudz kontrolēto krustojumu, tātad darbs ir pietiekami (relatīvi)
lēts un efektīvs.
Kopsavilkums par iespējamajām krustošanas shēmām un uz to bāzes aprēķināmajiem
parametriem dots 3. tabulā.
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3. tabula. Krustošanas shēmu novērtējuma kopsavilkums
Vecāku-koku
Krustošanas
GCA
atlase saskaņā ar
shēma
vērtēšana
pēcnācēju
pārbaudēm

Izmaksas

GCA un SCA
dispersijas
aprēķināšanas
iespējas

brīvappute

vidēja

iespējama bet
mazefektīva

zemas

apgrūtināta

polikross

ļoti laba

nenozīmīga

ļoti zemas

var labi izvērtēt GCA
dispersiju

Dialēlā

izcila

izcila

ļoti augstas

izcila

Pusdialēlā

izcila

izcila

ļoti augstas

ļoti laba

Modificēta
dialēlā

Aprēķinu
pamatformulas

Cov op = 1/4 Va vai Cov
op = 1/3Va +1/8 Vaa..

Cov HS = GCA = 1/4 Va
Cov FS = SCA = 1/4 Vd

var labi izvērtēt GCA Tā pat kā dialēlajā, tikai
ar zemāku precizitāti
dispersiju, var arī SCA,
ievērojamas
bet tas ir sarežģīti no
datu apstrādes viedokļa

laba

ļoti laba

Testeru
(faktoriālā)

laba

tikai dažos
gadījumos, kad
tuvradniecības
dispersija maza

ievērojamas

laba

Viena pāra

slikta

laba

ļoti zemas

slikta

"Ligzdu"

vidēja

laba

ievērojamas

laba

Cov HS (vid) = 1/4 Va
Cov FS - Cov FHS Cov MHS = 1/4 Vd
Cov FS = 1/2 Va +1/4
Vd, taču Va aprēķins ar
zemu precizitāti
Cov MHS = 1/4 Va
Cov FS = 1/4 Va + 1/4
Vd

Kā redzams, neviena no shēmām vienlaicīgi nespēj sniegt pilnīgu ģenētisko informāciju,
labi kalpot nākamās paaudzes selekcijas populācijas izveidei un vienlaicīgi būt arī lēta.
Kā jau minēts, galvenokārt šī iemesla dēļ izveidotas dažāda veida modificētās dialēlās
krustošanas shēmas. Lai izmaksas samazinātu vēl vairāk, iespējams vispirms izmatot
polikrossu vecāku koku ranžēšanai noteiktā selekcijas populācijā un pēc tam saskaņā ar
ranžēšanas rezultātiem kontrolētos krustojumus veikt tikai starp labākajiem – tātad ar lielāko
iespēju pēcnācējos palielināt vēlamo īpašību pozitīvi ietekmējošo alēļu īpatsvaru un
paaugstinātu ģenētisko ieguvumu.
Latvijas apstākļos kontrolēto krustojumu veidošana mežsaimnieciski nozīmīgajām koku
sugām ir nepieciešama:
¾ tā sniedz iespēju izsekot katra koka ciltsrakstiem, samazinot tuvradnieciskās
krustošanās (un ar to saistītās augšanas depresijas) risku,
¾ tā sniedz iespēju aprēķināt ģenētiskā komponenta īpatsvaru katrā no koka
īpašībām – tātad noteikt, cik lietderīgs var būt selekcijas darbs lai kādu no tām
uzlabotu,
¾ tā sniedz iespēju sadalīt ģenētisko komponenti sastāvdaļās, ļaujot izvērtēt, kāds
efekts iegūstams no kura pavairošanas veida – un apvienojumā ar ekonomisko analīzi
– izvēlēties optimālāko
¾ tā sniedz iespēju nekavējoties ieviest (izmantot) efektīvākas selekcijas
metodes, ja tādas ir izstrādātas.
Jāsaprot, ka Latvijai kā nelielai valstij meža selekcijas nozarē var nepietikt zinātniskā un
finansiālā potenciāla jaunu selekcijas metožu izstrādei. Tās visas šobrīd saistītas ar aizvien
dziļāku genoma izpēti – tātad dārgu aparatūru un ilgstošu darbu, kurš tikai atsevišķos
gadījumos sniedz rezultātus. Tomēr ir iespējams ierīkot eksperimentus un veikt mērījumus, lai
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jaunas, efektīvas metodes izveidošanas gadījumā būtu iespējams to pielāgot saviem datiem un
izmantot selekcijas efektivitātes paaugstināšanu. Jāņem vērā, ka šādos eksperimentos noteikti
jābūt kontrolēto krustojumu pēcnācējiem, no kuriem iespējams iegūt visvairāk ģenētiskās
informācijas.
Labi piemēri minētajam ir šobrīd ASV notiekošais, kā arī Zviedrijā uzsāktais projekts,
kuri pēc būtības analizēti nākamajā nodaļā.
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Galveno kvantitatīvu pazīmi ietekmējošo gēnu meklējumi
Darbības principiālā shēma:
dati no selekcijas eksperimentālajiem stādījumiem → statistiskā analīze → galveno kādu
interesējošu koka īpašību regulējošo gēnu identifikācija → informācijas izmantošana tālākā
selekcijas procesā.
Ar statistiskās analīzes palīdzību iespējams:
¾ kontrolēto krustojumu stādījumos (dialēlā vai pusdialēlā shēma) identificēt
vecāku-kokus vai krustojumus ar galvenajiem vēlamo pazīmi kontrolējošajiem gēniem
¾ identificēt ciltsrakstus un segregācijas pakāpi, ko izmantot QTL kartēšanā
Identificēti lokusi tālāk var tikt izmantoti atsevišķu gēnu izolēšanai un raksturošanai –
respektīvi – jau ne vairs marķiera, bet konkrēta gēna–pazīmes saistības identifikācijai. Lai
būtu iespējams veikt gēnu identifikāciju, nepieciešams liels datu komplekss no kontrolēto
krustojumu (sibu) stādījumiem.
Pielietotās metodes balstītas uz līdzību starp vecākiem un pēcnācējiem un ar to palīdzību
tiek meklētas novirzes no normālā stāvokļa.
Šīs metodes ir
1. Vienkāršie testi:
1)
vecāku-pēcnācēju analīze
2)
pazīmes izpausmes sadalījums ģimenes iekšienē
2. Segregācijas analīze
1)
maksimālās varbūtības novērtējums (MLE)
2)
Aptuvenās metodes MLE aprēķināšanai
3)
Bayesian pieeja (Gibbs paraugs)
No vienkāršajiem testiem plašāk pazīstamie ir:
9
Barleta tests – pārbauda uz homogenitāti;
9
Faina tests – pārbauda ar vidējās vērtības/dispersijas attiecību – ja
konstatējama galvano gēnu segregācija – tāda pat vidējā vērtība, bet daudz lielāka
dispersija
9
Log-ANOVA tests – pārbauda homogenitāti
Pētījumu rezultāti ASV ar Pinus tadea pierāda šādas analīzes nozīmi – gadījumos, kad
iespējamie koki ar regulējošajiem gēniem tika statistiski identificēti un pārbaudīti, regulatoro
gēni konstatēti aptuveni 10 % koku. Taču šie atsevišķie gēni noteica 20-45% no fenotipiskās
dispersijas. Jāņam vērā, ka dažādiem vecāku kokiem var būt atšķirīgi regulējoši gēni un tālākā
selekcijas procesā tie var tikt kombinēti, ievērojami palielinot ģenētisko ieguvumu.
Regulatorā gēna efekts var būt arī negatīvs no selekcijas viedokļa – tādā gadījumā attiecīgie
koki var tikt izslēgti no nākamās paaudzes selekcijas populācijas.
Jāņem vērā, ka šis darbs praktiski būtu neiespējams bez liela skaita kontrolēto krustojumu
pēcnācēju stādījumu un to datu statistiskas analīzes, jo veikt katra koka ģenētisko analīzi būtu
pārāk dārgi un laikietilpīgi.
Regulatoros gēnus var ne tikai identificēt izmantojot QTL kartēšanas tehnoloģiju, bet arī
izmantot kvantitatīvās ģenētikas aprēķinos vienkārši zinot to klātbūtni (ņemot vērā modelī). Ja
to klātbūtne ir identificēta, palielinās fenotipiskās dispersijas daļa, kuru var novērtēt kā
ģenētiski noteiktu. Līdz ar to samazinās „fons” – dispersija nenoskaidrotu iemeslu dēļ – un
selekcijas process var tikt veikts efektīvāk.
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Pēcnācēju pārbaudes
1. Sniedz iespēju aprēķināt vecāku koku ģenētisko potenciālu (konkrētās pazīmes
selekcijas starpību, BV) un ir bāze koku ranžēšanai pēc noteiktas pazīmes
2. Sniedz iespēju aprēķināt ģenētiskos parametrus – ģenētiskās dispersijas komponentus
(Va, Vd, Vi) un kombinatīvās spējas (GCA un SCA)
3. Sniedz iespēju aprēķināt iespējamo ģenētisko ieguvumu, ja pēcnācēju pārbaudēs ir
iekļauta kontroles grupa no neuzlabotiem (neselekcionētiem) tās pašas sugas kokiem
4. Veido bāzes populāciju, no kuras veikt izlasi nākamajai selekcijas paaudzei
Pēcnācēju pārbaužu ierīkošanas modelis atkarīgs no:
1) parametriem (koku fenotipiskajām un/vai morfoloģiskajām pazīmēm, kurus tajos
vēlas novērtēt;
2) paredzamā pēcnācēju pārbaužu stādījuma izmantošanas ilguma.
Tas ietekmē:
1) pazīmes / raksturlielumus, kuri var tikt novērtēti;
2) iespējamās kļūdas ģenētisko parametru aprēķināšanā;
Pēcnācēju pārbaužu ierīkošanas modeļi:
1)

Pēc pilnīgas nejaušības principa

Katru ģimeni pārstāvošos indivīdus izvieto pēc nejaušības principa pa visu eksperimenta
platību. Pielietojams tikai ārkārtīgi vienveidīgā vidē. Meža selekcijā – varētu būt laboratorijas
vai siltumnīcas apstākļos. Šī metode var tikt izmantota, ja eksperimentā cenšas nevērtēt
augsnes ietekmi, bet tikai ģimeņu vidējos augšanas rādītājus. Vienīgais nosacījums, kas
jāievēro pie stādvietu izvietošanas – blakus visu laiku nedrīkst būt vienu un to pašu ģimeņu
koki (arī konkurences efektam jābūt maksimāli izlīdzinātam).
2)

Randomizēts pilnu bloku modelis

Ģimenes izvieto blokos (atkārtojumos) tā, lai katra ģimene būtu pārstāvēta katrā
atkārtojumā ar vienādu indivīdu skaitu. Atkārtojuma iekšienē 1 ģimenes indivīdus (vai to
grupas) izvieto pēc nejaušības principa.
Bloki (atkārtojumi) tiek lietoti, lai būtu iespējams kontrolēt (ņemt vērā kalkulācijās) vides
apstākļu nevienmērību.
Visbiežāk lietotais modelis meža selekcijā.
To var izmantot arī siltumnīcas apstākļos – atlasot aptuveni 10-15% ģimenes ar zemākās
vitalitātes stādiem, tādejādi samazinot nepieciešamo platību un izmaksas stādījumu
ierīkošanai. Tomēr koku augšanas gaitu pirmajos 3 dzīves gados ietekmē tik daudzi faktori, ka
šādā atlasē var tikt zaudēts vērtīgs ģenētiskais materiāls.
3)

Nepilno bloku modelis

Katrā no blokiem (atkārtojumiem) nav pārstāvētas visas eksperimentā iekļautās ģimenes
Lieto:
1) ja eksperimentā ir ļoti daudz ģimenes un, iekļaujot visas, bloka izmērs
pārsniegtu homogēnā laukuma izmēru dabā (būtu lielāks kā vides gradients);
2) ļoti nevienmērīgos vides apstākļos – jo bloku veidošanas galvenais princips ir,
lai bloka iekšienē būtu līdzīgi (vienādi, nemainīgi) apstākļi.
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Lai nodrošinātu iespēju analizēt blokus kopā, vairākām ģimenēm jābūt pārstāvētām visos
blokos. Taču arī tādā gadījumā analīze ir sarežģīta un var būt neprecīza.
Bloki (atkārtojumi) nevar tikt izveidoti iepriekš „uz papīra” – to robežām maksimāli
jāsakrīt ar konkrētajā eksperimenta vietā esošo dabisko reljefa, augsnes, mikroklimata vai citu
dabisko variāciju.
Neviens no eksperimenta ierīkošanas modeļiem nav universāls un ir rūpīgi jāizvēlas
saskaņā ar eksperimenta mērķi.
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Ģenētiskais ieguvums un daudzveidība selekcijas procesā

9. attēls. Ģenētiskā ieguvuma un daudzveidības vērtības atšķirīgās selekcijas procesā
iesaistītās koku grupās
Nākamais svarīgais selekcijas stratēģiskā modeļa uzdevums ir nepieciešamība atrast
kompromisu starp ģenētiskā ieguvuma nodrošināšanu (maksimizēšanu) un ģenētiskās
daudzveidības saglabāšanu. Lai īsā laika periodā ieguvums no selekcijas būtu maksimālais,
jābūt zemai daudzveidībai (augstai koku atlases intensitātei – tas nozīmē, ka tiek paturēti tikai
paši labākie). Taču ilgtermiņā atlasītajai kopai jābūt ar pietiekami lielu ģenētisko
daudzveidību, lai selekcijas procesu varētu turpināt.
Lai šīs pretrunīgas vajadzības apvienotu bieži vien selekcijas darbs tiek veikts vairākos
līmeņos (9. attēls):
1) selekcijas populācija (bāzes populācijā), kura nodrošina augstu ģenētisko
daudzveidību un izejas materiālu selekcijai ilgtermiņā, kā arī nelielu (≈5%) ģenētisko
ieguvumu (krājas palielināšanos) vienā selekcijas ciklā,
2) elites populācija (vai kodols), kurā apvienoti neliels skaits visātraudzīgāko
klonu (ja krājas palielināšana ir mērķis) ar augstu atlases intensitāti un reizē ar to
ievērojamu ģenētisko ieguvumu (≈25%). Lai arī elites populācijā saglabātos ģenētiskā
daudzveidība, tā katra selekcijas cikla laikā tiek papildināt ar dažiem labākajiem
kloniem no bāzes populācijas (attēlā elites populāciju pēc tās ģenētiskās daudzveidības
līmeņa varētu novietot starp kloniem un sēklu plantāciju).
3) klonu arhīvs, kurā uzpotēti visi atlasītie fenotipiskie pluskoki var kalpot kā
papildus līdzeklis ģenētiskās daudzveidības nodrošināšanai, kā arī, ja nepieciešamas,
tajā viegli iegūt putekšņus vai veikt kontrolēto krustošanu.
Iemesli, kādēļ selekcijas procesā ir būtiski rūpēties par ģenētisko daudzveidību:
¾
ja selekcijas bāzes populācijā ir augsta daudzveidība, mazāka daļa koku
var tikt atlasīta sēklu plantācijām – tātad palielinās ģenētiskais ieguvums no sēklu
plantāciju sēklām,
¾
tuvradnieciskā krustošanās sēklu plantācijās var izsaukt to pēcnācēju
augšanas depresiju, tādejādi samazinot ģenētisko ieguvumu no selekcionēta sēklu
materiāla lietošanas (kas, protams, nav ekonomiski izdevīgi),
¾
pastāvot tuvai radniecībai starp kloniem sēklu plantācijā, vēl tuvāka tā
būs starp kokiem no tās sēklām izaudzētā mežaudzē. Ja šādu mežaudzi atstās
dabiskās atjaunošanās procesam, pēcnācējiem var izpausties tuvradnieciskās
krustošanās izsaukta augšanas depresija,
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¾
vienlaicīgi ar ģenētiskās daudzveidības samazināšanos notiek arī
aditīvās dispersijas kritums, kas savukārt izsauc ģenētiskā ieguvuma samazināšanos,
¾
augstāka ģenētiskā daudzveidība paver plašākas iespējas selekcijas
galveno mērķu maiņai. Piemēram, ja apses selekcijā par galveno mērķi vairs netiek
uzskatīta krājas producēšana, bet koku kvalitāte – pastāvot pietiekamai
daudzveidībai būs iespējams atrast arī kvalitatīvus kokus. Taču, ja ģenētiskā
daudzveidība ir pārāk noplicināta, nāksies selekcijas procesu sākt no gala – ar
pluskoku meklēšanu mežos. Tādā gadījumā tiks zaudēts viss iepriekšējā darbā
panāktais ģenētiskais ieguvums,
¾
augstāka ģenētiskā daudzveidība paver plašākas iespējas saglabāt
ģenētisko ieguvumu globālo klimata izmaiņu gadījumā,
¾
visbeidzot – selekcijas process ir ilgtspējīgs, tātad tam jāietver ne tikai
ekonomiskais un sociālais, bet arī bioloģiskās daudzveidības aspekts.
Lai kontrolētu radniecības pakāpi un novērstu tuvradniecisko krustošanos selekcijas
procesā, nepieciešams saglabāt visu informāciju par vecāku kokiem (ciltskoku) katram no
selekcijas populācijā vai klonu arhīvā esošajiem kokiem. Daudz pilnīgāka un precīzāk
izmantojama šāda informācija ir, ja tiek veikti kontrolētie krustojumi – ar šo metodi iespējams
novērst tuvradniecīgu (gan no mātes, gan tēva koka puses) koku krustošanos un tās
iespējamās nelabvēlīgās sekas
ASV aprēķināts, ka tuvradniecības koeficientiem paaugstinoties par 0,1 stādu garums 9
gadu vecumā samazinās par 4-5%. Norvēģijas meža selekcionāri konstatējuši, ka dabiskajās
egļu audzēs pastāv zināms tuvradnieciskās krustošanās efekts. Viņi norāda, ka sēklu plantācijā
atlasot pluskokus no attālām audzēm aptuveni 5% ģenētiskais ieguvums tiek nodrošināts jau
ar to vien, ka starp kokiem nav radniecības.
Ir skaidrs (to pierāda arī Latvijas selekcionāru veiktie pētījumi), ka pašapputes sējeņi ir ar
ārkārtīgi zemu vitalitāti, taču trūkst pētījumu, kā neliels tuvradniecības līmenis ietekmē
pēcnācēju saglabāšanos, ātraudzību, kvalitāti. Šāda analīze būtu ļoti nozīmīga, lai korekti
izvēlētos nepieciešamo koku skaitu selekcijas populācijā un krustošanas shēmas.
Būtiskāk, ir izvairīties no tuvradnieciskās krustošanās sēklu plantācijās, no kurām tiks
atjaunotas mežaudzes. Ņemot vērā, ka koku skaits selekcijas populācijā ir ierobežots,
radniecīgu koku krustošanās tajā tiek pieļauta. Taču sēklu plantācijai tiek izvēlēti tikai
neradniecīgi koki. Viens no efektīvākajiem risinājumiem kā to panākt ir atsevišķu grupu
(subpopulāciju) veidošana selekcijas populācijas iekšienē, kur krustošana notiek tikai grupā.
Tikai 1 koks no katras grupas nonāk sēklu plantācijā, tādejādi tur nav tuvradniecības.
Plašāka analīze par veidiem, kā iespējams kontrolēt ģenētisko daudzveidību un
tuvradniecību selekcijas procesā būs pieejama līgumdarba gala atskaitē.
Ģenētiskais ieguvums
Ģenētiskais ieguvums raksturo selekcijas darba rezultātu (vai sagaidāmo rezultātu). Tas ir
pamatojums izvēļu izdarīšanā gan par selekcijas metodēm, gan attaisnojamo investīciju
apjomu.

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
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Ar šeit uzrādīto formulu iespējams aprēķināt tikai aditīvā ģenētiskā efekta noteikto
ģenētisko ieguvumu.
Svarīgi, kāds ir īpašības aditīvā ģenētiskā efekta noteiktās dispersijas absolūtais lielums –
tātad – bāze, no kuras tiek veikta atlase. 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. Ļoti svarīgs ir arī pazīmes
iedzimstamības koeficients – tas norāda, kāda daļa no kopējās fenotipiskās dispersijas ir
aditīvā ģenētiskā efekta noteikta un tātad var tikt pārmantota nākamajā paaudzē.
4. tabula. Koeficienta i vērtības atlasot dažādu koku daudzumu (%) no sākotnējās
kopas
Atlasīts, %
i
0.01 %
3.960
0.05 %
3.554
0.10 %
3.367
0.50 %
2.892
1%
2.665
2%
2.421
5%
2.063
10%
1.755

Grafiski ģenētiskā ieguvuma būtību selekcijas procesā atspoguļo 10. attēls.
∆G – Ģenētiskais ieguvums = B-A,
i – selekcijas intensitāte (kā vienību izmantojot standartnovirzi),
h2 – pazīmes iedzimstamības koeficients,
∂p – pazīmes fenotipiskā standartnovirze,
A – pazīmes vidējā vērtība bāzes populācijā,
C – pazīmes vidējā vērtība atlasītajā populācijā,
B – pazīmes vidējā vērtība atlasīto koku pēcnācējiem (uzlabotajai populācijai).

10. attēls. Ģenētiskā ieguvuma veidošanās atlases rezultātā
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Piemēram, aprēķinot ģenētisko ieguvumu var būt, ka, krājas pieaugums par 20 %
selekcijas rezultātā tiek sasniegts gan 20, gan 40 gados. Laiks ir nozīmīgs faktors nosakot
darba (arī selekcijas) efektivitāti un ieguldīto līdzekļu atmaksāšanās likmi. Tādēļ, lai
salīdzinātu selekcijas stratēģijas vai rezultātus dažādām sugām vai valstīm bieži vien izmanto
ģenētisko ieguvumu gadā.
G/y = (i h2 ∂p) / T, kur
G/y – ģenētiskais ieguvums gadā
T – selekcijas ciklam patērētais laiks, gadi vai arī pēcnācēju pārbaužu stādījumu vecums,
kad veikta atlase, gadi
Selekcijas procesu, ja tas pareizi vadīts sabalansējot ģenētisko ieguvumu un daudzveidību,
iespējams veikt ilgstoši. To uzskatāmi demonstrē lauksaimniecības augi, kuru atlase notiek
jau vairākus tūkstošus gadu. Kā piemērs var kalpot eksperiments ar kukurūzu, veicot selekciju
eļļas % satura paaugstināšanai (11. attēls).

