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Aktuālie pētījumi un pētījumu programmas LVMI Silava

• Meža atjaunošanas, ieaudzēšanas un kopšanas pētījumu programma

• Bērza audzēšanas prakses pilnveidošana

• Papeļu plantāciju un kokaugu stādījumu ierīkošanas un apsaimniekošanas 
metodes izstrāde zemes ilgtspējīgai apsaimniekošanai

• Daudzfunkcionālas pacilu veidošanas iekārtas izstrādāšana meža atjaunošanai 
izcirtumos uz auglīgām un pārmitrām augsnēm

• Lauksaimniecībai mazpiemērotas (marginālas) platības: apgrūtinājuma 
pārvēršana iespējā (MAGIC)

• Saldā ķirša (Cerasus avium Moench. syn. Prunus avium L.) pavairošanas 
tehnoloģiju aprobācija un perspektīvāko klonu atlase produktīvu lietkoksnes 
stādījumu ierīkošanai Latvijas klimatiskajos apstākļos

• Inovatīvu Baltā vītola-daudzgadīgo zālaugu agromežsaimniecības sistēmu 
ierīkošana ar koksnes pelnu un mazāk pieprasīto kūdras frakciju maisījumiem 
ielabotās marginālās minerālaugsnēs

http://www.silava.lv/24/section.aspx/View/176
http://www.silava.lv/23/section.aspx/View/236
http://www.silava.lv/23/section.aspx/View/267
http://www.silava.lv/23/section.aspx/View/242
http://www.silava.lv/23/section.aspx/View/215
http://www.silava.lv/23/section.aspx/View/258
http://www.silava.lv/23/section.aspx/View/274


LVMI Silava un LVM pētījumos 
gūtās atziņas meža atjaunošanas 

un ieaudzēšanas jomā

2016-2020



Augsnes  apstrādes un stādu veida izvēle - lapu koki

• Augstvērtīgam stādam ir jāizveido piemērota stādvieta – ļaujot izmantot ģenētiski noteiktās 
īpašības, kas to padara pārāku par mežaudzes izcelsmes reproduktīvo materiālu.

• Cik ļoti stādvieta (P-pacila, V-vaga, N-nesagatavota) ietekmē stādu augšanu? 

• Bērzu stādiem vajag sagatavotu stādvietu!

Bērzi (4gadi) Melnalkšņi (4gadi)



Bērza atjaunošanas problemātika

• Lai palielinātu bērzu kokaudžu kvalitāti un 
ražību, jāpalielina bērza stādīšanas 
apjomi ne vien neizmantotās 
laiksaimniecības zemēs, bet arī mežā.

• Ierīkota virkne eksperimentālo stādījumu, 
kuros skaidros iespējas uzlabot 
stādījumu ierīkošanas tehnoloģijas un 
pārbaudīs dažādas dažādas izcelsmes 
bērzu (Somija, Lietuva, Igaunija) 
augšanas rādītājus Latvijā.

• Labas kvalitātes stādiem liela nozīme. 
Stādītajam bērzam ne vien jākonkurē ar 
aizzēlumu, bet arī jābūt būtiski pārākam 
par pašsējas bērziem. Bērza stādu 
kvalitātei ir ilgtermiņa ietekme uz koku 
augšanu. 



Augsnes  apstrādes veida izvēle skuju kokiem

• Augstvērtīgam stādam ir jāizveido piemērota stādvieta – ļaujot izmantot ģenētiski noteiktās 
īpašības, kas to padara pārāku par mežaudzes izcelsmes reproduktīvo materiālu.

• Cik ļoti stādvieta (P-pacila, V-vaga, N-nesagatavota) ietekmē stādu augšanu? 

• Egles un priedes labāk aug stādītas pacilās!

Egles (4gadi) Priedes (4gadi)



Sakņu attīstība, to ietekmējošie faktori

• Vai un kā atšķiras sakņu izvietojums un dziļums pacilās un vagās stādītiem kokiem?

