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Kopsavilkums

�Pētījuma mērķis: izstrādāt tehnoloģiju agrīnai ar noturību saistītas 
pazīmes ģenētiskās determinācijas daļas efektīvai diagnostikai 
selekcijas stādījumos, izmantojot attālās izpētes metodes, un līdz ar to 
nodrošināt iespēju paaugstināt mežaudžu noturību nākotnē 
sagaidāmajā klimatā.

�Pētījuma budžets:  124,500 EUR

�Rūpnieciskais pētījums = 65% no projekta attiecināmām izmaksām 
(88,800 EUR)

�eksperimentālā izstrādne = 35% no projekta attiecināmām izmaksām  
(43,700 EUR)

�Izmaksu pozīcija – darba algas 

�Pētījuma īstenošanas periods: 01.11.2020.-30.06.2022.



I Starpposma rezultāts: izmēģinājumu objektu 
atlase, uzmērīšana, literatūras un datu analīze
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• Ar noturību saistītu pazīmju ģenētiskās determinācijas, ģenētiskās variācijas 
analīze parastās egles Latvijas proveniencēs, literatūras un datu analīze:

• Pētījuma ietvaros sagatavoti divi manuskripti;

• Multispektrālo attēlu iegūšana ar dronu: attēlu apstrāde un parauglaukuma 
dati.

• Rezultāts atbilst šajā pētījuma etapā plānotajam

• Investīcijas

• Starprezultāta sasniegšanai uz atskaites datumu ieguldīts 30`609.51 EUR, kas 
ir atbilstoši pētījuma pirmajā posmā plānotajam.



• Vairāku ar noturību saistītu pazīmju ģenētiskās determinācijas, 

ģenētiskās variācijas analīze parastās egles Latvijas proveniencēs, 

literatūras un datu analīze:

• Pētījuma ietvaros sagatavoti manuskripti un publicēti žurnālā Forests ar 
nosaukumiem “Genetically Determined Differences in Annual Shoot
Elongation of Young Norway Spruce” un “Norway Spruce Seedlings from an
Eastern Baltic Provenance Show Tolerance to Simulated Drought”

I Starpposma rezultāts: literatūras un datu 
analīze



• Multispektrālo attēlu iegūšana ar dronu: attēlu apstrāde un 
parauglaukuma dati.

I Starpposma rezultāts: izmēģinājumu objektu 
atlase, uzmērīšana



Prognozes par tālāko pētījuma gaitu, ņemot 
vērā līdz šim sasniegto

Optimistiskais scenārijs

• Ierīkoti laboratorijas izmēģinājumi, klimata 
kameru eksperimenti

• Periodiska audžu uzmērīšana un parauglaukumu 
izveidošana.

• Iegūto attēlu apstrāde un datu matemātiskā analīze

Pesimistiskais scenārijs

NAV
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Paldies!

Endijs Bāders

endijs.baders@silava.lv