11. attēls. Kukurūzas selekcija eļļas īpatsvara palielināšanai graudos
Eļļas % daudzums ir kvantitatīva pazīme, kuru nosaka daudzu gēnu aditīvā iedarbība. To
var konstatēt arī no eksperimenta rezultātiem – ja pazīmi noteiktu tikai daži gēni, ģenētiskā
ieguvuma augšupeja pēc dažām paaudzēm izbeigtos.
Redzams arī, ka ik pa laikam ģenētiskais ieguvums krītas – tas saistīts ar kādu galveno
regulatoros gēnu fiksēšanos. Taču pēc dažu paaudžu krustošanas ģenētiskā ieguvuma
pieaugums turpinās.
Pat pēc 50 selekcijas paaudzēm ģenētiskā daudzveidība vēl ir pietiekam, lai veiktu
sekmīgi realizētu gan “apgriezto selekciju” – atlasot klonus ar mazāku eļļas procentu, gan
turpinātu iegūt ar vien augstāku eļļas % tiešās selekcijas līnijā.
Arī pētījumi ar meža kokiem liecina, ka 10 īpatņu populācija satur 95% no bieži
sastopamo alēļu noteiktās ģenētiskās daudzveidības, tātad var būt bāze ilgstošām selekcijas
darbam. Kā rekomendējamo populācijas lielumu aprēķinos gan parasti min 20-60 kokus.
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Tomēr, lai pasargātu retās alēles, nepieciešams klonu arhīvs (ģenētiskais rezervāts, dabiskas
izcelsmes audze) ar aptuveni 400 kokiem.
Selekcijas procesā ģenētiskais ieguvums ir maksimālais kombinējot atlasi starp ģimenēm
un atlasi ģimeņu iekšienē:
G = if h2f ∂pf + iw h2w ∂pw
Vecāku koku atlase saskaņā ar pēcnācēju pārbaužu rezultātiem tiek balstīta uz starpģimeņu atlasē iegūto efektu – tātad aprēķinos jālieto ģimenes vidējais iedzimstamības
koeficients.
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Korelācija
Lai selekcijas modelī kādai no koku sugām sekmīgi izvēlētos atlases kritērijus, jāzina, kā
atlase pēc vienas īpašības vērtības ietekmēs citu īpašību izmaiņas. Piemēram, ja starp
augšanas ātrumu un koksnes blīvumu pastāv negatīva korelācija, tad selekcionējot tikai pēc
augšanas ātruma neapšaubāmi atlasītās koku grupas koksnes blīvums būs mazāks par
sākotnējās kopas koksnes blīvumu. Ja ir zināms, ka korelācija pastāv, un vēlams nesamazināt
koksnes blīvumu, selekcijā jāmeklē “atšķirīgie” – koki, kuri neatbilst vispārējai sakarībai – ir
gan ātraudzīgi, gan ar augstu koksnes blīvumu.
Ja turpretī korelācija ir cieša un pozitīva – kā starp koka augstumu un diametru, ir
nozīmīgi novērtēt, vai nepietiek tikai ar viena no atlases kritērijiem uzmērīšanas pēcnācēju
pārbaudēs – tādejādi ietaupot laiku un līdzekļus.
Korelācija vispārīgi ir : rxy = Covxy/ √∂2x ∂2y , ar √ apzīmējot kvadrātsakni.
Meža selekcijā nozīmīgi korelācijas rādītāju veidi:
1)
fenotipiskā korelācija,
2)
ģenētiskā korelācija,
3)
apkārtējās vides apstākļu izraisīta korelācija.
Ja nepieciešams veikt analīzes selekcijas darbam, nepietiek ar vienkāršu fenotipiskās
korelācijas noskaidrošanu – svarīgi arī, kāds ir tās cēlonis.
Ja korelācijas iemesls ir tā pati gēnu kopa, kura kontrolē vairāku pazīmju izpausmes –
korelācija ir ģenētiska. Tā ir ar ievērojamu nozīmi selekcijā, jo skaidrs, ka ir iedzimstoša
pēcnācēju paaudzē.
Ģenētiskās korelācijas pielietošanas iespējas:
1)
saprast (uzzināt) starp kurām pazīmēm un cik nozīmīga ģenētiski nosacīta
saistība pastāv,
2)
paredzēt (aprēķinot) saistīto pazīmju reakciju, ja tiek izmantotas netiešās
selekcijas metodes (t.sk. arī selekcija 8 gadu vecumā ar rezultātu 30 gadu vecumā vai
ciršanas vecumā, arī ģenētisko marķieru saistība ar fenotipiskajām pazīmēm),
3)
dod pamatu selekcijas indeksu izstrādei atlasei pēc vairākām pazīmēm
vienlaicīgi
4)
aprēķināt tiešās un netiešās selekcijas efektivitāti,
5)
aprēķināt GxE selekcijas stratēģijas izstrādei.
Apkārtējās vides apstākļu izraisīta korelācija – korelācija starp koka pazīmēm, kuras
cēlonis ir vides apstākļu vienlīdzība:
re xy = Cov e xy/ √∂2 e x ∂2 e y , to izsakot no sakarības
P=G+E
Parasti selekcijā aprēķiniem izmanto aditīvo ģenētisko korelāciju:
ra xy = Cov a xy/ √∂2 a y ∂2 a y , no sakarības
P=A+D+I
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Kā viegli konstatēt no vispārīgās formulas, lai novērtētu korelāciju, nepieciešams zināt
katras iesaistītās pazīmes dispersiju un pazīmju kovariāciju. Tās savukārt iespējams atrast
izveidojot analīzes tabulu, līdzīgi kā atsevišķu pazīmju ģenētiskās nosacītības vērtēšanai.
5. tabula. Pussibu vai brīvapputes pēcnācēju dispersijas analīzes matemātiskais modelis
ģenētiskās korelācijas aprēķināšani
HS - OP
Starp
ģimenēm
Ģimenes
iekšienē

df

MCP

EMCP

EMS

(f-1)

MCPf

Cov w + n Cov f

∂2 w x + n ∂2 f x

(n-1)f

MCPw

Cov w

∂2 w x

Cov f (xy) = (MCP f -MCP w) / n
Cov f (xy) = 1/4 Cov ∂2a(xy)

Pussibu un brīvapputes pēcnācēju gadījumā aditīvo ģenētisko korelāciju var novērtēt tikai
mātes kokiem:
ra = 4 Cov f (xy) / √ 4∂2fx 4∂2fy un saīsinot ra = Cov f (xy) / √ ∂2fx ∂2fy

Ja pussibu (un brīvapputes gadījumā) no ģenētiskās dispersijas starp ģimenēm iespējams
konstatēt tikai 1/4 Va, tad pērējā ģenētiskā dispersija (3/4 Va + Vd + Vi) ir starp indivīdiem
ģimenes iekšienē un automātiski tiek pieskaitīta neizskaidrotajai dispersijai.
Ņemot vērā, ka:

∂2 f = 1/4 Va,
∂2 w = 3/4 Va + Vd,
P=A+D+I+E,
vides apstākļu izsaukto korelāciju var aprēķināt kā:
re = Cov w - 3 Cov f / √ (∂2wx - 3∂2fx) (∂2wy - 3∂2fy)

Šī metode, dod tikai tuvinātu rezultātu, jo re ietvers arī dominances efektu – tātad būs
lielāks par reālo. Bez tam aprēķinā netiek ņemts vērā GxE. Taču tas ir precīzākais iespējamais
aprēķins, ja izejas dati ir OP vai HS stādījums.
Pēc analoģijas, faktoriālās krustošanas shēmas gadījumā var noteikt daļu gan no aditīvā,
gan dominances ģenētiskā efekta izsauktās korelācijas:
6. tabula. Aditīvā, dominances un epistātiskā efekta noteikšanas iespējas faktoriālā
krustojuma pēcnācēju stādījumā
Va

Vd

Vi

∂2m

1/4

0

0

∂2f

1/4

0

0

∂2fm

0

1/4

0

∂2w

1/2

3/4

1

ram = Cov m (xy) / √ ∂2mx ∂2my un rdm = Cov fm (xy) / √ ∂2fmx ∂2fmy ,
tātad vides apstākļu noteiktā korelācija paliek:
re = Cov w - 2 Cov m - 3 Cov mf / √ (∂2wx -2∂2wmx - 3∂2mfx) (∂2wy - 2∂2wmy - 3∂2mfy)
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Praktiskiem aprēķiniem ir svarīgi zināt, ka
∂2xy=∂2x + ∂2y+2Cov xy ,
no kā var secināt:
Cov xy = (∂2(x+y) - ∂2x - ∂2y)/2
Ja nepieciešams novērtēt vides apstākļu līdzdalību kopējā fenotipiskajā korelācijā – tātad
noteikt, kāda daļa no tās ir iedzimstoša un reizē ar to – cik būtiska korelācija ir selekcijas
precesa rezultātam,
Cov P (xy) = rP ∂Px ∂Py
, kur ∂Px = pazīmes x fenotipiskā standartnovirze
∂Px = √ ∂2Px
Savietojot abas formulas var iegūt:
rP ∂Px ∂Py = ra ∂ax ∂ay + re ∂ex ∂ey
∂ax - pazīmes x gēnu aditīvā efekta noteikta standartnovirze
∂ex - pazīmes x apkārtējās vides apstākļu noteikta standartnovirze
rP = (ra ∂ax ∂ay) / ∂Px ∂Py+ (re ∂ex ∂ey) / ∂Px ∂Py
rP = ra h2x h2y + re Ex Ey
Ja atlasi plānots veikt pēc vienas pazīmes, nepieciešams novērtēt un prognozēt saistīto
pazīmju izmaņas – respektīvi – korelatīvo reakciju.
To iespējams, izmantojot regresijas vienādojuma paņēmienu:
C Gy = bGx = ba xy ixhx∂ax, kur
C Gy – korelatīvās reakcijas ietekmēts pazīmes y ģenētiskais ieguvums (izmaiņas)
b – regresijas koeficients
x – pazīme, pēc kuras veiks atlasi
y – pazīme, kura tiks ietekmēta, jo ra xy ≠0
ba xy = Cov a xy / ∂2ax = ra xy ∂ay / ∂ax
hy = ∂ax / ∂py
Ievietojot iegūst:
CGy = ra xy (∂ay / ∂ax) tx hx ∂ax = ix hx ra xy ∂ay = ix hx hy ra xy ∂py
Ar šo formulu iespējams aprēķināt ģenētisko ieguvumu vienai pazīmei, ja atlase
(selekcija) notiek pēc citas pazīmes – netiešās selekcijas gadījumā.
Atlasot tieši ģenētisko ieguvumu nosaka:
Gy = iy h2y ∂py
Ģimeņu vidējā korelācija (family mean correlation) ir tuvu (aptuveni vienāda ar)
ģenētisko korelāciju
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Selekcijas efektivitāte
Selekcijas efektivitāti plaši izmanto, lai selekcijas stratēģiskā modeļa izstrādē – novērtētu,
cik efektīva kādai no pazīmēm ir selekcija juvenīlā vecumā. Jo agrāk var panākt pietiekami
augstu efektivitāti, jo īsāks ir selekcijas cikls (ātrāk var izdarīt galējo atlasi un uzsākt nākamo
ciklu) un augstāka ieguldīto investīciju atmaksāšanās likme.
Bez tam selekcijas efektivitāte tiek lietota, lai salīdzinātu pēc dažādiem kritērijiem vai to
grupām (selekcijas indeksa) veiktās atlases rezultātus. Piemēram, ja nepieciešams atlasīt
variantus ar lielāko koksnes blīvumu (kuru ir problemātiski pēcnācēju pārbaudēs novērtēt
tieši), vai to visefektīvākā atlase var tikt izdarīta saskaņā ar koku Krafta klasi un caurmēra
vērtību, vai varbūt augstuma un caurmēra vērtību. Metode, kura izrādās efektīvākā, var tikt
pielietota praksē konkrētajai koku sugai.

x)

E = Gy/x / Gy, kur
E – selekcijas efektivitāte
Gy/x – ģenētiskais ieguvums netiešā selekcijā (pazīme y ietekmēta no atlases pēc pazīmes
Gy – ģenētiskaais ieguvums pazīmes y tiešā selekcijā
Ja ix = iy, tad
E = ra xy (hx / hy)

Ņemot vērā, ka selekcijas rezultāts praktiski tiks izmatots tikai kokiem sasniedzot ciršanas
vecumu, var aprēķināt selekcijas efektivitāti gadā, ja selekcija veikta juvenīlā vecumā:
E = G m/j / G m = (ij hj hm ra jm ∂pm) / (im h2m ∂pm) = (hj ra jm Tm) / (hm Tj)
j –agrīnais (atlases) vecums
m –ciršanas vecums
hj ≠ hm, taču, ja nav precīzāku datu, to var pieņemt kalkulācijai vai arī ekstrapolēt esošos
datus kā koeficientu sakarībai hj / hm .
G. Jansson selekcijas efektivitātes gadā aprēķināšanai iesaka lietot detalizētāku formulu:
E = [CGjl / (j+t)] / [Gl / (l+t)], kur
j – juvenīlais vecums, kad atlase izdarīta, gadi,
l – ciršanas vecums – ko ietekmēs (vai vecākais, par ko ir dati, gadi),
t – laiks selekcijas aktivitātēm – potēšanai klonu arhīvā, ziedēšanas stimulēšanai,
kontrolēto krustojumu veikšanai.
Balstoties uz viņa aprēķiniem Zviedrijā par optimālo selekcijas vecumu parastajai priedi
atzīti 10 gadi.
Pazīmes korelācija juvenīlā – pieaugušā vecumā var tikt aprēķināta kā:
r jm = Cov jm / √∂j ∂m
Ģenētiskā korelācija starp tās pašas pazīmes (piemēram, krājas) vērtībām dažādā vecumā
(vecuma-vecuma korelācija) pieaug, palielinoties eksperimenta vecumam. Šī tendence
novērojama jauniem stādījumiem, taču vecumam palielinoties ģenētiskās korelācijas vērtības
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palielināšanās temps samazinās. Vispārīgo secinājumu labi ilustrē G. Jansona pētījumi
parastās priedes selekcijas stādījumos dienvid un ziemeļ Zviedrijā (11. attēls).

12. attēls. Ģenētiskā vecuma-vecuma korelācija dažādu Zviedrijas apgabalu priedes
brīvapputes pēcnācēju eksperimentos
rg – ģenētiskā vecuma-vecuma korelācija
Atliekot galējās atlases izdarīšanas brīdi, ģenētiskais ieguvums no selekcijas procesa gadā
palielinās (jo, kā redzams, pieaug vecuma-vecuma korelācijas ciešums). Taču, kad vecumavecuma korelācijas līkne izlīdzinās, ģenētiskais ieguvums gadā samazinās (13. attēls).

13. attēls. Selekcijas efektivitātes izmaiņu līkne parastajai priedei Zviedrijas apstākļos
SE GPY – selekcijas efektivitāte – ģenētiskais ieguvums gadā
Aprēķinot ģenētiskā ieguvuma gadā izmaiņu līkni un ņemot vērā selekcijas cikla garumu
līdz eksperimenta ierīkošanas brīdim, iespējams pamatot optimālo izlases izdarīšanas vecumu.
Tas ir viens no nozīmīgākajiem radītājiem zinātniski pamatotas selekcijas stratēģijas izstrādē.
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Šādus aprēķinus esošā materiāla ietvaros paredzēts veikt Latvijas meža koku sugu selekcijas
stratēģijas pamatošanai.
Lai ģenētiskais ieguvums gadā būtu lielāks, svarīgi ir pēc iespējas saīsināt selekcijas ciklu.
Viens no variantiem ir vēlamā ģenētiskā materiāla koka uzpotēšana uz esoša koka galotnes
sēklu plantācijā – tādejādi panākot ziedēšanu un kontrolēto krustojumu izdarīšanas iespējas
jau pēc 1 -2 gadiem. Turklāt ir iespējams iegūt noteikta dzimuma ziedus – sievišķos potējot
vainaga augšējā 1/3 un vīrišķos – apakšējā 1/3. Metode līdz šim ziemeļu platuma grādu koku
sugām izmantota tikai zinātniskām vajadzībām (parastās priedes selekcijas eksperimentos
Zviedrijā), tādēļ nepieciešama tās aprobācija. Šis ir vēl viens no pētījumu virzieniem ar
potenciāli lielu praktisko nozīmi, kuru būtu vērts attīstīt Latvijas apstākļos.
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Genotipa – apkārtējās vides mijiedarbība
Kā genotipa – apkārtējās vides mijiedarbība tiek definēta genotipa atbildes reakcija uz
dažādiem vides apstākļiem veidojot atšķirīgu fenotipu.
Ar apkārtējo vidi var mijiedarboties ģenētiskās struktūras dažādos līmeņos:
¾ suga
¾ provenience
¾ ģimene
¾ klons
Sugu un provenienču līmenī genotipa-vides mijiedarbība ir ļoti izteikta. Katrai sugai
raksturīga sava ekoloģiskā niša – vides apstākļu kopums, kurā tā spēj augt. Tāpat
proveniences vienas sugas robežās evolūcijas procesā ģenētiski pielāgojušās specifiskiem
klimatiskajiem un edafiskajiem apstākļiem konkrētā augšanas reģionā. Selekcijas procesā šo
mijiedarbību ir viegli un tanī pat laikā būtiski novērtēt un ņemt vērā, izvēloties atbilstošas
sugas un proveniences.
Ievērojami sarežģītāk ir aprēķināt un ņemt vērā ģimenes/klona-vides mijiedarbību.
No selekcijas viedokļa nozīmīgākā ir tā genotipa-vides mijiedarbības daļa, kura izraisa
rangu maiņas starp dažādām ģimenēm.
Ņemot vērā genotipa-vides mijiedarbību selekcijas procesā iespējams:
¾ palielināt ģenētisko ieguvumu konkrētu klimatisko apstākļu zonai – tas tiek
darīts ar sēklu materiāla pārvietošanas reģionu izdalīšanu
¾ palielināt ģenētisko ieguvumu konkrētos augšanas apstākļos (augsnē) – tas ir
sarežģīti un dārgi. Lai to izdarītu būtu nepieciešams izveidot sēklu plantācijas ar
atšķirīgu (piemērotāko) klonu sastāvu gandrīz katram meža augšanas apstākļu tipam,
kurā konkrētās sugas audzēšana tiek uzskatīta par mežsaimnieciski pieļaujamu. Bez
tam tādā gadījumā vajadzētu sekot līdzi sēklu materiāla un vēlāk stādu plūsmai, kas arī
paaugstina izmaksas un sarežģī kontroli. Ņemot vērā, ka procentuālais ģenētiskais
ieguvums (piemēram, 20% lielāka krāja izmantojot atlasītu sēklu materiālu) veidos
ievērojami lielāku daudzumu m3/ha (un reizē ar to arī peļņu) auglīgos meža augšanas
apstākļu tipos, selekcija tiek plānota tikai katrai sugai piemērotākajiem auglīgākajiem
meža augšanas apstākļu tipiem.
¾ izvēlēties universālas, stabilas proveniences visiem augšanas apstākļu tipiem
un klimatiskajiem reģioniem. Tomēr pētījumi rāda, ka šādas proveniences parasti nav
starp labākajām nevienā no konkrētajiem apstākļiem – tātad ievērojama daļa no
selekcijas efekta katrā konkrētā augsnē/klimatā tiek zaudēta.
Bieži vien spēkā ir sakarība – jo selekcijas process intensīvāks (tātad lielāks līdzekļu
ieguldījums), jo specifiskāk katram konkrētajam augšanas apstākļu tipam jāizvēlas ģenētiskais
materiāls, lai iegūtais selekcijas efekts būtu maksimālais. Tomēr atsevišķām koku sugām
(piemēram, Pinus tadea) konstatētas izcelsmes, kuras ir ātraudzīgākās ļoti plašos,
daudzveidīgos klimatiskajos reģionos.
Lai izstrādātu selekcijas stratēģiju Latvijai kādai no koku sugām, ir svarīgi:
¾ novērtēt, vai un kādos gadījumos GxE mijiedarbība konstatēta un ir būtiska,
¾ konstatēt ģimenes (klonus) ar nozīmīgāko mijiedarbību un tādus, kam tā nav
izteikta,
¾ konstatēt, kuri vides apstākļi visvairāk ietekmē (izraisa, palielina) GxE,
¾ sagrupēt genotipus un vides apstākļus
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Lai to izdarītu, veikta parastās priedes selekcijas stādījuma silā un damaksnī (33 plus koku
brīvapputes pēcnācēji) uzmērīšana un analīze, kurā konstatēts, ka ātraudzīgākās katrā no tiem
ir citas ģimenes. Tomēr konstatētas 2 ģimenes, kuras ir starp 6 labākajām pēc krājas un
kvalitātē abos meža augšanas apstākļu tipos – tātad ar universālām adaptācijas spējām.
Plašākus secinājumus būs iespējams izdarīt pēc priedes 313 pluskoku brīvapputes pēcnācēju
stādījuma lānā un silā uzmērīšanas un analīzes nākamgad.
Jāņem vērā, ka GxE aprēķināšana ir sarežģīta un tās precizitāti ievērojami ietekmē
stādījuma veids (parcelu veids un izvietojums) un vecums.
Genotipu var uzskatīt par stabilu dažādos vides apstākļos, ja:
¾ starpība starp pazīmes vērtību dažādos apstākļos ir neliela,
¾ starpības (atlikuma) vidējo kvadrātu summa regresijas modelim ir neliela,
¾ atbildes reakcija uz vides izmaiņām ir paralēla vides izmaiņu gradientam.
Stabilitātes novērtēšana ar regresijas koeficientu – kā pieaug interesējošās pazīmes
vērtība, palielinoties vides gradientam. Grafiski to parāda 14. attēls.