Skeletsakņu izvietojums augsnē  (konstatēto gadījumu 

skaits katrā virzienā) –

Vagās veidojas divpusēja sakņu sistēma, saknes 

izvietojas paralēli vagas virzienam !



Mašinizētā stādīšana – darba produktivitāte

Lai Dms iestādītu 2000 stādu ha vasaras sezonā bija nepieciešamas vidēji 11,2 stundas, rudens sezonā - 8,6 stundas, kas ir 2,6 stundas ātrāk! 



Mašinizētā sēšana

2014. gada mašinizēts sējums. Salacas 

sēklu plantācijai raksturīgi DNS fragmenti 

nav atrasti tikai 14 – 16% no uzmērītajiem 

kokiem.



Stādīšana un Agrotehniskā kopšana, darba laika patēriņš

• Patērētais laiks veicot stādīšanu un agrotehnisko kopšanu un augsnes 
apstrādes veids:

• vagas  - 10,7… 69,4 stundas = vidēji 44,5 h, 13,4% ātrāk; 
• pacilas - 25,5 … 62,8 stundas = vidēji 51,4 h. 

• Vidējais nostaigātais attālums uz 1 ha agrotehniskā kopšana un 
augsnes apstrādes veids:

• vagas – vidēji 6,3 km, par 4,4% ātrāk;
• pacilas – vidēji 6,6 km.
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Publicitāte

Starptautiskais seminārs "Meža atjaunošanas darbu mašinizācija” ar Latvijas, Somijas, Lietuvas un Igaunijas kolēģu 
piedalīšanos 2017.gada 12.maijā sadarbojoties Ziemeļvalstu ekselences tīklam NB NORD, LVMI Silava, A/s "Latvijas Valsts 
meži" un M-planter

• Gediminas Čapkauskas (Institute of Forestry, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry) Forest regeneration practise
in Lithuania

• Toomas Väät (State Forest Management Centre (RMK), Estonia) Mineralization & mechanized regeneration

• Timo Saksa (Natural Resources Institute, Finland) Mechanization of scarification, planting and cleaning – Finland

• Marek Metslaid, Sigitas Girdziušas (Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering) Forest
regeneration and management of young stands in Estonia

• M-planter export sales manafer Tommi Pyykkönen (Finland) ( M-Planter Oy)

• Dagnija Lazdiņa (LVMI Silava) Forest regeneration mechanization in Latvia

• Mārtiņš Gūtmanis (a/s Latvijas valsts meži) Kāpēc mežkopis šodien domā par darbu mašinizāciju?

http://www.silava.lv/userfiles/file/Aktualitates/2017_05_12_Forest%20Regeneration%20practise%20in%20Lithuania.pdf
http://www.silava.lv/userfiles/file/Aktualitates/2017_05_12_RMK%20L%C3%A4ti.pdf
http://www.silava.lv/userfiles/file/Aktualitates/2017_05_12_NB_NORD_Riga.pdf
http://www.silava.lv/userfiles/file/Aktualitates/2017_05_12_Metslaid_Girdziusas_EST_regeneration.pdf
http://www.silava.lv/userfiles/file/Aktualitates/2017_05_12_M-Planter_Presentation_Latvia.pdf
http://www.silava.lv/25/section.aspx/View/26
http://www.silava.lv/userfiles/file/Aktualitates/2017_05_12_mehanizeta_atjauno%C5%A1ana_DL_.pdf
http://www.silava.lv/userfiles/file/Aktualitates/2017_05_12_Ma%C5%A1inizeta_stadisana_LVM.pdf


Meža ieaudzēšana un rekultivācija

https://restore.daba.gov.lv/public/download.php?id=318

https://restore.daba.gov.lv/public/download.php?id=318


Vairāk par meža atjaunošanu un ieaudzēšanu atrodams «Meža lasītavā»
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