Genotipa reakcija

b>1
b=1

b<1

b=0
Vides apstākļu uzlabošanās

14. attēls. Iespējamie regresijas taišņu novietojumi pluskoku brīvapputes pēcnācēju
ģimenēm dažādos vides apstākļos
Ar regresijas koeficientu iespējams identificēt genotipus ar atšķirīgu reakciju uz vides
apstākļu izmaiņām. Genotipi, kuri piemēroti labām augsnēm (b>1), sliktām augsnēm (b<1),
un konstantu (vienmērīgu) augšanu dažādās augsnēs (b=1).
Konkrētās ģimenes regresijas koeficienta b vērtība un krāja bieži vien ir saistītas (pozitīvi
korelē).
Ģenētisko ieguvumu selekcijas procesā var palielināt ģimenes ar augstāko b vērtību
izmantojot augstas kvalitātes augsnēs.
Ģenētiski visvairāk uzlabotās ģimenes (materiāls) parasti ir ar augstāko b vērtību. Līdzīgi
labākās ģimenes lielākoties ir nedaudz nestabilas, spējīgas straujāk reaģēt uz apkārtējās vide
apstākļu uzlabošanos.
b vērtība – var tikt lietota arī kā fenotipiskā plastiskuma rādītājs.
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15. attēls. Turpmākajam selekcijas darbam atlasāmās un nederīgās ģimenes saskaņā ar
to b vērtību un krāju
GxE mijiedarbību statistiski precīzi var aprēķināt ar datorprogrammu SAS. Šeit pieejamā
metode ļauj:
¾ aprēķināt katra genotipa variācijas komponentu un pārbaudīt tā būtiskumu,
tādejādi iespējams atrast nestabilākos (tos, kas visvairāk variē vides apstākļu izmaiņu
ietekmē)
¾ apvienot vienā salīdzinājumā stabilitātes un ģimenes vidējās vērtības rādītāju,
identificējot ģimenes ar vēlamajām īpašībām
Cita metode GxE mijiedarbības novērtēšanai ir B-tipa ģenētiskā korelācijas aprēķināšana.
B-tipa ģenētiskā korelācija ir ģenētiskā korelācija starp vienu pazīmi 2 vides apstākļos.
∂2a (1,2) = Cov
+∂ fs1)*(∂2f2+∂2fs2)
2

a (1,2)

/ √ Va1Va2 = pēc matemātiskajām pārveidēm = 4 ∂2a / √ (∂2f1

Ja re = 1 – GxE mijiedarbības nav
Ja re = 0 – ievērojama GxE mijiedarbība
Par vidēju vērtību tiek uzskatīts, ja re sasniedz 0,65 – 0,70
Viena no nozīmīgām GxE pielietošanas iespējām ir sēklu materiāla pārvietošanas zonu
robežu noteikšana. Tam var izmanto GxE pāru vērtības tam pašam ģenētiskajam materiālam
dažādās stādīšanas vietās –tajā stādīšanas vietā, kur GxE kļūst par būtisku faktoru, ir materiāla
izmatošanas robeža.
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Lineārais modelis ģenētiskajām analīzēm
Lineārā modeļa sastādīšana atbalstoši eksperimenta dizainam un mērķim ir pirmais solis
statistiskās analīzes uzsākšanai, kā arī korektas metodes pielietošanai un līdz ar to precīzu
rezultātu sasniegšanai.
Vispārējā formā selekcijas eksperimentiem lineāro modeli var uzrakstīt kā:
Yijkl = µ+Si+R(S)ji+Fk+FxSik+eijkl , kur
Yijkl – individuāls novērojums,
µ – eksperimenta vidējā vērtība,
Si – eksperimenta vietas efekts,
R(S)ji – atkārtojuma (konkrētas stādījuma vietas ietvaros) efekts,
Fk – ģimenes efekts,
FxSik – ģimenes –stādīšanas vietas mijiedarbības efekts (GxE),
eijkl - fona ietekme (nevērtētie faktori) – piemēram, trupes bojājumi.
Ja ar kādu no jau aprakstītajām statistiskās analīzes metodēm vai ģenētiskā ceļā ir
konstatēta galveno regulatoro gēnu klātbūtne, lineārajā modelī ievieš papildus lielumu M –
galveno gēnu efekts. Tad tas rakstāms kā:
Y = µ + M +T + R(T) +...
Šī lieluma ieviešana uzlabo statistiskās analīzes precizitāti un iespējas novērtēt ģenētisko
faktoru lomu kopējā pazīmes dispersijā.
Jāņem vērā, ka galveno regulatoro gēnu efekts tāpat sastāv no alēļu un gēnu sastopamības
biežuma un veidojas no aditīvā un dominaces efekta.
Otrs nozīmīgs uzdevums meža selekcijas datu analīzes procesa sākumā ir novērtēt (un
aprakstīt), kuri no efektiem (ietekmējošajiem faktoriem) tiks analizēti kā fiksēti un kuri kā
brīvi variējoši (“nejauši”). Tas jāņem vērā, izvēloties analīzes metodi un programmatūru.
Piemēram, lielākā daļa dispersijas analīžu programmu visus efektus uztver kā fiksētu, tādēļ
brīvi variējošo efektu novērtēšanā kļūdas var būt nozīmīgas (līdz pat situācijai, kad kāda
nebūtiska faktora ietekme tiek aprēķināta kā būtiska, faktiski mainot izdarīto secinājumu
jēgu). Ir skaidrs, ka kļūdains secinājums ir sliktāks nekā nezināšana, it īpaši, ja kļūdu sarežģīti
konstatēt. Ja šāds secinājums tiek izmantots tālāk veidojot, piemēram, selekcijas attīstības
stratēģisko modeli, ievērojama daļa ieguldīto finansu un darbaspēka resursa var izrādīties
nelietderīga.
Viena no plašāk atzītajām matemātiskajām programmām, kurā iespējams atzīmēt
ietekmējošos efektus kā brīvi variējošus vai fiksētus, tādejādi novēršot kļūdas, ir SAS.
Lai noteiktu, vai faktors ir fiksēts vai brīvi variējošs, svarīgi atbildēt uz vairākiem
jautājumiem:
1.
Kā izvēlētas faktora gradācijas klases (līmeņi) ?
Ja tie ir noteikti (definēti) iepriekš, tātad efekts ir fiksēts
2.
Kā uzmērīti (vērtēti) paraugi ?
Ja pēc nejaušības – nomērot, nevis striktās klasēs – tad nejaušs efekts
3.

Kā tiks izmantoti rezultāti ?
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Ja secinājums tiks izdarīts vispārīgs, par visu populāciju – brīvi variējošs efekts, ja tikai
par konkrēto eksperimentu – fiksēts efekts
Piemēri:
¾ Dažādas izcelsmes priežu augšana Kuldīgā – augšanas vieta kā brīvi
variējošs efekts; salīdzinot priežu augšanu Kuldīgā un Kalsnavā – augšanas
vieta kā fiksēts efekts.
¾ Vērtējot iedzimstamību – tikai brīvi variējošs efekts, ar fiksētu nevar
novērtēt
¾ Ģimeņu selekcijā – ja eksperimenta vietu un atkārtojumu uztver kā
fiksētu efektu, tad analīzes rezultāti ir izmantojami tikai tādos pat apstākļos
¾ Vērtējot atšķirīgu genotipu priežu reakciju uz slāpekļa daudzuma
izmaiņām augsnē – slāpekļa daudzums kā brīvi variējošs efekts; reakciju uz 5
mg/m3 un 15 mg/m3 slāpekļa daudzumu augsnē – slāpekļa daudzums kā fiksēts
efekts
Ja grib iegūt rezultātus par ģenētiku (ģenētisko dispersiju, variāciju) – testa un atkārtojuma
efekts parasti kā fiksēts (tādejādi noņemot vides faktoru ietekmi, cik iespējams). Ja salīdzina
starp eksperimentiem vērtējot augsnes (ekoloģiskā fona) ietekmi, tad var būt arī kā nejaušs
efekts.
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Kopsavilkums: būtiskākās atziņas selekcijas stratēģiskā modeļa un
darba plāna izstrādei
¾
Iespēju robežās nepieciešams turpmāko selekcijas darbu balstīt uz kontrolēto
krustošanu. Ar tās palīdzību iespējams izsekot katra koka ciltsrakstiem un kontrolēt
ģenētiskās daudzveidības līmeni. Zinot koku ciltsrakstus iespējams novērst tuvradniecisko
krustošanos sēklu plantācijās, reizē ar to izvairoties no tās sekām – zemas sēklu ražas,
dīdzības un sējeņu vitalitātes. Otra būtiskā kontrolētās krustošanas priekšrocība – krustojot
labākos īpatņus ir iespējams palielināt vēlamās īpašības pozitīvi ietekmējošo alēļu īpatsvaru
koku genotipā, sniedzot augstāku ģenētisko ieguvumu. Trešā priekšrocība – kontrolēto
krustojumu eksperimentos ir iespējama daudz pilnīgāka ģenētiskā materiāla analīze, reizē ar
to ģenētisko īpašību identifikācija un pielietošana sēklu materiāla ražošanā meža
atjaunošanai un vēlāk mežaudzēs. Brīvapputes pēcnācēju pārbaužu lietošana būtu
pieļaujama tikai pēc pluskoku atlases no dabiskajām audzēm, kad nepieciešams ļoti lielu
skaitu pluskoku saranžēt saskaņā ar to ģenētiskajām īpašībām (kuras uzrādās pēcnācēju
pārbaudēs), kā arī selekcijas populācijas kokiem ar zemāko selekcijas vērtību – lai
samazinātu izmaksas.
¾
Latvija kā neliela valsts nevar atļauties veikt daudz fundamentālos pētījumus. Tomēr ir
nepieciešams ilgtermiņā saglabāt zinātnisko un finansiālo kapacitāti, lai varētu sekot līdzi
jaunākajiem rezultātiem kaimiņvalstīs, piedalīties starptautiskos projektos un lietderīgākos
sasniegumus ieviest praksē Latvijā. Tāpat ir nepieciešams saglabāt pilnu informāciju par
kloniem un selekcijas populācijā esošo koku ciltsrakstus, lai to varētu izmantot, ja tiek
atklātas jaunas selekcijas vai statistikas metodes, ar kurām iespējams paaugstināt selekcijas
procesa efektivitāti.
¾
Nepieciešams nekavējoši identificēt dabā un uzmērīt iepriekš ierīkotos (28-35 gadus
vecos) selekcijas eksperimentus – to apzīmes pakāpeniski izzūd un kļūst ar vien grūtāk
atrodamas. Reizē ar to pieaug risks zaudēt ilgstošā laika periodā radušos vērtīgu
informāciju. Bez tam par daļu no vecajos eksperimentos esošajiem kokiem nav informācijas
– mērījumi juvenīlā vecumā nav veikti vai nozaudēti – tātad šī ir vienīgā iespēja novērtēt
iepriekš atlasīto pluskoku ģenētiskās īpašības. Ja mērījumi netiks veikti, pluskoku atlasi un
pārbaužu ierīkošanu nāksies atkārtot – un rezultātu iegūšana būs ievērojami laikietilpīgāka
un dārgāka. Tajos izmēģinājumos, kur iepriekšējo mērīšanu dati saglabājušies, iespējams
veikt konkrētā genotipa koku augšanas gaitas un kvalitātes attīstības analīzi. Šādi dati var
kalpot par pamatu optimālā selekcijas vecuma noteikšanai.
¾
Pieaugot izmēģinājuma stādījumu vecumam, dabiskās diferenciācijas procesā
samazinās koku skaits katrā no variantiem (piemēram, atsevišķu plus-koku brīvapputes
pēcnācēju ģimenēm) - reizē ar to palielinās grūtības eksperimenta rezultātu analīzē. Šo
procesu ievērojami veicina trupes izplatība. Lai iegūtu statistiski ticamus rezultātus,
mērījumi jāveic pēc iespējas drīzākā laikā.
¾
Ja turpmākie mērījumi selekcijas parauglaukumos, kontrolēto krustojumu veikšana un
jaunu eksperimentu ierīkošana netiks veikta – jau sasniegtais selekcijas efekts zaudēts netiks
un ar esošo atlasīto pluskoku kopu vēl zināmu laika periodu sēklu saimniecību būs
iespējams uzturēt. Taču arī papildus ģenētiskais ieguvums netiks panākts. Jauna selekcijas
cikla neuzsākšana konkrētajā gadā pagarina esošā selekcijas cikla garumu – tātad samazina
selekcijas efektivitāti. Piemēram, ja priedes selekcijas ciklu ir iespējams veikt 24 gados un
iegūtais produktivitātes (krājas) pieaugums ir 19% - tātad 0,8% gadā. Ja turpretī jauna
selekcijas cikla uzsākšanu atliek par 6 gadiem – ieguvums samazinās līdz 0.6% gadā.
Ņemot vērā koku ilgo aprites ciklu, no ekonomiskā viedokļa starpība ir ievērojama.
¾
Lēmuma atlikt esošo eksperimentu izvērtēšanu un jauna selekcijas cikla uzsākšanu
sekas varētu būt ilglaicīgas – selekcijas cikla norisi paātrināt nav iespējams (bioloģisku
iemeslu dēļ – koks nevar izaugt 15 gadu ciklu 5 gados). Ja kaimiņvalstīs selekcijas process
atlikts netiek, tur rezultāti tiek iegūti ātrāk, tātad arī praksē var tikt izmantoti ātrāk – reizē ar
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to īsākā termiņā iegūstot produktīvākas mežaudzes. Tas samazinātu a/s Latvijas valsts meži
konkurētspēju reģionā.
¾
Jāņem vērā, ka ar selekcijas metodēm iespējams ilgstoši un nepārtraukti palielināt
meža kapitāla vērtību, vienlaikus ne tikai neapdraudot, bet tieši pretēji – izpētot un
saglabājot nozīmīgāko no bioloģiskās daudzveidības līmeņiem – ģenētisko daudzveidību.
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II Baltijas jūras reģiona valstu meža koku selekcijas
programmas
Ilgtermiņa selekcijas programma nepieciešama, lai nodrošinātu eksistējošās ģenētiskās
variācijas izpēti, paplašināšanu (lietojot krustošanu) un ilgtspējīgu izmantošanu. Ņemot vērā
ilgstošo laika periodu viena selekcijas cikla izpildei, ir svarīgi, lai programma būtu efektīva
līdzekļu izmantošanā un tanī pat laikā saglabātu iespējas selekcijas mērķu maiņai nākotnē.
Mežsaimniecība ziemeļu platuma grādos ir ar garu rotācijas ciklu – tas nozīmē, ka šobrīd
izdarītā meža atjaunošanas materiāla izvēle ietekmēs no meža iegūstamos produktus un to
īpašības ilgstošā laika periodā (pat 120 gadus). Tādēļ ir nozīmīgi meža selekcijas mērķu
definēšanā iesaistīt ieinteresētās puses (meža un meža reproduktīvā materiāla audzētājus), kā
arī programmu veidot, balstoties uz zinātnisku analīzi. Izpētē jāietver dažādu koku sugu
ģenētisko īpašību variācija tajās teritorijās, kurām selekcijas stratēģija tiek veidota.
Nepieciešams noskaidrot arī pazīmju iedzimstamību, analizēt to iespējamās ekonomiskās
vērtības un rezultātā izstrādāt alternatīvas turpmākās darbības stratēģijas. No šīm stratēģijām
mežsaimniecību kādā teritorijā organizējošā institūcija izvēlas pieņemamāko un garantē tās
realizāciju.
Saskaņā ar šādu scenāriju selekcijas stratēģijas izveidotas lielākajā daļā Baltijas jūras
reģiona valstu. Piemēram, Somijā – sadarbojoties Lauksaimniecības un meža ministrijai ar
Mežzinātnes institūtu (METLA), Polijā – sadarbojoties Mežzinātnes institūtam (IBL) un
Valsts meža dienestam, Lietuvā – sadarbojoties Vides ministrijai un Mežzinātnes institūtam.
Šajā darba daļā ir analizētas atsevišķu valstu selekcijas stratēģiskās nostādnes un plāni,
īpašu vērību veltot datiem un faktiem, kuri varētu būt noderīgi izstrādājot ilgtermiņa meža
selekcijas programmu a/s „Latvijas valsts meži” vajadzībām.

Norvēģija
Meža selekcijas mērķis – paaugstināt meža reproduktīvā materiāla (un izveidoto
mežaudžu) adaptācijas spējas, ātraudzību un kvalitāti (Steffenrem, 2005).
Meža selekcijas stratēģija – definēta dokumentā: „Stratēģiskā programma sēklu
materiāla nodrošināšanai, meža selekcijai un ģenētisko resursu saglabāšanai” 1999. gadā
(Skaret, 2004).
Egle Norvēģijā tiek stādīta 85% no kopējās mākslīgi atjaunotās meža platības, tādēļ arī
galvenais selekcijas darbs veltīts šai koku sugai. Ar potēšanas metodi ierīkoti kopumā 260 ha
sēklu plantāciju (Skrøppa, 2002), no kuriem 2005. gadā ražojoši ir 185 ha (Steffenrem, 2005).
Plantāciju ierīkošanā izmantotajiem (aptuveni 2000) kloniem ierīkotas pēcnācēju pārbaudes
izmantojot kontrolēto krustošanu (sibu ģimenes) – 400 kloniem, pussibu ģimenes (izmantojot
putekšņu maisījumu) – 700 kloniem, pērējiem lietojot brīvapputes materiālu (sēklas ievāktās
no pluskoka tā izcelsmes audzē) (Steffenrem, 2005). Ģenētiskais ieguvums ražībai pēc sēklu
plantāciju kopšanas (izvācot klonus, kuru pēcnācēji pārbaudēs bijuši sliktākie) ir 10%
(Steffenrem, 2005).
2000. gadā no stādu audzēšanai meža kokaudzētavās izmantotajām egles sēklām 25% bija
no sēklu plantācijām, 14% no atlasītām sēklu audzēm un 60% no zināmām (identificētām)
sēklu audzēm, kā arī aptuveni 1% ievesto sēklu (Skrøppa, 2002).
Pieņemtās stratēģijas galvenais uzdevums ir mākslīgo meža atjaunošanu nodrošināt ar
ģenētiski uzlabotu sēklu materiālu no sēklu plantācijām. Lai to nodrošinātu, atsevišķiem
valsts reģioniem paredzēti dažādi selekcijas pasākumi. Valsts dienvidu daļā, kur mežaudžu
produktivitāte augstāka, plānots turpināt ierīkot 2. kārtas potētās sēklu plantācijas (Skrøppa,
2002). Tās iespēju robežās tiks veidotas no pārbaudītiem un atlasītiem kloniem, taču tiks
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izmantoti arī atlasīti fenotipiski labākie koki no pēcnācēju pārbaužu stādījumiem (Steffenrem,
2005). Bez tam ilgākā laika periodā tiks veikta kontrolētā krustošana un jaunas atlases sibu
stādījumos, lai pakāpeniski aizstātu ražošanā esošos klonus (Skrøppa, 2002).
Valsts ziemeļu daļā, kur audžu ražība zemāka, paredzēts izmantot zemākas intensitātes
selekciju. Tur katrai selekcijas zonai tiks atlasīti 200-300 pluskoki un ierīkotas 3-4
brīvapputes pēcnācēju ģimeņu pārbaudes ar nosacījumu, lai vismaz 1 no tām atrodas
attiecīgajā zonā sēklu ražošanai piemērotā vietā. Pēc pēcnācēju pārbaužu izvērtēšanas tiks
veikta ģenētiskā kopšana, atstājot tikai labākos klonus – un platība izmantota kā sēklu
plantācija. Pārējie eksperimenti, kuri sēklu ražošanas vajadzībām nebūs nepieciešami, tiks
saglabāti ilgtermiņa monitoringam un tajos veikta mežsaimnieciskā darbība (Skrøppa, 2002).
Saskaņā ar šo plānu daļā Ziemeļnorvēģijas (kura aizņem 3 selekcijas zonas) jau veikta
labāko audžu izvēle, tajās atlasīti kopumā 408 pluskoki un ierīkoti 11 stādījumi katrā 30 bloki,
izmantotas vienkoka parceles, stādīšanas biezība 2500 koki/ha, stādīts meža zemē (Skaret,
2004). Plānotā darba vispārīgā shēma parādīta 16. attēlā.

Plus koku atlase
Fenotipiski pārākie koki no katras
ģimenes uzpotēti sēklu plantācijās
Pēcnācēju stādīšana
sēklu plantācijās
2. paaudzes sēklu
plantācija

Izvērtēšana
Ziedēšana
Sliktāko klonu
izciršana plantācijās

Sēklu ražošana

Brīvapputes pēcnācēju
pārbaudes (vai kontrolētie
krustojumi)

16. attēls. Meža selekcijas darbu vispārējā stratēģiskā shēma Norvēģijas vidus un
ziemeļu daļai (saskaņā ar Skaret, 2004, Steffenrem, 2005)
Pat ņemot vērā samērā sekmīgo selekcijas darbu Skrøppa (2002) atzīmē, ka Norvēģijā
lielākā daļa mežkopji un meža īpašnieki nav ieinteresēti ģenētiski augstvērtīga stādāmā
materiāla izmantošanā. Galvenais iemesls ir nevēlēšanās ieguldīt līdzekļus tādā ilgtermiņa
darbībā kā mežsaimniecība. Taču nozīmīga loma ir arī negatīvai iepriekšējai pieredzei,
izmantojot Centrāleiropas izcelsmes vai Dienvidnorvēģijas sēklu plantāciju reproduktīvo
materiālu, kura saglabāšanās bija ļoti zema. Bez tam pastāv uzskats, ka dabiskā atjaunošana
var sniegt pietiekami labus rezultātus. Trūkst arī ilgtermiņa stādījumu, kuros salīdzināta
kontrolēto krustojumu pēcnācēju, atlasīta un neatlasīta meža reproduktīvā materiāla augšana.

48

Meža īpašnieku vispārīgo attieksmi demonstrē fakts, ka 2003. gadā beidzoties valsts
subsīdiju programmai meža mākslīgās atjaunošanas atbalstam egles sēklu patēriņš
Ziemeļnorvēģijā samazinājās līdz 13 kg (1994. gadā – 100 kg) (Skaret, 2004).

Zviedrija
Meža selekcijas mērķis – paaugstināt mežaudžu produktivitāti, adaptācijas spējas un
koku kvalitāti, vienlaikus nodrošinot nepieciešamo ģenētisko daudzveidību (Ståhl, Jansson,
2002).
Meža selekcijas stratēģija – apkopota dokumentā „Zviedrijas selekcijas programmas”
1995. gadā.
Lielākā daļa (80%) resursu tiek novirzīti priedes un egles selekcijai (Ståhl, Jansson, 2002),
tādēļ programmu sagatavošanā un aprakstā tās akcentētas visbiežāk.
Ir izveidota daudzpopulāciju selekcijas sistēma – kopējais atlasīto vecāku koku skaits
(aptuveni 1000) ir sadalīts reģionālās populācijās (22 eglei, 24 priedei, 7 bērzam – SkogForsk,
2005) pa 50 kokiem. Ar jēdzienu „reģionālā populācija” šeit un turpmāk tiek apzīmēta
selekcijas populācijas daļa, kura paredzēta noteiktam (saskaņā ar klimata un fotoperioda
apstākļiem) reģionam. Ar kontrolētās krustošanas palīdzību tiek veidotas sibu ģimenes – katrs
vecāku koks piedalās 2 krustojumos, bez tam labākie vecāku – koki tiek krustoti ar
labākajiem, sliktākie – ar sliktākajiem. Nākamās selekcijas reģionālā populācijas kandidātus
atlasa sibu ģimeņu iekšienē (nevis starp ģimenēm) (Ståhl, Jansson, 2002). Atlasot no katras
ģimenes tieši 1 koku nākamajai reģionālās populācijas paaudzei, tiek panākta lēnāka
radniecības palielināšanās starp īpatņiem (tikai 0,5% paaudzē) (Danell, 1993).
Priedei lieto no sēklām izaudzētu pēcnācēju pārbaudes, eglei – klonālās (apsakņotus
spraudeņus). Klonālās pārbaudes padara selekcijas procesu efektīvāku – tām nevajag tik
daudz laika (lietojot pēcnācēju pārbaudes jāpanāk pārbaudāmā materiāla ziedēšana) un
nepieciešams mazāks stādu daudzums, kā arī rezultāti ir precīzāki (Ståhl, Jansson, 2002).
Šobrīd notiek aktīva pētniecība, kā panākt ātrāku klonu ziedēšanu, līdz ar to samazinot
gaidīšanas laiku selekcijas ciklā (Klintenäs, 2005).
Priedes un egles selekcijas stratēģiju vienas reģionālās populācijas ietvaros raksturo 17.
attēls un 18. attēls.
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50 vecāku koki - 2 krustojumi katram vecāku kokam
(50 krustojumi katrā 100 pēcnācēji)

10 labākie sējeņi no
katra krustojuma

Sējeņu pārbaudes

40 atlasītie sējeņi no katra
krustojuma

(pēc 1-5 gadiem)

Ziedēšanas stimulācija pēcnācēju
pārbaužu ierīkošanai (3-20 gadi)
Lauka pārbaudes ar mērķi
atlasīt fenotopiski labākos
Klonu arhīvs
ziedēšanas
stimulēšanai

Brīvapputes vai
polikrosa pēcnācēju
pārbaudes (2-15 gadi)
40 pēcnācēji katram
no sējeņiem

Kontrolētie
krustojumi
nākamajam
selekcijas ciklam

Potzari vai putekšņi
Putekšņi

Ģimeņu iekšienē atlasīti
labākie pēc fenotipa.
(Atlasa no tām ģimenēm,
kurām nav izdevies iegūt
sēklas pēcnācēju pārbaudēm)
Kopumā atlasīti 0 - 50
fenotipiski pārākie koki, veikta
to ziedēšanas stimulēšana vai
potēšana speciālos klonu
arhīvos

17. attēls. Priedes selekcijas stratēģijas shēma vienas reģionālās populācijas ietvaros.
Fenotipiskā atlase (apzīmēta ar zilām pārtrauktām bultām un ierāmējumiem) tiek
veikta tikai kā alternatīva – to izmanto, ja kādai no ģimenēm ziedēšanas stimulēšana ir
nesekmīga, lai būtu iespējams turpināt selekcijas procesu. Attēls veidots saskaņā ar
Danell, 1991, 1993.
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Gadi

Pārbaudīti pluskoki
Atlase

0
Populācija no 50 kokiem
12 - 20

2 kontrolētie krustojumi
katram vecāku kokam
F1 paaudze – 100 sējeņi katrai ģimenei
Pārbaudes kokaudzētavā,
veģetatīvā pavairošana

15 - 23

40 fenotipiski labākie no katras ģimenes
veģetatīvi pavairoti (14 kopijas)
17 - 25

Klonālās pēcnācēju pārbaudes 4 stādīšanas
vietās- ar dažādu ekoloģisko fonu un speciālās
(piem., salnu apdraudētās); klonu arhīvs
Atlase

27 - 35
50 atlasītie F1 kloni

2 kontrolētie krustojumi
katram vecāku kokam
F2 paaudze

18. attēls. Egles selekcijas stratēģijas shēma vienas reģionālās populācijas ietvaros.
Attēls veidots saskaņā ar Danell, 1991, 1993.
Sēklu plantācijas šobrīd nodrošina pieprasījumu pēc priedes sēklu materiāla par 80%,
egles – 20% (Ståhl, Jansson, 2002).
1. kārtas sēklu plantācijas tika iekārtotas periodā no 1940 līdz 1970 gadam, balstoties uz
fenotipisko pluskoku atlasi audzēs (bez pēcnācēju pārbaudēm). Konstatēts, ka vidējais ražības
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pieaugums lietojot šo plantāciju sēklas ir 10% - no kā 6% ir selekcijas efekts, 2% neradniecīgu klonu krustošanās efekts, 2% - labāka sēklu fizioloģiskā stāvokļa efekts. Laika
periodā ap 1980. gadu ierīkoja sēklu plantācijas fenotipiski atlasot pluskokus augstvērtīgās,
25-50 gadus vecās stādītās mežaudzēs, kā arī izmantojot daļu no pārbaudītajiem iepriekšējās
fenotipiskās atlases pluskokiem. Ražība šo sēklu plantāciju pēcnācējiem bija visai atšķirīga un
attiecībā pret pēcnācējiem no mežaudzes sēklām par 10-20% augstāka. Labākos rezultātus
(līdz 25%) sniedza plantācijas, kur vairākums klonu bija atlasīti ievērojot pēcnācēju pārbaužu
rezultātus (Ståhl, Jansson, 2002).
Lai nodrošinātu sēklu materiāla pietiekamību, kā arī paaugstinātu ģenētisko ieguvumu,
Zviedrijā 2003. gadā uzsākta un šobrīd notiek aktīva jaunu sēklu plantāciju ierīkošana. Ir
sagatavots materiāls 2 kārtas plantāciju ierīkošanai – no vecāku kokiem, kuri pārbaudīti
pēcnācēju pārbaudēs un atlasīti saskaņā ar to rezultātiem. Pie tam atlases intensitāte ir visai
augsta, jo pārbaudīto pluskoku skaits ir liels (piemēram, priedei 4000). Plānoto ģenētiskā
ieguvuma realizāciju ražošanā dažādos laika posmos raksturo 19. attēls. No pārbaudītajiem un
atlasītajiem pluskokiem plānotais produktivitātes ieguvums ir vidēji +25% (SkogForsk,
2005).

19. attēls. Meža selekcijas stratēģijas realizācijas procesā dažādās pakāpēs plānotais
ģenētiski uzlabota reproduktīvā materiāla iegūšanas un realizācijas (izmantošanas sēklu
plantācijās) laiks. Attēls no SkogForsk, 2005.
Nozīmīgākās pazīmes, pēc kurām notiek atlase, ir ātraudzība, rezistence, adaptācijas
spējas, kvalitāte. Taču to secība (sadalījums pēc nozīmīguma) atšķiras starp reģionālajām
populācijām. Valsts ziemeļu daļā svarīgākās ir adaptācijas sējas (saglabāšanās), turpretī
dienvidu daļā – ātraudzība un kvalitāte. Tiek pievērsta uzmanība arī atsevišķām koksnes
pazīmēm – piemēram, atlasot kandidātus nākamajai selekcijas kārtai eglei, tajos neiekļauj
kokus ar pārāk zemu koksnes blīvumu, jo samazināti stādīšanas attālumi un ātraudzība jau
tāpat samazina koksnes blīvumu (Ståhl, Jansson, 2002).
Notiek arī Klinškalna priedes (Pinus contorta var. latifolia) selekcija Ziemeļzviedrijas
vajadzībām – izveidotas 11 reģionālā populācijas. Bērza selekcija ekstensīvi notiek
Ziemeļzviedrijā (sēklu plantācija ar fenotipiski atlasītiem kloniem) un intensīvāk
Dienvidzviedrijā (sēklu plantācija ar ģeneratīvu vai veģetatīvu pēcnācēju testos pārbaudītiem
kloniem). Bērzam tiek izmantots reproduktīvais materiāls arī no Somijas, pārbaudīts – no
Polijas, Lietuvas, Vācijas (Ståhl, Jansson, 2002). Pārbaudes ierīko uz lauksaimniecības
zemēm (tādējādi rezultātus sasniedzot agrāk, kā arī precīzāk nosakot ģenētiskās atšķirības).
Konstatēta cieša sakarība starp augstuma vērtībām 6 un 10 gadu vecumā, kas liek apsvērt
iespējas veikt kandidātu atlasi nākamai selekcijas kārtai pēc īsāka laika (tādejādi paaugstinot
ieguvumu no selekcijas procesa 1 gada laikā – efektivitāti). Tomēr tiek norādīts, ka drošu
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secinājumu izdarīšanai nepieciešama plašāka paraugkopa un ilgāks laika periods. Tas pats
minēts par samērā daudzsološajiem rezultātiem pēcnācēju pārbaudēs izmantojot mikroklonāli
pavairotus bērzus, kur konstatēta cieša rangu korelācija ar to pašu ģimeņu ģeneratīvo
pēcnācēju augšanu (Stener, 2005). Bez tam ierīkoti arī nelieli lapegles (Eiropas, Japānas un
hibrīdās) un Sitkas egles selekcijas stādījumi materiāla atlasei sēklu plantācijām, kā arī veikta
ozola pluskoku atlase un pēcnācēju pārbaužu ierīkošana (SkogForsk, 2005)
Kā nozīmīgākās turpmākās pētnieciskās jomas minētas: adaptācija globālajām klimata
izmaiņām (to iespējamās sekas), veģetatīvās pavairošanas iespējas priedei, ģenētisko marķieru
vadīta (papildināta) selekcija, iespējas atrast korelāciju starp pazīmes vērtībām juvenīlā
vecumā un kokam pieaugot, kā arī optimālā līdzsvara starp ģenētisko daudzveidību un
selekcijas intensitāti meklējumi (Ståhl, Jansson, 2002).

Somija
Meža selekcijas mērķis – ar ģenētikas metodēm uzlabot ekonomiski nozīmīgās meža
koku īpašības, veidojot bāzi tāda reproduktīvā materiāla ražošanai, kurš ir adaptējies tā
plānotās pielietošanas apgabala klimatiskajiem apstākļiem, vienlaikus nodrošinot
nepieciešamo ģenētisko daudzveidību.
Meža selekcijas stratēģija – apkopota dokumentā „Somijas meža selekcijas plāns” ar
darbības termiņu līdz 2050. gadam, kurš pabeigts izstrādāt 2004. gadā.
Meža selekcija Somijā sākās 1947 gadā. Tika veikta pluskoku atlase un neilgi pēc tam
uzsākta arī pirmo pēcnācēju pārbaužu, kā arī sēklu plantāciju ierīkošana. Sēklu plantāciju
sēklas nodrošina kokaudzētavu vajadzības eglei un priedei par 70—75%, bērzam – 90%.
Ierīkoto 1. kārtas sēklu plantāciju platība pārsniedz 2000 ha priedei un ir gandrīz 300 ha eglei.
Ņemot vērā plantāciju ražības kritumu novecojot un to, ka ir pieejams ģenētiski
augstvērtīgāks potējamais materiāls, izstrādāta programma un uzsākta jaunu sēklu plantāciju
ierīkošana (Nikkanen u.c., 2005).
Somijas ekonomikā mežam un tā produktiem vēsturiski bijusi (un joprojām ir) nozīmīga
loma, tādēļ arī selekcija veikta intensīvi un katru gadu ierīkotas ievērojamas pēcnācēju
pārbaužu stādījumu platības (20. attēls)

20. attēls. Somijā uz lauksaimniecības un meža zemēm ierīkoto meža selekcijas
stādījumu platības. Attēls no Haapanen, 2002.
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Selekcionāru darba rezultātā eglei valsts ziemeļu daļā ierīkotas pēcnācēju pārbaudes,
dienvidu daļā tās jau sasniegušas izvērtēšanas vecumu un sniedz rezultātus, priedei ziemeļu
daļā notiek pēcnācēju pārbaužu izvērtēšana, dienvidu – tā jau pabeigta un uzsākta atlasīto
īpatņu krustošana nākamās paaudzes pēcnācēju pārbaužu ierīkošanai, bērzam jau 2. paaudzes
pēcnācēji pēc dažiem gadiem būs sasnieguši izvērtēšanas un uzmērīšanas vecumu (Haapanen,
2005)
Meža selekcijas stratēģijas principiālo shēmu demonstrē 21. attēls.

21. attēls. Somijas meža selekcijas stratēģijas principiālā shēma. Attēls no Haapanen,
2005.
Selekcijas darbs plānots sadalot valsti 6 zonās (atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem,
aptuveni 20 Z.p. viena zona) un katrā no tām eglei un priedei paredzēts izvietot pa vienai
subpopulācijai (kura sastāv no 160 kokiem). Bērzam selekcijas darbs paredzēts tikai 3
dienvidu zonās. Atkarībā no reģiona atrašanās vietas mainās galvenais selekcijas (atlases)
kritērijs – ziemeļos tiek meklēti salcietīgākie koki (šī pazīme vienlaikus nodrošina, ka
atlasītais materiāls būs ar augstāku kvalitāti un krāju), 2 zonās uz dienvidiem nozīmīgākā ir
salcietības un ātraudzības kombinācija, valsts dienvidu daļā – stumbra kvalitāte, ātraudzība un
noturība pret slimībām un kaitēkļiem. Svarīgi atzīmēt, ka selekcijas zonas nav definētas strikti
ģeogrāfiski, bet atkarībā no teritorijas klimatiskajiem faktoriem (galvenokārt aktīvo
temperatūru summas) – tās plānotas ar domu, ka iespējamo klimata izmaiņu ietekmē robežas
var tikt pārvietotas. Papildus šīm galvenajām īpašībām var veikt atlasi un izveidot nelielas
koku grupas (populācijas), kuras izceļas ar kādas citas pazīmes augsto vērtību (piemēram –
koksnes blīvumu) un uzturēt tās, lai būtu pieejams selekcionēts materiāls speciālām
vajadzībām (Haapanen, 2005).
Selekcijas darba turpināšanai plānots izmantot kontrolēto krustošanu. Ģimenes
subpopulācijās ir atlasītas saskaņā ar pēcnācēju pārbaužu rezultātiem, tātad tās iespējams
ranžēt pēc nepieciešamo pazīmju kopuma. Tas tiek ņemts vērā un subpopulācijas robežās savā
starpā tiek krustoti labākie ar labākajiem un sliktākie ar sliktākajiem kokiem. Tādā veidā
selekcijas populācijā palielinās atšķirības un uz to bāzes veidotajās sēklu plantācijās (atlasot
labākos kokus) iespējams panākt pat par 15% augstāku ģenētisko ieguvumu nekā krustojot
īpatņus pēc nejaušības principa (Ruotsalainen, Lindgren, 2000).
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Paredzēts, ka katrs koks iesaistīts viena krustojuma veidošanā. Labākie var tikt iesaistīti 2
vai 3, bet tad tālākai atlasei izvēlas tikai labāko no tiem. Tas darīts, lai būtu iespējams
kontrolēt radniecību (tā nepalielinātos pārāk strauji). Vidēji no katra krustojuma izvēlas 100
pēcnācējus (no labākajiem – līdz 120, no sliktākajiem – 80). Tos stāda lauksaimniecības
zemē, lietojot bloku parceles (pa 15 kokiem) 3 stādīšanas vietās 2-3 atkārtojumos. Eglei – pēc
5 gadiem, priedei – pēc 10-12 gadiem atlasa fenotipiski labākos (kandidātus) – vidēji 10 no
katra krustojuma (no labākajiem var būt 15, no sliktākajiem – 7). Kandidātus pavairo: eglei –
ar spraudeņiem, priedei – lietojot potēšanu uz pieauguša koka (tātad – panākot ziedēšanu jau
pēc 1-2 gadiem) un izmantojot putekšņu maisījumu (polikrosu). Katram kandidātam iegūst
100-150 pēcnācējus, kurus stāda pēcnācēju pārbaudēs vairākās pārbaužu vietās
lauksaimniecības zemēs lietojot vienkoka parceles uz 10-15 gadiem. Pēc šī laika perioda
stādījumus izvērtē un ranžē kandidātus (saskaņā ar to pēcnācējos konstatētajām pazīmēm).
Labākie kandidāti tiek atlasīti nākamajam selekcijas ciklam - viens no katras sibu ģimenes,
bet labākajām ģimenēm var būt arī vairāki, kā arī pašas sliktākās var tikt aizstātas ar pluskoku
no dabiskas populācijas (mežaudzes) (Haapanen, 2005).
Ja labākajiem krustojumiem nākamajam selekcijas ciklam atstāj vairākus no kandidātiem,
ģenētiskais ieguvums turpmākā selekcijas procesā pieaug (Ruotsalainen, Lindgren, 2001)
Pirmajai pārbaudei bloku parceles lieto, jo tajās iespējama fenotipiskā atlase sibu ģimenes
iekšienē (starp tās pašas ģimenes kokiem). Parceles nedrīkst būt arī pārāk lielas, lai tās būtiski
neietekmētu augsnes apstākļu nevienmērība.
Tālākām pārbaudēm lieto vienkoka parceles kā efektīvāko pēcnācēju pārbaudes līdzekli –
iespējams iegūt precīzu rezultātu ar mazāku iestādīto koku skaitu – tātad zemākām izmaksām
(Haapanen, 1992). Arī lauksaimniecības zemju izmantošanai stādījumu ierīkošanai ir tāds pats
mērķis – paaugstināt ekonomisko efektivitāti – tajās agrākā stādījuma vecumā iespējams
konstatēt ģenētiski noteiktās atšķirības starp ģimenēm (Haapanen, 1996). Kā liecina
Ruotsalainen un Lindgren (1998) pētījumi, atlase saskaņā ar pēcnācēju pārbaužu rezultātiem
dod augstāku ģenētisko ieguvumu kā fenotipiski labākā pēcnācēja atlase, it īpaši labākajām
ģimenēm. Starpība nav tik liela, ja abi vecāki ir pluskoki, kā arī rangā zemākām ģimenēm.
Lai izvēlētos labākos kokus starp kandidātiem, kā ari novērtētu to adaptācijas spējas un
iespējamās globālo klimata izmaiņu sekas, kandidātu pēcnācēji tiek stādīti vairākās vietās, arī
ārpus apgabala, kura klimatiskajos apstākļos paredzēta to pēcnācēju izmantošana (21. attēls).

21. attēls. Noteiktas selekcijas zonas (1) pēcnācēju pārbaužu plānotais izvietojums
dažādos temperatūras un fotoperioda (ģeogrāfiskā platuma grādu) apstākļos. Attēls no
Haapanen, 2005.
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Kandidātu ranžēšanā tiek ņemtas vērā pazīmju vidējās vērtības no visām stādīšanas vietām
(Haapanen, 2005). Bez tam katra subpopulācija var tikt sadalīta mazākās grupās (pa 20
kokiem) un turpmākā krustošana veikta šo grupu iekšienē. Tādejādi tuvradniecība grupas
iekšienē palielinās straujāk, taču atlasot no katras pa vienam kokam sēklu plantācijas
ierīkošanai, tie nav radniecīgi. Ar šo metodi iegūtais selekcijas efekts ir augstāks
(Ruotsalainen, Lindgren 2000).

Krievija – Komi autonomā republika
Meža selekcijas mērķis – ražības (ātraudzības) uzlabošana priedei, eglei un lapeglei, kā
arī sēklu materiāla ieguve Sibīrijas priedei (Fedorkov, 2005).
Meža selekcijas stratēģija – vēl nav – tiek izstrādāta (Sadarbojoties selekcionāriem
/Dr.silv. Aleksej Fedorkov/ un Komi valsts mežu aģentūrai).
Liela vērība veltīta ģeogrāfisko provenienču eksperimentiem – tādi ierīkoti gan priedei
(Shutyaev, Giertych, 1997, 2000), gan eglei un lapeglei (Fedorkov, 2005).

22. attēls. Priedes sēklu plantācija

23. attēls. Pēcnācēju pārbaužu stādījums

Veicot pluskoku atlasi 3 vietās Komi republikā ierīkotas sēklu plantācijas ar kopējo
platību parastajai priedei 160 ha / 614 kloni (22. attēls), eglei 28 ha / 56 kloni, lapeglei 1 ha /
13 kloni un Sibīrijas priedei 9 ha / 183 kloni, kā arī klonu arhīvi tām pašām sugām kopumā 31
ha platībā. Par spīti ievērojamajai plantāciju platībai, visai nedaudz sēklu nonāk
kokaudzētavās – piemēram, no parastās priedes lielākās plantācijas, kura ir 88 ha ik gadus
novāc vidēji 15 kg sēklu. Tas saistīts ar platību izvietojumu (vienā valsts malā) un lielo
attālumu līdz tām – kas nozīmē, ka no tālākiem reģioniem ir izdevīgāk salasīt sēklas vietējās
audzēs pēc to nociršanas un izmantot kokaudzētavās. No kopējā sēklu materiāla
stādaudzētavās tikai 18% ir no sēklu plantācijām. Bez tam nav arī atrisināts jautājums par
sēklu materiāla rajonēšanu – plantācijā ir kloni no dažādām (klimatiski ievērojami atšķirīgām)
republikas daļām (Fedorkov, 2005)
Pēcnācēju pārbaužu ierīkošana parastās priedes plantāciju kloniem uzsākta 1988. gadā.
Jaunākajiem eksperimentiem izmantotas 20 koku rindu parceles, 4 atkārtojumos (23. attēls).
Mērījumus veic katrus 2-3 gadus. Daļu stādījumu pēc novērtēšanas paredzēts izkopt un
izmantot kā sējeņu sēklu plantācijas, tādēļ tie ierīkoti ar lielu starprindu attālumu (4-5 m), bet
attālums starp kokiem rindā ir 0,5 m. Plānots saskaņā ar pēcnācēju pārbaužu rezultātiem vidēji
10 gadu vecumā ierīkot 2. kārtas sēklu plantācijas priedei (Fedorkov, 2005).
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Igaunija
Meža selekcijas mērķis – nodrošināt meža atjaunošanu ar augstas fizioloģiskās un
ģenētiskās kvalitātes sēklu materiālu.
Meža selekcijas stratēģija – apkopota dokumentā „Igaunijas meža koku sēklu materiāla
apgādes plāns līdz 2030. gadam”.
Igaunijā vēsturiski selekcija attīstījusies līdzīgi kā Latvijā – sākot ar pluskoku un
mežaudžu atlasi pagājušā gadsimta piecdesmitajos, sešdesmitajos gados. Ierīkoti arī priedes
un egles ģeogrāfisko provenienču (gan starptautisko, gan valsts robežās), tāpat kā iedzimtības
pārbaužu stādījumi. Bērza pētījumi vēsturiski notikuši tikai ģeogrāfisko provenienču līmenī,
atsevišķu pluskoku atlase ar mērķi ierīkot sēklu plantācijas un pēcnācēju pārbaudes sākusies
1996. gadā. Melnalksnim novērtēti atsevišķu koku brīvapputes pēcnācēji, kā arī Igaunijas
proveniences (Tamm, 1996).
Igaunijas sēklu plantācijās iekļauti kopumā 503 priedes un 178 egles pluskoku kloni.
Ņemot vērā sēklu plantāciju vecumu un nepieciešamību pēc uzlabota sēklu materiāla, uzsākta
iepriekš ierīkoto pēcnācēju pārbaužu eksperimentu izvērtēšana. Saskaņā ar tās rezultātiem
atlasīti labākie kloni un uzsākta arī 2. kārtas sēklu plantāciju ierīkošana – 2000. gadā ierīkoti
22 ha priedes un 0,7 ha egles plantāciju (Tamm, Kurm, 2002).
Igaunijas Mežsaimniecības attīstības plāns (Estonian Forestry…, 2005) nosaka, ka meža
atjaunošanā var tikt izmantotas tikai sēklu materiāls ar augstu ģenētisko un tehnisko kvalitāti.
Lai to nodrošinātu, izstrādāta atsevišķa stratēģija un uzsākta tās realizācija. Darba sākums
ir atlasīt pluskokus un plusaudzes, jo esošā bāze atzīta par nepietiekamu. Daļa no iepriekš
paveiktā darba gājusi bojā un jau vairāk kā 20 gadus Igaunijā nenotiek selekcijas eksperimenti
ar kontrolēto krustošanu, kuri dotu iespēju ierīkot 3. kārtas sēklu plantācijas. Atlasītajam
materiālam tiks veiktas brīvapputes pēcnācēju pārbaudes. Daļa no mežaudžu līmenī atlasītā
materiāla varētu tikt izmantota kā bāze meža atjaunošanai ar sēšanu (Kurm, Maaten, 2005).
Selekcijas attīstība parastajai priedei (saimnieciski nozīmīgākā koku suga Igaunijā) plānota
saskaņā ar shēmu 24. attēlā.
Šobrīd nav konkrētas nostādnes par nākamo selekcijas ciklu (krustošanas shēma,
pēcnācēju pārbaužu ierīkošanas vietu skaits un izvietojums, parcelu veids u.c.) (Kurm,
Maaten, 2005).
Daļa no sākotnēji atlasītajiem pluskokiem šobrīd iekļauti klonu arhīvos, kā arī veikta
inventarizācija par sākotnēji atlasīto koku pašreizējo stāvokli (Tamm, Kurm, 2002).
Zinātnieku skaits meža selekcijā tāpat kā interese par meža selekciju un stādāmā materiāla
ģenētiskajām īpašībām ievērojami samazinājusies kopš 1996. gada – konstatē Tamm un Kurm
(2002). Arī jaunais Mežsaimniecības attīstības plāns neparedz intensīvi atlasīta materiāla
lietošanu un selekcijas procesa maksimālu paātrināšanu (Kurm, Maaten, 2005).
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Audzes
Pluskoku atlase, kuri veidos
1. paaudzes selekcijas
populāciju

Populāciju pēcnācēju
pārbaudes
Brīvapputes pēcnācēju
pārbaudes

1. kārtas sēklu plantācijas
Atlasītie pēcnācēji

1. Kārtas plantāciju klonu
salīdzināšana

Atlase un krustošana 1. paaudzes
selekcijas populācijā

Atlasītie izcilie koki
1. Kārtas plantāciju
kopšana, atstājot labākos
klonus

2. Kārtas sēklu plantācijas

2. paaudzes selekcijas populācijas
materiāla audzēšana un atlase

Pēcnācēju pārbaudes, atlase un
hibridizācija 2. paaudzes selekcijas
populācijas materiālam

3. kārtas sēklu plantāciju
ierīkošana

informācija
3. paaudzes selekcijas populācijas
materiāla audzēsana un atlase

materiāls

24. attēls. Parastās priedes selekcijas stratēģijas shēma Igaunijai. Attēls saskaņā ar
Kurm, Maaten, 2005.

Lietuva
Meža selekcijas mērķis – maksimāli uzlabot koksnes kvalitāti, palielināt audžu ražību un
adaptācijas spēju izmantojot ekonomiski efektīvus paņēmienus un nodrošinot pietiekamu
pavairojamā materiāla ģenētisko daudzveidību (Meža ģenētisko…, 2003).
Meža selekcijas stratēģija – apkopota dokumentā „Meža ģenētisko resursu saglabāšanas
un selekcijas attīstības programma” 2004. – 2013. gadam (Meža ģenētisko…, 2003).
Meža selekcijas nozīmīgums uzsvērts jau stratēģijas sākumā, norādot, ka tikai ar tās
palīdzību iespējams nodrošināt ražīgu un noturīgu mežaudžu izveidi un ka tai ir būtiska loma
realizējot Lietuvas meža platību palielināšanas (lauksaimniecības zemju apmežošanas)
programmu. Norādīts, ka meža selekcijas metodes tiks izvēlētas ņemot vērā koku sugu
bioloģiskās un ekoloģiskās īpašības, mežsaimniecības vajadzības un finansiālās iespējas. Kā
obligāts nosacījums sekmīgam selekcijas procesam minēta atlase saskaņā ar pēcnācēju
pārbaudēm, kuras ierīkotas atšķirīgos ekoloģiskos apstākļos. Atzīmēta nepieciešamība pēc
fundamentāliem un pielietojamiem pētījumiem programmas ieviešanas un izpildes gaitā, kā
arī plānotie finansējuma apjomi un finansētāji (Meža ģenētisko…, 2003).
Stratēģiskajā programmā norādīts, ka selekcijas darbam jābūt ar atšķirīgu galveno mērķi
dažādās mežu kategorijās (Meža ģenētisko…, 2003):
1) aizsargājamos mežos – nodrošināt reproduktīvo materiālu ar augstām adaptācijas
spējām un ģenētisko daudzveidību;
2) saimnieciskajos mežos – nodrošināt reproduktīvo materiālu ar labām adaptācijas
spējām, koksnes kvalitāti un produktivitāti;
3) īscirtmeta mežos un plantācijās – nodrošināt reproduktīvo materiālu ar nelielu
ģenētisko daudzveidību, bet maksimālu selekcijas efektu (vēlamajai pazīmei)
Lai identificētu optimālo selekcijas stratēģiju, ar kuras palīdzību iespējams sasniegt
uzstādītos selekcijas mērķus, neaizstājama un svarīga ir informācija un analīze par konkrēto
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koku sugu (bioloģiskajām īpašībām, fonoloģiju, evolūciju), kā arī par izvēlētajām selekcijas
pazīmēm (īpašībām) – to ģenētisko variāciju populācijas robežās un starp populācijām,
savstarpējo korelāciju, iedzimstību (tai skaitā aditīvā un dominaces efekta noteikto daļu)
(Baliuckas, u.c. 2004).
2004. gadā Lietuvā uzsākta 2. kārtas sēklu plantāciju izveide eglei un priedei saskaņā ar
pēcnācēju pārbaužu rezultātiem, labākajiem pluskokiem potzarus iegūstot no vecāku kokiem
(tādejādi nodrošinot augstāko ieguvumu no selekcijas), bet zemāk ranžētiem kloniem – no
fenotipiski atlasītajiem labākajiem pēcnācējiem (kas ir vienkāršāk un lētāk) (Baliuckas u.c.,
2003).
Ilgtermiņa selekcijas darbam ir izvēlēta daudzpopulāciju sistēma. Tās būtība – visa
selekcijas populācija tiek sadalīta vairākās nelielās reģionālās. Ar šo paņēmienu iespējams
efektīvāk kontrolēt “radniecības uzkrāšanos”, sasniegt lielāku ģenētisko ieguvumu. Bez tam
katrā no reģionālajām populācijām var būt citāds selekcijas galvenais mērķis – citiem
vārdiem, tās var atšķirties pēc kādas no atlases pazīmēm (piemēram, vienā var notikt atlase ar
galveno uzsvaru uz koksnes šķiedru garumu un vismaz vidēju augšanas ātrumu, turpretī citā
kā galvenais faktors var tikt izvirzīts koksnes blīvums).
Katrā reģionālajā populācijā paredzēti 50 vecāku koki. Nozīmīgākajām koku sugām (eglei
un priedei) Danusevičius iesaka izmantot kontrolēto krustošanu, kura sniedz precīzākos
rezultātus un ļauj kontrolēt radniecības pakāpi starp indivīdiem. Viņš iesaka krustot 50 vecāku
kokus savā starpā (katru ar 2 citiem) iegūstot 50 sibu ģimenes (ar vismaz 24 pēcnācējiem
katrai). Pēc 4-5 gadiem no katras ģimenes 20 kociņiem iespējams iegūt no katra 8
eksemplārus (kā apsakņotus spraudeņus). Šie spraudeņi tiek stādīti pēcnācēju pārbaužu
stādījumā lauksaimniecības zemēs lietojot 2 (vai 3) koku parceles un 4 atkārtojumus.
Plānotais testa ilgums – 12 gadi. Priedei tāpat plānots lietot 50 koku reģionālo populāciju, tos
krustot iegūstot 50 ģimenes, katrā 70 pēcnācēji, kurus izmanto pēcnācēju pārbaudēs un 10
gadu vecumā izvēlas 5 labākos, no kuriem, izmantojot ziedēšanas stimulēšanu, iegūst katram
30 pēcnācējus turpmākām pārbaudēm. Tas nepieciešams, jo veģetatīvā pavairošana priedei
pagaidām ir ļoti dārga. Saskaņā ar otro stādījumu rezultātu izvēlas (labāko) no katriem 5. Pie
šādas stratēģijas plānotais selekcijas cikla ilgums eglei ir 22 gadi, priedei – 27 gadi,
ģenētiskais ieguvums – eglei 0,4% gadā, priedei – 0,3%. Tas nozīmē, ka reālu ražības
pieaugumu iespējams iegūt pārskatāmā laika periodā. Saskaņā ar piedāvāto stratēģiju
izmantotais populāciju skaits katrai no sugām būtu 5-6. Plāna mīnuss ir samērā augsta
darbietilpība un izmaksas. Tieši tādēļ Baliuckas u.c. (2004) publikācijā norāda, ka Lietuvā
jāizmanto brīvapputes pēcnācēju pārbaudes. Tās varētu tikt pielietotas katras reģionālās
populācijas ietvaros, pēcnācējus pārbaudot vidēji ilgi (apmēram 20 gadus) un atlasot
fenotipiski labākos īpatņus nākamajam selekcijas ciklam (un vienlaikus arī sēklu plantācijām).
Priedei un eglei varētu tikt izdalītas 12 selekcijas subpopulācijas, bērzam, ozolam,
melnalksnim, apsei, osim – 5 līdz 6. Autori atzīst, ka priedei, eglei un bērzam varētu tikt
pielietota intensīvāka selekcija (līdzīga Danusevičiusa (2004) ieteiktajai), tomēr nenorāda, cik
lielā mērā tas tiks darīts. Bliuckas u.c. (2004) raksta noslēgumā arī norāda, ka stratēģija
faktiski pieņemta, atsaucoties uz jau citēto Vides ministra pavēli. Ievietota arī vispārēja
Lietuvas meža selekcijas stratēģijas shēma (25. attēls).
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Par galveno metodi tiek atzīta ģeneratīvā pavairošana
potētās sēklu plantācijās, mikroklonālā veģetatīvā
pavairošana apsei un apsvērta arī iespēja pavairot egli ar
sakņu spraudeņiem

25. attēls. Lietuvas meža selekcijas stratēģijas vispārīgā shēma. Attēls no Baliuckas u.c.,
2003.

Polija
Meža selekcijas mērķis – saglabājot ģenētisko daudzveidību nodrošināt nepieciešamo
sēklu materiāla apjomu, kā arī pakāpeniski pieaugošu ģenētisko kvalitāti, meža atjaunošanas
vajadzībām.
Meža selekcijas stratēģija – apkopota dokumentā „Meža ģenētisko resursu saglabāšanas
un meža selekcijas programma Polijai 2010.-2035. gadam”, kuru šobrīd izstrādā Polijas
mežzinātnes institūts (IBL) sadarbībā ar Polijas Valsts meža dienestu (tā ir valsts mežus
apsaimniekojošā organizācija).
Meža selekcija aktīvi sākusies ar plusaudžu un pluskoku atlasi. Ierīkoti un analizēti gan
vietējo, gan starptautisko provenienču eksperimenti galvenajām koku sugām. Piemēram, datus
par priedi apkopojis J. Kowalczyk (2005), kurš identificējis kopumā 31 eksperimentu (ierīkoti
periodā no 1912 līdz 1994. gadam). 1975. gadā tika izstrādāta pirmā meža selekcijas
programma valsts mežiem.
„Meža ģenētisko resursu saglabāšanas un meža selekcijas programma Polijai 1991-2010.
gadam” tika izstrādāta un lielākoties jau realizēta (Matras, 2005), tādēļ uzsākta jaunās
programmas izstrāde.
Nozīmīgs darbs veltīts izcelsmes reģionu izdalīšanai, kura pabeigta 2004. gadā. Vienā
reģionā apvienotas mežaudzes ar līdzīgām fenotipiskajām un ģenētiskajām (cik zināms)
pazīmēm. Noteikts, starp kuriem reģioniem konkrētai koku sugai var notikt reproduktīvā
materiāla apmaiņa. Atsevišķi katrai koku sugai izdalīti sēklu izcelsmes reģioni, kuros esošās
populācijas raksturojas ar ļoti labām augšanas un kvalitātes īpašībām. Tajos ievest sēklas ir
aizliegts – izmantojams tikai vietējais materiāls (piem. 26. attēls).
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26. attēls. Izcilo provenienču reģioni parastajai priedei Polijā. Attēls no Załęski u.c.,
2000.
Meža ģenētisko resursu saglabāšanas un meža selekcijas programma Polijai 2010.-2035.
gadam aptvers:
1)
meža ģenētisko resursu saglabāšanu;
2)
meža selekciju;
3)
meža reproduktīvā materiāla ieguves pietiekamā kvalitātē un daudzumā
nodrošināšanu.
Kā galvenie faktori, kas jāņem vērā selekcijas darbā, minēti – ģenētiskās daudzveidības
saglabāšana tādā līmenī, kas garantē meža ekosistēmas ilgtspējīgu izmantošanu un stabilitāti.
Bez tam nozīmīgi ir arī meža produktivitātes paaugstināšanas aspekti, ņemot vērā, ka Polijā
iekšējais koksnes pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, bez tam daļa mežu teritorijas jāatvēl
arī citām aktivitātēm (rekreācijai, dabas aizsardzībai).
Meža selekcijas principiālā shēma Polijā parādīta 27. attēlā.
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27. attēls. Meža selekcijas principiālā shēma Polijā. Attēls no Matras, 2005.
Meža selekcijas darbam plānoti šādi vispārīgie uzdevumi:
¾
Populāciju (mežaudžu) atlase saskaņā ar pēcnācēju pārbaužu rezultātiem, tādejādi
paaugstinot atlases intensitāti un reizē ar to pēcnācēju ātraudzību un kvalitāti. Šādu
mežaudžu sēklas iegūst kategoriju „pārāks”;
¾
Populāciju un genotipu ar augstu fenotipisko plasticitāti atlase selekcijas darba
sekmīgai turpināšanai iespējamo globālo klimata izmaiņu apstākļos;
¾
Mākslīgo selekcijas populāciju (sēklu plantāciju) izveide, iekļaujot tajās relatīvi
daudz neradniecīgus vecāku kokus (radniecība tiks pārbaudīta ar DNA analīzēm);
¾
Individuālu koku (ar pēcnācēju pārbaudēm) atlase pēc noteiktām specifiskām
pazīmēm – kvalitātes, rezistences pret biotikajiem un abiotiskajiem faktoriem, kā arī
augsti produktīvus klonus īscirtmeta plantāciju vajadzībām.
Programmas ietvaros paredzēts turpināt iepriekšējā periodā (1991.-2001.) aizsāktos darbus:
1)
sēklu audžu izvēli, kontroli un apsaimniekošanu;
2)
māteskoku izvēli;
3)
1. kārtas sēklu plantāciju (potēto un sējeņu) ierīkošanu;
4)
pēcnācēju pārbaužu ierīkošanu un izvērtēšanas uzsākšanu.
Paredzēts arī veikt virkni jaunu pasākumu:
1) atlasīto sēklu audžu, māteskoku un sēklu plantāciju pēcnācēju pārbaužu izvērtējums
un ģenētisko vērtību aprēķināšana;
2) 2. kārtas un 2. ģenerācijas sēklu plantāciju ierīkošana
Programmas sekmīga izpilde garantēs 10% no Polijā izmantotā meža sēklu materiāla
daudzuma kategorijā „pārāks”. Paredzamais ģenētiskais ieguvums attiecībā pret vidējo audžu
paraugu krājai – 15% audzēm un 25% individuāliem atlasītajiem kokiem. 30% no kopējā
sēklu materiāla kategorijā „atlasīts” (attiecīgi 10% un 15% ģenētiskais ieguvums). Pārējais –
kategorijā “ieguves vieta zināma” (2-5% ģenētiskais ieguvums) (Matras, 2005).
Kā redzams, valsts līmenī selekcija (un selekcionētā materiāla izmantošana) plānota ar
visai zemu intensitāti. Galvenais iemesls varētu būt politiskais viedoklis, ka citas meža
funkcijas (rekreācija, dabas aizsardzība), ir nozīmīgākas par produktivitāti, tādēļ tām pievērsta
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lielāka vērība un resursi. No valsts mežiem netiek gaidīta maksimālā peļņa, tikai sevis
uzturēšana un serviss sabiedrībai.
Arī šobrīd tikai 10-20% sēklu meža atjaunošanas vajadzībām tiek iegūtas no sēklu
plantācijām, pārējās – no sēklu audzēm. Tās ir – īslaicīgās– pēc fenotipa labas audzes, kurās
sēklas ievāc pēc to nociršanas, un patstāvīgās (atlasītās) – kurās sēklas iegūst no augošiem
kokiem, izvēloties vismaz 100 kokus no audzes (tos, kuriem konkrētā gadā labāka sēklu raža).
Neviens no sēklu avotiem vēl nav atestēts kategorijā „pārāks”. Tas nozīmē, ka arī esošā meža
reproduktīvā materiāla atlases intensitāte (līdz ar to arī nākotnes mežaudžu produktivitātes un
kvalitātes paaugstināšana to lietojot) ir ļoti neliela (Kowalczyk, 2005a).
Pēcnācēju pārbaužu metodikas izstrādei, realizācijai un rezultātu analīzei izveidota
zintnieku grupa Polijas mežzinātņu institūta pakļautībā.
Pēcnācēju pārbaužu vispārīgā shēma atspoguļota 28. attēlā.

28. attēls. Plānoto pēcnācēju pārbaužu vispārīgā shēma. Attēls no Matras, 2005.
Noteikts, cik paraugus konkrētai koku sugai no katras grupas un sēklu izcelsmes reģiona
plānots pārbaudīt: piemēram, priedei izdalīti 11 reģioni un kopumā plānots pārbaudīt atlasīto
455 sēklu audžu paraugus, 3666 pluskokus un 81 sēklu plantācijas vidējo paraugu. Koku
sugām ar mazāku ekonomisko nozīmi šie skaitļi nav tik lieli: piemēram, melnalksnim 2
reģioni un kopumā attiecīgi 60, 474 un 8 paraugi. Kopumā līdz 2035. gadam plānots
pārbaudīt 1200 sēklu audzes, 10000 pluskokus un 282 sēklu plantācijas (Matras, 2005).
Pluskoku pēcnācēju pārbaudēs plānots izmantot vienkoka parceles, pārējās – bloku
parceles. Lai nodrošinātu iespējas salīdzināt rezultātus starp izmēģinājumiem, kā arī novērtēt
selekcijas darba rezultātu, katrā stādījumā tiks ievietoti „standarti” sēklu paraugi no vienām
un tām pašām mežaudzēm un/vai pluskokiem, kuri uzrāda vidējas vērtības selekcijas
indeksam lokāli, reģiona vai valsts līmenī.
Programmas realizācijas laikā paredzēta visu stādījumu ierīkošana un daļai – arī
uzmērīšana un rezultātu analīze.
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Vienlaikus ar programmas realizāciju plānotas arī papildus zinātniskās aktivitātes, kuru
rezultāti var sniegt ievērojamu ieguldījumu meža selekcijā. Piemēram, ģenētiskā analīze
(QTL), lai meklētu saistības starp koku fenotipiskajām pazīmēm un ģenētisko kodu.
Respektīvi – kuras DNA spirāles daļas nosaka (ietekmē) tās vai citas pazīmes izpausmi (no
cilvēka perspektīvas) vēlamā virzienā. Plānots vērtēt arī ģenētiskās struktūras izmaiņas
dažādu ražas gadu sēklām no tās pašas mežaudzes un šī procesa iespējamo ietekmi (Matras,
2005).
Jan Kowalczyk (2005b) norāda, ka fenotipiskā selekcija (atlasot kokus nākamajam
selekcijas ciklam tikai pēc to fenotipa) dod ievērojami zemāku ģenētisko ieguvumu nekā
ģenētiskā (vadoties pēc pēcnācējos konstatētajām īpašībām). Taču ģenētiskā selekcija, kura
notiek tikai pēc konkrēto koku selekcijas indeksu vērtībām (neņemot vērā ģimeņu struktūru),
rada lielāko ģenētisko ieguvumu, bet vienlaikus arī ievērojamāko ģenētiskās daudzveidības
samazināšanos. Tādēļ kā optimālais variants izvēlēts ģenētiskā selekcija ņemot vērā ģimeņu
struktūru.

Vācija
Meža selekcijas mērķis –nodrošināt optimālu meža ražību dažādos ekoloģiskajos
apstākļos un apgādāt koksnes tirgu ar nepieciešamo koku sugu un kvalitātes izejmateriālu,
vienlaikus ņemot vērā nepieciešamību saglabāt ģenētisko daudzveidību un nodrošināt
mežaudžu noturību pret biotiskajiem un abiotiskajiem faktoriem. Īsāk - „atrast (atlasīt un
pārbaudīt) meža reproduktīvo materiālu, kuram ir augstas adaptācijas spējas, augsts augšanas
potenciāls un kvalitāte” (Paul u.c., 2000).
Meža selekcijas stratēģija – apkopota dokumentā „Meža ģenētisko resursu aizsardzības
un ilgtspējīgas izmantošanas plāns” (Paul u.c., 2000).
Meža selekcijas mērķis – kā definēts stratēģiskajā plānā – ir nodrošināt optimālu meža
ražību dažādos ekoloģiskajos apstākļos un apgādāt koksnes tirgu ar nepieciešamo koku sugu
un kvalitātes izejmateriālu, vienlaikus ņemot vērā nepieciešamību saglabāt ģenētisko
daudzveidību un nodrošināt mežaudžu noturību pret biotiskajiem un abiotiskajiem faktoriem
(Paul u.c., 2000).
Šobrīd ne Vācijā kopumā ne kādā no pavalstīm nav atsevišķas meža selekcijas stratēģijas.
Tā tiek uzskatīta par daļu no ģenētisko resursu saglabāšanas, izpētes un izmantošanas darba,
pie kam visai nelielu daļu. Par galveno selekcijas darba virzienu tiek uzskatīts atrast
piemērotas proveniences un populācijas, kuras varētu tikt izmantotas kā sēklu avots konkrētā
reģionā. Vienlaikus tiek uzsvērtas iespējamās negatīvās sekas lietojot intensīvāku selekciju
(respektīvi – sēklu materiālu no mazāka koku skaita) un izmantojot mežeņus – kuri var
neizrādīties pietiekami produktīvi vai kvalitatīvi (Paul u.c., 2000).
Stratēģiskajā programmā identificēti arī nepieciešamie pētījumu virzieni, kas aptver
ģenētisko īpašību vispārīgu izpēti, monitoringu, pētījumus par dažādu faktoru (iespējamo)
ietekmi un adaptācijas mehānismiem, kā arī ģenētisko resursu aizsardzības efektīvākās
metodes (Paul u.c., 2000).
Jāatzīmē, ka citētās ir tikai vispārējās vadlīnijas. Konkrēti plāni un zinātniskās aktivitātes
tiek organizētas atsevišķi katrā pavalstī. Sīkāk novērtēta situācija bijušajā Austrumvācija –
Brandenburgas pavalstī, un bijušajā Rietumvācijā Nordrhein-Westfalen pavalstī.
Brandenburg
Meža selekcija sākusies ar pluskoku atlasi ap 1950. gadu. Kopumā atlasīti 2000 skuju
koki un 450 lapu koki. Ierīkots ievērojams skaits provenienču pārbaužu stādījumu – gan
Vācijas, gan starptautiskās, galvenokārt parastajai priedei. Vairākos stādījumos iekļauta arī
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Latvijas priede, kura uzrāda labu saglabāšanos un kvalitāti (gan stumbra taisnuma, gan zaru
resnuma ziņā), taču pēc krājas atpaliek no vietējās izcelsmes priedēm (Schneck, 2002).
Veikts arī aktīvs darbs ar parastās priedes (kura ir nozīmīgākā Brandenburgas koku suga –
ap 80% no mežu platības) kontrolēto krustošanu. Izmantoti gan dažādas ģeogrāfiskās
izcelsmes krustojumi, gan vietējo pluskoku krustojumi (Schneck, Schneck, 1997, Schneck,
2002). Krustošanas un stādījumu ierīkošanas mērķis bija atrast vecāku kokus ar augstām
specifiskajām kombinatīvajām spējām un izmantot tos biklonālās sēklu plantācijās.
Vienlaikus stādītas arī pluskoku brīvapputes (vai polikrosa ceļā iegūtu) pēcnācēju pārbaudes.
Kopumā ierīkoti 480 ha selekcijas stādījumu, kuri aptver pavisam 17 sugas (Schneck, 2005).
Īpaša vērība veltīta arī hibrīdās lapegles selekcijai – tā vietējos apstākļos aug ļoti labi un
tika uzskatīta par perspektīvu koksnes ieguvei. Bez tam lapegles koksne ir dabiski izturīga
pret kaitēkļiem un trūdēšanu, tādēļ ir perspektīvs būvniecības izejmateriāls. Hibrīdajai
lapeglei izstrādāta selekcijas programma (Langner, Schneck, 1998), ierīkota viena sēklu
plantācija un plānots iegūt materiālu 2. ģenerācijas sēklu plantācijām, taču tās īstenošana
šobrīd nenotiek (Schneck, 2005).Arī parastajai priedei norādīti atsevišķi perspektīvākie
selekcijas virzieni (Kohlstock, Schneck, 1992):
1) kontrolēto krustojumu veikšana starp labākajiem vietējiem pluskokiem, kā arī
vietējiem un ievestajiem pluskokiem ar mērķi atrast perspektīvākās kombinācijas,
kuras izmantot gan sēklu plantāciju ierīkošanā, gan turpmākā savstarpējā krustošanā;
2) veikt dažādas pakāpēs radniecīgu klonu krustošanu, lai novērtētu tās ietekmi uz
pēcnācēju vitalitāti un augšanu;
3) veikt plusaudžu sēklu vidējo paraugu (ievākts no 30-40 fenotipiski labākajiem
kokiem) pārbaudes;
4) izstrādāt un pielietot ģenētiskos marķierus populāciju ģenētiskās daudzveidības
izpētei un arī meža selekcijas darbam (Schneck, 2002).
Lai raksturotu stāvokli vēl jāatzīmē, ka parastajai priedei veikta 1. un 2. kārtas sēklu
plantāciju izveide. Šobrīd ir sagatavots materiāls 3. kārtas sēklu plantācijām. Taču par šo
materiālu trūkst privāto meža īpašnieku intereses – jo meža audzēšana šobrīd Vācijā nav lielu
peļņu nesošs ieguldījuma veids. Atsevišķos gadījumos rezultāts var būt arī negatīvs. Šādos
apstākļos, protams, meža īpašnieki labprātāk paļaujas uz dabisko meža atjaunošanos, nekā
pērk stādāmo materiālu. Trūkst arī valsts intereses, jo meža audzēšana budžetā peļņu nenes
(ienākumus dod koksnes pārstrāde, bet tā tiek uzskatīta par neatkarīgu nozari). Nav ilgtermiņa
(stratēģiskās) mežsaimniecības plānošanas, tādēļ arī selekcijas procesā iegūstamai efekts (kurš
nebūs nākamgad, bet pēc materiāla pārbaudes, atlases un sēklu plantācijas ierīkošanas
perioda) netiek uzskatīts par vērtību. Šobrīd ir aprēķināts, ka Brandenburgas mežos ir koksnes
uzkrājumi, kuri esošo zāģētavu jaudu var nodrošināt 10 gadus – tātad arī no koksnes
pārstrādātājiem atbalsta selekcijas attīstībai nav (Schneck, 2005). Bez jau minētā Vācijā ir
attīstīta un politiski atbalstīta „zaļās mežsaimniecības kustība” (Pro-Silva, 1996), kuras ideja
ir vicināt tādu meža izmantošanu, kura ir saskaņā ar „dabiskajiem” procesiem. Faktiski tas
nozīmē lietot izlases un/vai pakāpeniskās cirtes, izmantot dabisko atjaunošanos, veidot
mistraudzes. Brandeburgā bez jau minētā tiek veicināta arī skuju koku mežaudžu nomaiņa ar
lapu kokiem. Principiāli pieeju varētu klasificēt kā – „viss vienā” – gan sugu, gan vecumu
daudzveidība, gan koksnes ražošanas, gan rekreācijas, gan bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanas funkcijas. Šādā sistēmā selekcionētam stādāmajam materiālam ir ļoti mazas
iespējas tikt izmantotam. Vienlaikus tiek apgalvots, ka pieeja ir ekonomiski efektīva un
paaugstina meža produktivitāti un kvalitāti – kas gan nav paskaidrots un ir visai apšaubāmi
ņemot vērā kopšanas un mežizstrādes izmaksas un neatlasīta sēklu materiāla izmantošanu.
Šādā politiskajā un ekonomiskajā kontekstā meža selekcijas nākotnes perspektīvas un
pētnieciskās tēmas ir (Schneck, 2005):
1)
rezistences mehānismu un iedzimtības pētījumi, pret dažādiem biotiskajiem un
abiotiskajiem faktoriem noturīgu koku/populāciju atlase;
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2)

klimata izmaiņu seku iespējamā prognozēšana un mazināšana – tā tiek vērtēta
ģeogrāfisko provenienču pārbaužu stādījumos, kā arī izmantojot Ķīnas-Brandenburgas
priežu krustojumus (lai, iespējams, paaugstinātu izturību pret sausumu);
3)
riski saistīti ar ģenētiski modificētu koku izmantošanu mežsaimniecībā;
4)
kontrolētās krustošanas efekti – iepriekš veiktie selekcijas stādījumi tiek izmantoti,
lai pētītu dažādu pazīmju iedzimstamību, vērtētu iespējas paaugstināt ģenētisko
daudzveidību, uzlabot pēcnācēju kvalitāti un krāju, novērtētu rezultātus nākamajā
krustošanās paaudzē (F2) un krustojot F1 ar kādu no vecāku kokiem (backcross).
Ir atjaunojusies interese par hibrīdo apsi kā alternatīvu īscirtmeta plantāciju vajadzībām un
plānots veikt veco stādījumu apsekošanu un perspektīvāko klonu identifikāciju. Tiek veikts
darbs arī ar bērza pēcnācēju pārbaudēm, īpaši analizējot triploīdo un tetraploīdo, kā arī
Karēlijas bērzu.
Kā perspektīvāko un arī praktiski realizējamo stratēģiju intensīvākas meža selekcijas
turpināšanai Dr. Schnecks (2005) iesaka kontrolētos krustojumus izmantojot nesaistītas
pusdialēlās shēmas un/vai kādu citu no variantiem ņemot vērā ģimeņu rangus un krustojot
labākās ar labākajām.
Nordrhein-Westfalen
Atšķirīgi no Brandenburgas ir augsnes un klimatiskie apstākļi (dominē egļu un
dižskābaržu meži) un ievērojami blīvāka apdzīvotībā. Arī šeit mežsaimniecības ieguldījums ir
tikai aptuveni 1% no pavalsts IKP (kopā ar kokapstrādi – 8%) (Schmitt, 2005) un par ļoti
nozīmīgu tiek uzskatīts veicināt „dabai tuvo” mežsaimniecības praksi (Becker u.c., 1997,
Cramer u.c., 2005). Tomēr šajā pavalstī daļa meža īpašnieku uzskata egles (saimnieciski
nozīmīgākā koku suga) stādīšanu par saprātīgām un attaisnojamām investīcijām kvalitatīvu
mežaudžu iegūšanā – aptuveni 70% atjaunoto egļu audžu tiek stādītas, 30% atjaunojas dabiski
(Schmitt, 2005).
Lai arī selekcijas nozīme tiek saprasta, tomēr intensīvāka tās veikšana nav plānota
(galvenokārt pamatojoties uz vispārējo stratēģiju par ģenētisko resursu izmantošanu).
Ilgtermiņa ir paredzēta tikai atkārtota plusaudžu un pluskoku atlase. Ir aprēķināts, ka sēklu
plantācijas ierīkošanas un kopšanas izmaksas pārsniedz ieguvumu no regulārākas un
vieglākas sēklu ieguves. Tas nozīmē, ka īstermiņā sēklu plantācijas neatmaksājas un galvenā
sēklu ieguve notiek atlasītās sēklu audzēs, neizmantojot pēc fenotipa sliktākos kokus (29.
attēls) (Schmitt, 2005).

30. attēls. Egles plusudze

29. attēls. Atsevišķs zarains koks, no
kura sēklas netiek vāktas
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Būtiski atzīmēt, ka aprēķinā netiek ņemts vērā papildus ieguvums, sēklu plantācijās
atlasot tikai konkrētās sēklu zonas pašus piemērotākos kokus – tātad ilgtermiņa (jaunās
mežaudzes produktivitātes) perspektīva.
Nelielā apjomā tiek ierīkotas pēcnācēju pārbaudes. Eglei kopumā tādas ir 120 pluskoku
brīvapputes pēcnācējiem bloku parcelēs pa 25 kokiem 5 atkārtojumos 3 ekoloģiskajos fonos
ar biezību 3000 gab./ha (kādu šobrīd lieto saimnieciskajās mežaudzēs). 20-30 gadu vecumā
iespējams izdalīt perspektīvākās ģimenes, taču eksperimentu nevar uzskatīt par pabeigtu un to
vēlams turpināt līdz rotācijas perioda beigām. Mērījumi tiek veikti ik pa 5 gadiem jaunaudzes
vecumā un vēlāk ik pa 10 gadiem, tādā veidā iegūstot vērtīgus datus augšanas dinamikas, kā
arī vides apstākļu izmaiņu ietekmes (genotipa-vides mijiedarbības) analīzei (Schmitt, 2005).
Par sēklu audzēm tiek izvēlētas konkrētajā reģionā labāk augošās (tātad apstākļiem
piemērotākās) plusaudzes (30. attēls). Galvenie kritēriji plusaudžu izvēlē ir:
¾ Augšanas ātrums
¾ Veselīgums (vitalitāte)
¾ Kvalitāte – zarojumam (zaru daudzums, resnums ne lielāks par 2 cm diametrā,
leņķis) un stumbra taisnumam
¾ Rezistence pret izplatītākajiem klimatiskajiem bojājumiem (konkrētajā reģionā
snieglauzēm
¾ Rezistence pret izplatītākajiem kaitēkļiem un slimībām
Sēklu audzes – parasti lielas – pat 50 – 60 ha – cērt pakāpeniski pa 20 – 30 kokiem gadā,
sēklas iegūstot no nocirstajiem kokiem. Sēklu materiālu bieži vien iegūst arī no augošiem
kokiem, lai gan tas ir grūts (un dārgs) darbs (Schmitt, 2005).
Nozīmīgas zinātniski pētnieciskās tēmas saistītas ar populāciju ģenētiku, pēcleduslaikmeta
koku migrāciju. Ar pielietojamo selekciju saistās galvenokārt jautājumi par rezistenci pret
dažādiem faktoriem (klimatu, piesārņojumu, kaitēkļiem, slimībām) un ģenētisko marķieru
studijas ar mērķi izstrādāt sēklu materiāla izcelsmes noteikšanas metodiku (Scmitt, 2005).
Labs piemērs minētajam ir komplekss pētījums par ozolu audžu vitalitāti un ģenētisko
daudzveidību (Vitalität and genetische…, 2004).

Dānija
Meža selekcijas mērķis – paaugstināt meža koku rezistenci, kvalitāti un produktivitāti, kā
arī adaptācijas spējas konkrētā reģiona klimatam.
Meža selekcijas stratēģija – ir atsevišķām nozīmīgām koku sugām (piemēram,
Duglāzijai – Hansen, 2005), bet nav visaptveroša.
Daļai koku sugām Dānijā galvenais selekcijas mērķis ir uzlabot Ziemassvētku eglīšu
audzēšanai vai apstādījumu ierīkošanai nepieciešamās īpašības. Par šo selekcijas daļu apskatā
netiks pieminētas.
Ievērojams darbs sākotnēji ieguldīts provenienču selekcijā, ierīkojot un izvērtējot dažādas
izcelsmes materiālu. Spilgts piemērs tam ir parastā priede, Pedersen (1994) apkopojis datus
par 47 eksperimentiem (ierīkoti laika periodā no 1910. līdz 1978. gadam) ar pavisam 122
proveniencēm. Izdalīti sēklu materiāla izmantošanas apgabali, jo konstatēts, ka dažādās
Dānijas daļās labākās ir atšķirīgas izcelsmes priedes. Atzīmēts arī, ka uz relatīvi bagātām
augsnēm augstāko ražību uzrāda Latvijas priedes.
Šobrīd jaunas sērijas (izņemot ozolam) ierīkotas netiek – darbs turpinās ar jau identificēto
materiālu.
Nozīmīgākais pēcnācēju pārbaužu un atlases darbs veikts ar parasto egli (pārbaudīti 1000
pluskoki, 2. kārtas plantācijām atlasīti 100), Sitkas egli (153 pluskoki, atlasīti 20), hibrīdo
lapegli (atlasīti 100 2. kārtas kloni). Parastajai un sitkas eglei izmantotas brīvapputes
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pēcnācēju pārbaudes. Bez tam veikta arī atlase balstoties uz pārbaudēm kokaudzētavās
(Nielsen, 2002).
Ģenētiski uzlabots reproduktīvais materiāls (no sēklu plantācijām) parastajai eglei un
hibrīdajai lapeglei apmierina 40% no pieprasījuma, Sitkas eglei 20%. Aktīvi tiek ierīkotas
jaunas plantācijas ar mērķi 2020. gadā nodrošināt 80-100% no patēriņa (Nielsen, 2002).
Zinātniskā izpēte saistīta ar fenotipiskās pazīmes kodējošo genoma fragmentu (QTL)
meklējumiem, kā arī rezistences un koksnes īpašību uzlabošanas iespējām. Bez tam nozīmīgi
ir arī jautājumi par sēklu plantāciju pēcnācēju ģenētisko struktūru, kā arī selekcionētā
materiāla vietu mistrotās mežaudzēs un atlasītā materiāla un dažādu mežkopības režīmu
mijiedarbību. Arī Dānijā novērojama meža īpašnieku (un valsts) vēlme aizvien vairāk
izmantot dabisko meža atjaunošanu. Tādēļ selekcijas perspektīvas tiek saskatītas mazāk
nākamo selekcijas paaudžu izveidē, kā lielāka skaita sugu nodrošināšanā ar sēklu materiāla
bāzi kategorijā „atlasīts” (Nielsen, 2002).
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Meža selekcija Eiropas Savienības kontekstā
Veidojot stratēģiju meža selekcijai Latvijā jāņem vērā ne tikai procesi kaimiņvalstīs, bet
arī Eiropas Savienības nostādnes, politiskās deklarācijas un tendences. Tās ietekmēs meža
izmantošanas gala produktu (šaurāk – koksnes un tās izstrādājumu) tirgu nākotnē. Selekcijas
(līdz ar to arī potenciālās meža produktivitātes/kvalitātes) stratēģija un intensitāte jāveido
izzinot un izprotot šīs tendences: ja sagaidāms meža produktu izmantošanas kritums,
selekcijas intensitātei jābūt zemai, ja, turpretī, prognozējams meža produktu izmantošanas
kāpums, selekcijas intensitātei jābūt augstai. Svarīgi arī izvēlēties līdzsvaru starp augšanas un
kvalitātes pazīmēm: ja plānota tehnoloģiju attīstība, kur ļaus nākotnē brīvi izmantot jebkuras
kvalitātes koksni, lielāka vērība jāievērš ātraudzībai (tas nenozīmē kvalitātes pilnīgu
ignorēšanu), ja, turpretī, paredzams, ka reģionā galvenais pieprasījums būs pēc kvalitatīvas
koksnes, lielāka vērība jāpievērš kvalitāti raksturojošām īpašībām. Iespējams, ka līdzsvars var
tikt meklēts atsevišķas koku sugas (selekcijas reģionālās populācijas) veidojot ar atšķirīgu
galveno selekcijas mērķi.
Nākotnes attīstības tendenču sekmīga prognozēšana un iestrādāšana selekcijas stratēģijā
un tās realizācijā ir nozīmīga a/s “Latvijas valsts meži” konkurētspējas saglabāšanai un
paaugstināšanai nākotnē.
Lai novērtētu iespējamās meža selekcijas nišas, potenciālu un attīstītības virzienus
Eiropas Savienības kontekstā, tika apmeklēts Eiropas meža sektora zinātņu forums (The
European Forest-based Sector Research Forum 2005 Innovative and Sustainable Use of
Forest Resources, November 9-10, Stockholm, Sweden).
Konferences mērķis bija apspriest Meža sektora zinātņu attīstības perspektīvo plānu
(stratēģiju) laika periodam līdz 2020. gadam un prioritārās zinātņu tēmas. Tās rezultāts –
izstrādāta Zinātniskā stratēģija (Strategic Research Agenda), kura nodrošinātu sektora
vienotību un paaugstinātu iespējas sekmīgi konkurēt par Eiropas Savienības 7 Ietvara
Programmā atvēlētajiem līdzekļiem projektu īstenošanai un tādejādi sekmētu visas nozares
attīstību. Forumā piedalījās vairāk kā 250 delegāti no 26 valstīm. Plašāku informāciju par
foruma norisi un tālāko procesa attīstību var iegūt internetā: www.fbs-research.com un
www.forestplatform.org
Forums rīkots Meža tehnoloģiskā platformas ietvaros. Tā ir iniciatīva, kas izveidota ar
mērķi veicināt zinātņu un ražojoša sektora sadarbību un panākt prioritāru statusu Eiropas
Savienības līmenī nodrošinot gan politisku, gan finansiālu (gan Eiropas, gan privāto
investoru) atbalstu nozares attīstībai. Bez tam nepieciešamas izdalīt prioritārās pētnieciskās
jomas, kuru attīstība īpaši stimulējama, kā arī veidot dialogu ar ieinteresētajām personām
ārpus meža sektora (sociālajā, dabas aizsardzības sfērā, citās rūpnieciskajās nozarēs u.c.).
Vēlamais rezultāts (vīzija) pasākumu sekmīgas īstenošanas gadījumā ir, ka Meža sektoram ir
vadošā loma zinātņu ietilpīgā, konkurētspējīgā un uz atjaunojamiem resursiem balstītā
Eiropas ekonomikā, kā arī sabiedrības ilgtspējīgas un sabalansētas attīstības nodrošināšanā.
Turpmākajā tekstā īsi atreferēti un komentēti meža selekcijai saistošie temati no
prezentācijām.
Zviedrijas premjers Göran Persson, kurš forumu atklāj, savā runā īpaši uzsvēra, ka
eksports ir valsts ekonomikas mugurkauls, tādēļ meža sektora attīstībai ir valsts atbalsts –
Zviedrijā meža sektora produktu eksports sastāda aptuveni 14% kopējās vērtības, nodrošinot
arī 8% no valsts IKP. Zviedrijas parlaments nolēmis līdz 2020. gadam ievērojami samazināt
naftas produktu izmantošanu, īpaši enerģētikas sektorā. Koksne ir viens no nozīmīgākajiem
līdzekļiem fosilā kurināmā aizstāšanai. Premjers uzsver, ka enerģijas patēriņš uz zemes pieaug
palielinoties cilvēku skaitam, kā arī to ekonomiskajai aktivitātei. Tās nozīmē, ka pieprasījums
pēc daudzveidīgajiem no koksnes iegūstamajiem produktiem turpinās pieaugt. Galvenais
meža sektora izaicinājums ir spēt šo pieprasījumu apmierināt. Tādēļ būtiski ir pētījumi meža
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produktivitātes paaugstināšanā. Un īpaša vērība jāvelta (un Zviedrijā tāda paredzēta)
ātraudzīgu koku plantāciju (un augstražīgu mežaudžu) izveidei.
Nākamais uzstājas Björn Hägglund, FTP (Forest Technology Platform – meža
tehnoloģiskās platformas) vadītāju grupas līderis.
Viņš norāda, ka Eiropā uz vienu iedzīvotāju izmanto pat 2 reizes mazāk koksnes kā
Ziemeļamerikā un pat mazāk kā Japānā– tātad sektoram ir ievērojams attīstības potenciāls.
Paredzamais pieaugums pēc koksnes pasaulē līdz 2015. gadam sastāda 2,2% gadā. Lai
saglabātu līderpozīcijas nozarē nozīmīgi ir ne tikai attīstīt jaunus produktus un tehnoloģiskos
risinājumus, bet arī paaugstināt meža produktivitāti ar ģenētikas metodēm. Bez tam nozīmīgi
ir arī iespējamie klimata izmaiņu seku pētījumi un to palēnināšanas iespējas izmantojot
atjaunojamu resursu, kuru veido CO2 (tātad samazinās šīs gāzes daudzums atmosfērā), ūdens
un saules enerģija – koksni. Abos šajos virzienos nozīmīga ir meža selekcijas un ģenētikas
pētījumu joma.
Pedro Ortún, Eiropas Komisijas pārstāvis (European Commission, DG Enterprise and
Industry) uzsver, ka Eiropas kontekstā meža materiālus pārstrādājošās industrijas loma ir
nozīmīga un tā jāattīsta. Kā galvenie augstas konkurētspējas nodrošinātāji tiek minēta
ievērojamā zinātņu kapacitāte, attīstītās tehnoloģijas un industrija. Taču ir arī problēmas –
viena no tām – izejmateriāla pieejamība un cena. Šajā kontekstā meža selekcija var būt viens
no risinājuma faktoriem.
Bez tam Pedro Ortún norāda, ka svarīgi atbalstīt ražošanas procesu efektivitāti un
ilgspējīgu darbību sabalansējot konkurētspēju, enerģijas ietilpību un vides saudzēšanas
nepieciešamību. Šai kontekstā paredzētas vairākas Eiropas Komisijas iniciatīvas, tai skaitā
diskusija ar vidi saistītās likumdošanas jautājumos un kampaņa koksnes kā videi draudzīga
materiāla plašākā izmantošanā būvniecībā. Diskusijā Komisijas pārstāvis norāda, ka Eiropas
kā reģiona konkurētspējas nodrošināšanai nozīmīgi ir ne tikai produkti ar augstu pievienoto
(intelektuālo) vērtību, bet arī maksimālās vērtības (peļņas – ar to saprotot ne tikai monetāro
vērtību) iegūšana no katra zemes (tai skaitā meža) hektāra.
Kai Sipilä, Somijas tehnisko zinātņu centra (Technical Research Center of Finland)
pārstāvis norāda, ka Eiropas Savienības kopējais mērķis ir jau līdz 2010. gadam 2 reizes (no
6% līdz 12%) palielināt atjaunojamo enerģijas resursu īpatsvaru kopējā energobilancē. Bez
tam pieņemta arī ES direktīva, saskaņā ar kuru līdz 2010. gadam 22% (esošo 14% vietā)
elektrības ražošanā jāveido „zaļajai” enerģijai. Bez tam Kyoto protokols uzliek par
pienākumu samazināt Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju. Emisijas kvotas lielums ir
atkarīgs arī no mežu īpatsvara, kuri gāzes uzņemu un pārveido organiskā vielā – tātad tās
nepaliek atmosfērā. Nozīmīga loma visu minēto mērķu sasniegšanā ir efektīvāku shēmu un
tehnoloģiju izstrādē meža biomasas izmantošanai, kam veltīti vairāki Eiropas Savienības 6.
Ietvara Programmas projekti (kā, piemēram, prezentētais EU Network of Excellence „Bioenergy”).
Taču ilgtermiņā, nepašaubāmi, nozīmīga loma būs arī mežaudžu produktivitātes
paaugstināšanai, lai nodrošinātu nepieciešamo resursu – tai skaitā intensīvas mežkopības
metožu izstrādei un pielietošanai un arī meža selekcijai – augsti produktīva meža reproduktīvā
materiāla ieguvē un atlasē.
Kai Sipilä norāda, ka daļu koksnes vai tās daļēju pārstrādes produktu varētu būt
iespējams iegūt no Dienvidu puslodes, taču šī iespēja diskusijās tiek apšaubītā, kā argumentus
minot straujo ekonomisko attīstību un cilvēku skaita pieaugumu arī šajā Zemeslodes daļā –
kas likumsakarīgi noved pie pieaugoša iekšējā bioenerģijas patēriņa.
Christos Tokamanis, Eiropas Komisijas (European Commission, DG Research) pārstāvis
uzsver, ka viens no nozīmīgākajiem nākotnes pārbaudījumiem nozares attīstībā ir saskaņot
sabiedrības vēlmes un industriālā sektora vajadzību pēc resursiem kompleksā meža
apsaimniekošanas sistēmā, lai sasniegtu kopējo mērķi – paaugstinātu meža produktu
izmantošanas intensitāti un efektivitāti.
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Ewald Rametsteiner, Vīnes Dabas resursu un dzīvības zinātņu universitātes (University of
Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna) pārstāvis, vērtē iemeslus, kādēļ
mežsaimniecībā tik smagnēji attīstās inovatīvas idejas un sistēmas. Kā galvenos viņš norāda
nepietiekamu mijiedarbību ar citiem ražojošajiem sektoriem, konservatīvismu – piemēram, ja
papeļu audzēšana izrādījusies kļūda konkrēto klonu zemās trupes rezistence dēļ, tad pat pēc
20 gadiem neviens šīs sugas selekciju un stādīšanu neatbalstīs. Bez tam arī finansējums
lielākoties tiek piešķirts projektiem, kuru rezultātā radikālas pārmaiņas nav gaidāmas
(saglabājas status quo). Mežkopībai ar jau tā lēno rotācijas ciklu jādara viss iespējamais, lai
nezaudētu ekonomisko nozīmi strauji mainīga tirgus un meža produktus izmantojošo
tehnoloģiju telpā.
Lai rastu iespējamos šo problēmu risinājumus, EFI (European Forest Institute – Eiropas
meža institūts) izveidojis Eiropas iniciatīvas grupu www.efi-innoforce.org
Remy Petit, Francijas Nacionālā lauksaimniecības zinātņu institūta (French National
Institute for Agricultural Research (INRA), Bordeaux) pārstāvis uzsver, ka koksne ir
nozīmīgākais cilvēkam pieejamais biomasas avots uz Zemes.
Viņš prezentē vienu no inovatīviem projektiem meža nozarē – jaunatklātas iespējas
ekstrahēt DNA no sausas koksnes. Šāda tehnoloģija ļauj identificēt ne tikai stādāmā materiāla,
bet arī koksnes jebkurā pārstrādes stadijā izcelsmi, tādejādi apkarojot nelegālo tirdzniecību.
Bez tam iespējams paplašināt meža koku populāciju ģenētikas pētījumus un identificēt to
migrācijas ceļus pēc Ledus laikmeta – kopumā sniedzot plašākas iespējas novērtēt
evolucionārās adaptācijas mehānismus.
Andrea Tilche, Eiropas Komisijas (European Commission, DG Research) pārstāvis
secina, ka meža sektors ir nozīmīgs jebkura reģiona, tai skaitā ES, ilgtspējīgai attīstībai, jo
ietekmē vides kvalitāti, zemes izmantošanas alternatīvas, ekonomisko attīstību, sociālo
attīstību (piemēram, nodrošinot darba vietas lauku rajonos).
ES 7 Ietvara Programmā meža sektora projekti var tikt atbalstīti gan klimata izmaiņu seku
mazināšanas kontekstā, gan koku adaptācijas mehānismu pētniecības kontekstā, gan
izstrādājot jaunas, ilgtspējīgas resursu apsaimniekošanas shēmas.
Maria Fernandez, Eiropas Komisijas (European Commission, DG Research) pārstāvis
rezumē, ka ES šobrīd atbalsta un turpinās atbalstīt zinātņu projektus jaunu un efektīvāku
tehnoloģiju izstrādei biomasas pārstrādei un izmantošanai. Taču šie projekti nevar pastāvēt
bez efektīvas bioenerģijas ražošanas – kuras viens no nozīmīgākajiem avotiem ir mežs. Tiek
norādīts, ka bioenerģijas tehnoloģiskā platforma cieši saistīta ar tādām zinātņu sfērām kā augu
ģenētika un biotehnoloģija un jaunojamie meža resursiem.
Risto Päivinen, Eiropas meža institūta (European Forest Institute) pārstāvis – Zinātniskās
stratēģijas (Strategic Research Agenda) sadaļas Mežkopība vadītājs prezentē prioritārās
pētnieciskās tēmas. Viena no tām ir „Forest trees for future” (Meža koki nākotnei) uzsverot
selekcijas un ģenētikas nozīmīgo lomu meža resursu nodrošināšanā un nozares attīstībā
Eiropas Savienībā.
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Kopsavilkums
¾ Visās Baltijas jūras reģiona valstīs ir vai nu izstrādāta atsevišķa selekcijas stratēģija,
vai definēti tās perspektīvie attīstības virzieni un mērķi.
¾ Selekcijas stratēģija izstrādāta ilgstošā procesā (Somijā – 4 gadi, Zviedrijā – 3, Polijā
– šobrīd sāk darbu pie 2010-2035. gada stratēģijas), sadarbojoties mežzinātnes institūtam
(vai atsevišķiem pētniekiem) un valsts mežus apsaimniekojošajai organizācijai (ar
atsevišķiem izņēmumiem – kā Zviedrija, kur piesaistītas arī lielus meža īpašumus
apsaimniekojošas privātās kompānijas). Šādas vienošanās nodrošina stabilitāti stratēģijas
realizācijā (kas ir līdzekļu, darba, zinātniskā potenciāla un laika ietilpīgs process un
tūlītēju atdevi nesniedz).
¾ Meža selekcijas stratēģija nevar tikt veidota atrauti no vispārējām tendencēm meža
izmantošanā un atjaunošanā, kā arī plānotā (sagaidāmā) koksnes resursu apjoma un
kvalitātes pieprasījuma.
¾ Valstīs ar ievērojamu mežainumu un meža sektora nozīmi ekonomikā (Zviedrija,
Somija, Lietuva) izstrādāta un tiek realizēta intensīva meža selekcija, kura balstās uz
kontrolēto krustojumu un klonālo pēcnācēju pārbaužu (cik iespējams), ierīkotu uz
lauksaimniecības zemēm (cik iespējams) izmantošanu.
¾ Valstīs, kur meža sektora nozīme ekonomikā nav tik liela, vai politiski selekcijas
nozīme meža produktivitātes un kvalitātes un vitalitātes paaugstināšanā nav atzīta (Vācija,
Igaunija, daļēji Dānija), lielākoties tiek izmantots sēklu materiāls kategorijas „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.
¾ Polijā ir politiski atzīta un saprasta selekcionēta materiāla pozitīvā ietekme uz
nākotnes mežaudžu īpašībām, taču kā meža pamatfunkcijas tiek definētas bioloģiskā (tai
skaitā ģenētiskā) daudzveidība un rekreācija, tādēļ produktivitātes paaugstināšanai netiek
veltīts tik daudz vērības un investīciju.
¾ Meža selekcijas un ģenētikas pētījumu loma Eiropas Savienības kontekstā tiek atzīta
un uzsvērta, lai sasniegtu tās stratēģiskos mērķus – paaugstinātu biomasas īpatsvaru
enerģijas un produktu bilancē, nodrošinātu zemes resursu efektīvu izmantošanu un reģiona
ilgtspējīgu attīstību sabalansējot sociālos, ekonomiskos un ekoloģiskos aspektus
ierobežotā teritorijā. Šīs zinātņu nozares neapšaubāma loma tiek paredzēta arī klimata
pārmaiņu efekta ietekmes prognozēšanā un samazināšanā.
¾ Paredzama pieaugoša koksnes kā biomasas izmantošana, taču, ņemot vērā reģiona
klimatiskos apstākļus, globālajā tirgū ar koksnes masas ražošanu Eiropas Savienības
valstis konkurēt nespēj. Iespējamais stratēģiskais risinājums ir īscirtmeta plantācijas uz
šobrīd neizmantotajām lauksaimniecības zemēm (kā arī mazliet garāka rotācijas periodā –
arī uz auglīgākajām meža augsnēm), lai nodrošinātu reģiona patēriņu. Plānojams arī
koksnes kā būvmateriāla pieprasījuma pieaugums, kā arī masīvkoka (kā prestiža
materiāla) un finierrūpniecības izejmateriāla izmantošana. Tādēļ galvenajām koku sugām
nozīmīga vērība jāveltī koku kvalitātes īpašību (īpaši, stumbra taisnuma, zaru daudzuma
un augšanas leņķa) uzlabošanai. Iespējams, ka ir lietderīgi izveidot atsevišķas selekcijas
reģionālās populācijas (vai nelielas grupas vienas sēklu plantācijas nodrošināšanai)
materiāla atlasei pēc noteiktām, specifiskām pazīmēm.
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III Selekcijas darbu programma 2006. – 2010. gadam
Selekcijas darbu programma nodrošina uzsākto pētījumu nepārtrauktību. Plānotie
pasākumi ir neaizstājami un nepieciešami kā materiālā un informācijas bāze pamatotas
selekcijas stratēģijas izstrādei un realizācijai. Daļa no programmā ietvertajiem darbiem
pamatojas uz selekcijas stratēģijas izstrādes 1. gadā gūtajām atziņām.
Plānoto darbu secība, apjomi un sadalījums pa sugām var tikt koriģēti atkarībā no a/s
„Latvijas valsts meži” (LVM) akceptētās meža selekcijas turpmākās attīstības plāna, kā arī
jauniegūtām atziņām selekcijas stratēģijas izstrādes laikā. Bez tam korekcijas var tikt ieviestas
mainoties LVM sēklkopības un stādu ražošanas stratēģiskajiem mērķiem un darba apjomiem.
Programmā uzskaitīti visi plānotie darbi praktiskajā (pielietojamajā) meža selekcija, arī
tie, kuru izpilde ir nozīmīga ne tikai LVM. Šo uzdevumu finansēšana daļēji vai pilnībā var
tikt plānota no citiem līdzekļiem.
Parastās priedes selekcijā veicamo darbu programma 2006. – 2010.
Darba apraksts
Izpildes laiks
Rezultātu pielietošanas iespējas

Nr.
p.k.
1. Uzmērīt un izanalizēt agrāk
ierīkotos 20 populāciju
atsevišķu koku pēcnācējus
(313 ģimenes) Zvirgzdē (Ln +
Sl) 28 g.v., t.sk. 4 populācijas
(100 ģimenes) (Ugāle,
Zvirgzde, Kalsnava) 21 g.v.
2. Iekārtot klonu pēcnācēju
pārbaudes jaunizveidotajām
populāciju sēklu plantācijām
(Smiltene (Silva), Steķi,
Zlēkas, Misa, Svente; ~540
varianti).

2005.-2007.

Kvalitatīvākajās un
produktīvākajās ģimenēs izdalīti
pluskoki jaunu klonu sēklu
plantāciju ierīkošanai ģenētiski
pārbaudīta reproduktīvā materiāla
ieguvei. Sastādīts klonu saraksts
konkrētu plantāciju ierīkošanai.
2004.-2006. – sēklu
Novērtēta klonu pēcnācēju
paraugu sagatavošana, rezistence pret skuju slimībām,
sēšana kokaudzētavā; juvenīlā augšanas dinamika,
2007.-2008. –
saglabāšanās un citas praktiskajā
izmēģinājumu
mežsaimniecībā nozīmīgas
stādījumu ierīkošana; pazīmes. Sagatavoti ieteikumi
klonu retināšanai plantācijā.
2007. – pēcnācēju
izvērtēšanas uzsākšana.
3. Ierīkot vietējo priežu
2004.-2008. – sēklu
Provenienču pārbaužu rezultāti
provenienču un sēklu
paraugu sagatavošana, pielietojami:
plantāciju stādījumus ar
sēšana kokaudzētavā,
• provenienču reģionu robežu
pierobežas kaimiņvalstu
izmēģinājumu
precizēšanai;
(Igaunija, Lietuva, Krievija,
stādījumu ierīkošana;
• dažādu provenienču,
Baltkrievija) proveniencēm un 2015. – pēcnācēju
izcelsmju un selekcijas
sēklu plantāciju vidējiem
izvērtēšanas uzsākšana.
pakāpes reproduktīvā
paraugiem (30 – 60 varianti).
materiāla piemērotības
pielietošanai meža
atjaunošanā izvērtēšanai;
• rekomendācijām meža
reproduktīvā materiāla
pārvietošanas ierobežošanai.
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4. Ierīkot 1. un 2. kārtas sēklu
plantāciju pēcnācēju
salīdzinošos stādījumus,
kontrolei iekļaujot arī
provenienču vidējos paraugus
(30 varianti).

Sēklu plantāciju vērtībās
pamatošana. Iespēja novērtēt
pēcnācēju produktivitātes un
kvalitātes izmaiņas pieaugot sēklu
plantāciju vecumam (netieši – arī
putekšņu fona ietekmi).
Attīstoties ģenētisko marķieru
tehnoloģijai – iespēja atlasīt
materiālu 3. kārtas sēklu plantāciju
ierīkošanai.
Vismaz dažas objekta parceles
jāstāda ar lielu koku skaitu, lai tās
varētu tikt izmantotas kā selekcijas
efekta demonstrējumu objekts
2006.-2008. –
Ar zemāko līdzekļu patēriņu
stādījumu izvērtēšana; iespējami īsā laika posmā ierīkota
aprēķinu veikšana
3. kārtas sēklu plantācija ģenētiski
izstrādājot efektīvāko augstvērtīga sēklu materiāla
atlases modeli
ražošanai
2008.-2011. – atlasīto
klonu potēšana, sēklu
ieguve un stādu
audzēšana, pēcnācēju
pārbaužu ierīkošana
2004.-2008. – sēklu
paraugu sagatavošana,
sēšana kokaudzētavā,
izmēģinājumu
stādījumu ierīkošana;
2015. – pēcnācēju
izvērtēšanas uzsākšana.

5. Izvērtēt agrāk ierīkotos priežu
klonu hibrīdos eksperimentus
MPS un Bauskas, Tukuma un
Ventspils rajonos (~500
varianti). Veikt teorētiskos
aprēķinu par iespējām ierīkot
3. kārtas sēklu plantācijas uz
šo eksperimentu bāzes. Atlasīt
fenotipiski labākos kokus no
labākajām krustojumu
kombinācijām un ierīkot to
pēcnācēju pārbaudes
6. Apzināt un izvērtēt klonu
2006.-2008.
pēcnācēju pārbaužu
stādījumus, kas ierīkoti MPS
un Bauskas, Kuldīgas,
Tukuma un Ventspils rajonos
(50 – 60 ha).

Novērtēta klonu pēcnācēju
augšanas dinamika, saglabāšanās
un citas praktiskajā
mežsaimniecībā nozīmīgas
pazīmes. Izdalīti kloni jaunu klonu
sēklu plantāciju ierīkošanai
ģenētiski pārbaudīta reproduktīvā
materiāla nepārtrauktas ieguves
nodrošināšanai
7. Izdalīt jaunus pluskokus
2006.-2010. – pluskoku Jauni pluskoki – materiāls
produktīvākajās un
izdalīšana, klonu
selekcijas bāzes papildināšanai un
kvalitatīvākajās priežu audzēs. arhīva un pēcnācēju
ģenētiskās daudzveidības
Izveidot klonu arhīvu klonu
pārbaužu stādījumu
saglabāšanai (300-500 koku katrā
pārbaužu un krustošanas
ierīkošana; 2010.-2040. ieguves apgabalā). Izdalīti
veikšanai. Klonu brīvapputes – pārbaužu un
perspektīvākie kloni jaunu klonu
pēcnācēju pārbaužu ierīkošana krustošanas veikšana. sēklu plantāciju ierīkošanai
un izvērtēšana.
ģenētiski pārbaudīta reproduktīvā
materiāla ieguvei.
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8. Klonu arhīva izveide, klonu
identifikācija un kontrolēto
krustojumu veikšana definēto
selekcijas populāciju ietveros
pēc pusdialēlās, pāru vai
polikrosa metodes atkarībā no
krustojamo klonu ranga

2006.-2007. Metožu
aprobācija, veicot 50 –
100 krustojumus.
2008. – 2010.
Selekcijas programmā
definēto kontrolēto
krustojumu apjoma
izpilde, stādu
audzēšanas uzsākšana

9. Iepriekš veikto un jauno
2006.-2010.
mērījumu datu apkopošana un
matemātiskā analīze

10. Ziedēšanas stimulēšanas
metožu analīze un pārbaudes
praksē

2007.-2010.

Iegūts ģenētiski pārāks izejas
materiāls tālākam selekcijas
darbam un jaunu, pēc pēcnācēju
produktivitātes un kvalitātes
pārāku, sēklu plantāciju
ierīkošanai. Izveidots klonu arhīvs
ģenētiskā materiāla saglabāšanai
un potzaru ieguvei no vecāku
kokiem (nevis fenotipiski
labākajiem pēcnācējiem), kas
nodrošina augstāku ģenētisko
efektu
Klonu vispārējo kombinatīvo
spēju, pazīmju iedzimtības
rakstura, augšanas dinamikas un
inbrīdinga pakāpes un to
korelatīvo sakarību dažādā
vecumā un dažādos ekoloģiskajos
fonos noteikšana. Informācija
nepieciešama Latvijas parastās
priedes ģenētisko īpašību
raksturošanai, klonu atlases
(selekcijas) indeksu izstrādāšanai
un pamatošanai, dažādu
krustošanas shēmu ietekmes uz
pēcnācēju vitalitāti novērtēšanai.
Ja iespējams panākt klonu
ziedēšanu vienlaicīgi ar to
pēcnācēju pārbaužu izvērtēšanas
laiku, var samazināt selekcijas
cikla garumu. Tas savukārt
paaugstina vienā selekcijas darba
gadā sasniegto ģenētisko
ieguvumu un investīciju
atmaksāšanos
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Parastās egles selekcijā veicamo darbu programma 2006. – 2010.
Darba apraksts
Izpildes laiks
Rezultātu pielietošanas iespējas

Nr.
p.k.
1. Izvērtēt agrāk ierīkotās egļu
2004.-2009.
provenienču, klonu pēcnācēju
pārbaudes un veģetatīvi
pavairoto spraudeņstādu
eksperimentālos stādījumus
MPS, Saldus, Kuldīgas,
Limbažu, Bauskas, Rīgas,
Tukuma un Ventspils rajonos
(~40 ha).

Provenienču pārbaužu rezultātu
pielietojams – skat. iepriekš.
Novērtēta klonu pēcnācēju
augšanas dinamika un citas
praktiskajā mežsaimniecībā
nozīmīgas pazīmes. Izdalīti kloni
jaunu klonu sēklu plantāciju
ierīkošanai ģenētiski pārbaudīta
reproduktīvā materiāla ieguvei.
Izstrādātas rekomendācijas egļu
veģetatīvai pavairošanai.
2. Ierīkot egļu klonu un ģimeņu 2001.-2007. – sēklu
Novērtēta klonu pēcnācēju
brīvapputes pēcnācēju
paraugu sagatavošana, augšanas dinamika, saglabāšanās
salīdzinošos stādījumus
stādu izaudzēšana;
un citas praktiskajā
(~1200 varianti).
2004.-2008. –
mežsaimniecībā nozīmīgas
stādījumu ierīkošana; pazīmes. Atlasītas perspektīvākās
2010. – izvērtēšanas
ģimenes un populācijas. Izdalīti
uzsākšana.
kloni jaunu klonu sēklu plantāciju
ierīkošanai ģenētiski pārbaudīta
reproduktīvā materiāla ieguvei.
3. Ierīkot vietējo egļu
2004.-2009. – sēklu
Provenienču pārbaužu rezultāti
provenienču un sēklu
paraugu sagatavošana, pielietojami:
plantāciju stādījumus ar
sēšana kokaudzētavā,
• provenienču reģionu robežu
pierobežas kaimiņvalstu
izmēģinājumu
precizēšanai;
(Igaunija, Lietuva, Krievija,
stādījumu ierīkošana;
• dažādu provenienču un
Baltkrievija, Ukraina u.c.)
2015. – pēcnācēju
izcelsmju reproduktīvā
proveniencēm (40 – 60
izvērtēšanas uzsākšana.
materiāla piemērotības
varianti).
pielietošanai meža
atjaunošanā izvērtēšanai;
• rekomendācijām meža
reproduktīvā materiāla
pārvietošanas ierobežošanai.
4. Uzsākt pārbaudīto klonu
2007.-2010. –
Klonu vispārējo kombinatīvo
kontrolēto krustošanu saskaņā krustošana.
spēju, pazīmju iedzimtības
ar izvēlēto selekcijas
rakstura, augšanas dinamikas un
stratēģiju.
inbrīdinga pakāpes un to
korelatīvo sakarību dažādā
vecumā un dažādos ekoloģiskajos
fonos noteikšana. Iespēja izdalīt
perspektīvākos klonus vai
krustojumu kombinācijas jaunu
klonu sēklu plantāciju ierīkošanai
ģenētiski pārbaudīta reproduktīvā
materiāla ieguvei.
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5.

Izdalīt jaunus pluskokus
produktīvākajās un
kvalitatīvākajās egļu audzēs.
Klonu arhīva izveidošana
klonu pārbaužu un krustošanas
veikšanai. Klonu brīvapputes
pēcnācēju pārbaužu ierīkošana
un izvērtēšana.

2004.-2015. – pluskoku Jauni pluskoki – materiāls
selekcijas bāzes papildināšanai un
izdalīšana, klonu
ģenētiskās daudzveidības
arhīva un pēcnācēju
saglabāšanai (200-300 koku katrā
pārbaužu stādījumu
ierīkošana; 2010.-2040. ieguves apgabalā). Izdalīti
– pārbaužu un
perspektīvākie kloni jaunu klonu
krustošanas veikšana. sēklu plantāciju ierīkošanai
ģenētiski pārbaudīta reproduktīvā
materiāla ieguvei.

Parastā bērza selekcijā veicamo darbu programma 2006. – 2010.
Darba apraksts
Izpildes laiks
Rezultātu pielietošanas iespējas

Nr.
p.k.
1. Ierīkot vietējo bērzu
provenienču pēcnācēju
salīdzinošos stādījumus (17
proveniences) un uzsākt to
izvērtēšanu.

2002.-2003. – stādu
izaudzēšana; 2004. –
stādījumu ierīkošana;
2009. – izvērtēšanas
uzsākšana.

2.

Izvērtēt agrāk ierīkotos dažādu 2005.-2007.
populāciju ģimeņu un
provenienču pēcnācēju
pārbaužu stādījumus MPS,
Ogres, Cēsu, Dobeles rajonos
(~1000 varianti).

3.

Veikt bērzu klonu mākslīgo
apputi (hibridizāciju)
plastplēves seguma
plantācijās.

4.

Provenienču pārbaužu rezultāti
pielietojami:
• provenienču reģionu robežu
precizēšanai;
• dažādu provenienču un
izcelsmju reproduktīvā
materiāla piemērotības
pielietošanai meža
atjaunošanā izvērtēšanai.
Izdalītas perspektīvākās
populācijas jaunu pluskoku atlasei.
Iespēja pēcnācēju stādījumos
atlasīt pluskokus hibridizācijai vai
jaunu klonu sēklu plantāciju
ierīkošanai.
Kvalitatīvākajās un
produktīvākajās ģimenēs izdalīti
pluskoki jaunu klonu sēklu
plantāciju ierīkošanai ģenētiski
pārbaudīta reproduktīvā materiāla
ieguvei. Sastādīts klonu saraksts
konkrētu plantāciju ierīkošanai.
Izdalīti vērtīgākie kloni sēklu
plantāciju izveidei ģenētiski
pārbaudīta materiāla ieguvei.

2004. – hibridizācijas
metožu precizēšana;
2005.-2007. –
hibridizācijas veikšana;
2008.-2010. –
pēcnācēju pārbaužu
ierīkošana.
Izdalīt jaunus pluskokus
2006.-2015. – pluskoku Jauni pluskoki – materiāls
produktīvākajās un
izdalīšana, klonu
selekcijas bāzes papildināšanai un
kvalitatīvākajās bērzu audzēs. arhīva un pēcnācēju
ģenētiskās daudzveidības
Klonu arhīva izveidošana
pārbaužu stādījumu
saglabāšanai (200-300 koku katrā
klonu pārbaužu un krustošanas ierīkošana; 2010.-2040. ieguves apgabalā). Izdalīti
veikšanai. Klonu brīvapputes – pārbaužu un
perspektīvākie kloni jaunu klonu
pēcnācēju pārbaužu ierīkošana krustošanas veikšana. sēklu plantāciju ierīkošanai
un izvērtēšana.
ģenētiski pārbaudīta reproduktīvā
materiāla ieguvei.
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5. Ierīkoto sēklu plantāciju klonu
brīvapputes pēcnācēju
salīdzinošo stādījumu
ierīkošana.

2004.- 2007.– sēklu
ievākšana, stādu
izaudzēšana, pēcnācēju
pārbaužu stādījumu
ierīkošana.
6. Ierīkoto sēklu plantāciju klonu 2006. – klonēšanas
un izdalīto pluskoku veģetatīvi uzsākšana; 2009. –
pavairoto pēcnācēju
pēcnācēju pārbaužu
salīdzinošo stādījumu
stādījumu ierīkošanas
ierīkošana.
uzsākšana.
7. Ierīkot vietējo bērzu
2004.-2009. – sēklu
provenienču un sēklu
paraugu sagatavošana,
plantāciju stādījumus ar
sēšana kokaudzētavā.
pierobežas kaimiņvalstu
(Igaunija, Lietuva, Somija,
Zviedrija, Krievija,
Baltkrievija u.c.)
proveniencēm.

Izvērtēti esošo sēklu plantāciju
kloni, izdalīti vērtīgākie kloni
jaunu sēklu plantāciju izveidei
ģenētiski pārbaudīta materiāla
ieguvei.
Izdalīti vērtīgākie kloni sēklu
plantāciju izveidei ģenētiski
pārbaudīta materiāla ieguvei.
Provenienču pārbaužu rezultāti
pielietojami:
• provenienču reģionu robežu
precizēšanai;
• dažādu provenienču un
izcelsmju reproduktīvā
materiāla piemērotības
pielietošanai meža
atjaunošanā izvērtēšanai;
• rekomendācijām meža
reproduktīvā materiāla
pārvietošanas ierobežošanai.

Apšu selekcijā veicamo darbu programma 2006. – 2010.
Darba apraksts
Izpildes laiks
Rezultātu pielietošanas iespējas

Nr.
p.k.
1. Uzmērīt un izvērtēt parastās
2003.-2008.
apses un apšu hibrīdu (Populus
tremuloide x P.tremula)
izmēģinājumu stādījumus
(produktivitāte, veselība,
stumbra kvalitāte, koksnes un
šķiedras īpašības, piemērotība
veģetatīvajai pavairošanai
rūpnieciskos apjomos) MPS
un Ogres, Valmieras, Bauskas
un Dobeles rajonos (~5 ha).
2. Veikt apšu klonu hibridizāciju 2005.-2010.
jaunu perspektīvu hibrīdu
iegūšanai.
3. Ģenētiskā materiāla
2005.-2010.
papildināšana hibridizācijai –
Parastās apses pluskoku atlase
mežaudzēs (klonu arhīva un
pēcnācēju pārbaužu
ierīkošana) un Amerikas apses
pluskoku reproduktīvā
materiāla ieguve starptautiskās
sadarbības ietvaros

Izdalīti vērtīgākie kloni vai hibrīdi
rūpnieciskajai pavairošanai.

Izdalīti vērtīgākie kloni vai hibrīdi
rūpnieciskajai pavairošanai.
Jaunu, vērtīgu, rūpnieciskajai
pavairošanai piemērotu klonu
ieguve, hibridizācijā pielietojot
atlasītus un/vai pārbaudītus
pluskokus un to pēcnācējus
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4. Esošo vērtīgāko vai potenciāli 2006.-2010.
vērtīgo klonu arhīva ierīkošana
lauka apstākļos. Pavairošanā
esošo un no jauna
izmēģinājumu stādījumos
izdalīto klonu pēcnācēju
pārbaužu ierīkošana
5. Starptautisku salīdzinošo
2006.-2010.
klonu pēcnācēju pārbaužu
ierīkošana, iekļaujot
vērtīgākos vai selekcijā
nozīmīgus nevietējās
izcelsmes klonus

Pārbaudīti un izvērtēti visi līdz
šim izdalītie hibrīdapšu kloni.
Izdalīti vērtīgākie kloni vai hibrīdi
rūpnieciskajai pavairošanai.

Pārbaudīti un savstarpēji izvērtēti
vietējie un ievestie kloni.
Skaidrota reproduktīvā materiāla
pārvietošanas ietekme, iegūta
informācija turpmākajam
selekcijas darbam.

Pārējo meža koku sugu selekcijā veicamo darbu programma 2006. – 2010.
Darba apraksts
Izpildes laiks
Rezultātu pielietošanas iespējas

Nr.
p.k.
1. Uzsākt agrāk ierīkoto lapu
2006.-2010.
koku (melnalksnis, ozols, osis,
saldais ķirsis, kļava u.c.)
dažādu populāciju ģimeņu un
provenienču pēcnācēju
pārbaužu stādījumu
izvērtēšanu MPS un Ogres,
Cēsu, Dobeles Kuldīgas,
Bauskas, Balvu rajonos.
2. Introducēto meža koku sugu 2006.-2010.
(Klinškalna priede, duglāzija,
lapegles, papeles) izvērtēšana
pēcnācēju pārbaužu stādījumos
(~20 ha).
3. Analīze par iespējām un
perspektīvām hibrīdā alkšņa
ieguvē. Ja secinājums ir
labvēlīgs – hibridizācijas
uzsākšana

2007.-2010.

Izveidot labāko klonu sarakstu
ģenētiski uzlabotu sēklu plantāciju
un selekcijas populāciju izveidei.

Novērtēta to piemērotība un
lietderība meža atjaunošanai vai
ieaudzēšanai Latvijas teritorijā,
izdalītas perspektīvākās
proveniences un izstrādāti
priekšlikumi reproduktīvā
materiāla ieguvei.
Iespējas iegūt sēklu materiālu
pēcnācēju/augšanas gaitas
pārbaudēm un selekcijas darbam.
Iespējamais rezultāts – ātraudzīga,
meža dzīvnieku maz apdraudēta
suga plantācijām mitrās un
pārmitrās vietās pamestās
lauksaimniecības zemēs, kā arī
mežā
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Visām meža koku sugām selekcijā veicamo darbu programma 2006. – 2010.
Darba apraksts
Izpildes laiks
Rezultātu pielietošanas iespējas

Nr.
p.k.
1. Veikt klonu vai audžu koku
2006.-2015.
novērošanu pēc ziedēšanas
intensitātes un fenoloģijas, lai
izslēgtu no saraksta klonus ar
atšķirīgu ziedēšanas laiku un
nelielu ziedēšanas intensitāti.
2. Katrā sēklu ieguves apgabalā 2005.-2015.
ierīkot klonu arhīvus labāko
klonu saglabāšanai (ex situ).

3. Ierīkoto meža selekcijas
stādījumu kopšana,
marķējumu izgatavošana un
atjaunošana

2006.-

4. Izmantot ģenētiskos marķierus 2005.populāciju un klonu izpētē.

Novērtēta klonu piemērotība sēklu
ražošanai plantācijā. Sagatavoti
ieteikumi klonu retināšanai
plantācijā.
Arhīvi pielietojami koku
fenoloģijas, ziedēšanas
intensitātes, seksualizācijas
novērošanai, krustošanas
pasākuma veikšanai un potzaru
ieguvei.
Jaunie stādījumi neaiziet bojā
aizauguma dēļ un ir lietojami
selekcijas darbam, vecajos
stādījumos uzmērījumus iespējams
veikt ilgāku laiku, iegūstot
vērtīgus datus par interesējošo
pazīmju izmaiņām palielinoties
audzes vecumam
Molekulārie marķieri ir pierādījuši
sevi kā efektīvu metodi
populācijas ģenētikas un pēcledus
laikmeta sugu migrācijas ceļu
izpētē un var dot nepieciešamo
skaidrojumu par jebkuras
mežaudzes izcelsmi un vietu sugas
pēcledus laikmeta evolūcijā un
piederību pie noteiktas vietas vai
populācijas sugas izplatības areālā.
No praktiskās selekcijas viedokļa
īpaši nozīmīga ir iespēja marķierus
pielietot klonu un meža
reproduktīvā materiāla partiju
identifikācijā, kā arī radniecības
pakāpes noskaidrošanā starp
kokiem
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5. Izstrādāt priekšlikumus
ģenētisko resursu mežaudžu
izdalīšanai, saglabāšanai,
apsaimniekošanai un
atjaunošanai.

2002.-

6. Veikt vērtīgāko mežaudžu
apsaimniekošanu ar mērķi
nākotnē iegūt kategorijai
“atlasīts” atbilstošu meža
reproduktīvo materiālu.

2006.-

Starptautiskajos līgumos un
Latvijas Bioloģiskās
daudzveidības nacionālajā
programmā noteiktais uzdevums
par sugu (tai skaitā meža koku
sugu) ģenētisko resursu
aizsardzību un ilglaicīgu
izmantošanu izpildāms tikai tad, ja
ir iegūti pierādījumi par in situ
mežaudžu vietējo izcelsmi. Tikai
šādas mežaudzes ir aizsargājamas
un pavairojamas ģenētisko resursu
aizsardzības programmas ietvaros.
Tā kā selekcija ir viens no
ģenētisko resursu izmantošanas
veidiem, jo šīs mežaudzes var būt
noderīgas arī selekcijas
vajadzībām nākotnē, ir būtiski arī
šobrīd piedalīties ģenētisko
resursu mežaudžu izdalīšanas un
apsaimniekošanas principu
izstrādē un sagatavošanā.
Vadoties no populāciju un
provenienču izmēģinājumos, kā
arī mežaudžu inventarizācijā
iegūtajiem rezultātiem un atziņām
ir iespējams izdalīt vērtīgākās
mežaudzes apsaimniekošanai ar
mērķi nākotnē iegūt kategorijai
“atlasīts” atbilstošu meža
reproduktīvo materiālu. To ir
lietderīgi veikt visām sugām, bet it
īpaši tām, kurām netiek ierīkotas
sēklu plantācijas vai ir tikai
nedaudzas. Šajās audzēs ievāktais
reproduktīvais materiāls nodrošina
augstāku kvalitāti un
produktivitāti kā kategorijas
„ieguves vieta zināma” materiāls,
vienlaikus saglabājot arī nākotnes
mežaudžu ģenētisko
daudzveidību.

81

IV Meža selekcijas objektu datu bāzes izveide
Izveidota programma meža selekcijas objektu datu bāzes vajadzībām – ar mērķi atvieglot
informācijas apkopošanu, atlasi pēc dažādiem parametriem un apstrādi.
Apkopota informācija par 8 objektiem – publikācijas un pieejamo mērījumu dati.
Izveidota datu bāzes programma, lai informāciju varētu vieglāk apkopot un meklēt pēc
dažādiem parametriem.
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