3.2.2. BIŠKOPĪBA
Biškopības nozares apskats par 2017. gadu
Nepiemēroto laikapstākļu dēļ 2017. gads nebija biškopības nozarei labvēlīgs. Gada sākums bija pārāk silts. Biežo atkušņu dēļ bišu saimes pārtrauca ziemošanu un uzsāka perošanu. Rezultātā saimes lielā daudzumā
patērēja ziemai paredzēto barību, barība beidzās, un tās gāja bojā bada
dēļ. Kopējā bišu saimju bojāeja Latvijā bija ap 20%, bet daudzās dravās
bojā gājušo saimju skaits pārsniedza pat 80%.
Lai arī martā bija dažas siltas dienas, tas nebija pietiekami, lai bites spētu atgūties pēc aktīvās ziemas. Lielāko daļu marta un aprīļa bija vēss un
lietains laiks, kas brīžiem mijās pat ar sniegu. Šajā laikā bites netika ārā
no stropiem un tās bija papildus jāpiebaro, lai tās nenomirtu badā. Maijā
dienas beidzot kļuva siltākas un bites varēja izlidot no stropiem. Tomēr
naktis maijā saglabājās aukstas, tādēļ laiks, ko bites pavadīja laukā, ievācot medu, bija īss. Dienas vidū, gaisam sasilstot, bites spēja ienest nedaudz nektāra peru barošanai, tomēr tikai retā bišu dravā izdevās iegūt
pavasara atņemamo medu. Bišu saimju attīstība notika ļoti lēni.
Jūnijs sākās ar ilgstošām lietavām un vēsu laiku. Tikai mēneša otrajā
pusē laiks stabilizējās un kļuva siltāks. Vēsā un lietainā laika dēļ ļoti slikti
apsēklojās bišu mātes, tādēļ bišu māšu audzētāji bija spiesti lielu daudzumu bišu māšu izbrāķēt.
Tikai jūlija beigās (no 19. jūlija) iestājās bišu lidošanai labvēlīgs laiks. Pusotras nedēļas laikā stiprās saimes, kuras spēja attīstīties līdz šim laikam,
ienesa tādu medus daudzumu, kas bija līdzvērtīgs gada kopējam ienesumam citos gados. Medus lielākoties tika iegūts no liepām, griķiem un
viršiem. Medus raža vājajās saimēs bija niecīga.
Augustā daudzas bišu saimes centās nomainīt nekvalitatīvi apsēklotās
bišu mātes. Tomēr tranu trūkuma dēļ tās neapsēklotas iegāja ziemošanā,
un daudzus biškopjus pavasarī pārsteidza tas, ka nav peru. Šī iemesla
dēļ šogad, 2018. gadā, produktivitātes palielināšanas dēļ vajadzētu nomainīt visas bišu mātes.
Sliktie saimju attīstības apstākļi kavēja varrozes attīstību, kas 2017. gadā
nebija tik postoša. Tomēr, ja varroze palika neuzraudzīta un neierobežota, tā rudenī noveda bišu saimes līdz bojāejai.
Rudens atkal bija garš un pietiekami silts, lai biškopji savas saimes varētu
pietiekami labi sagatavot ziemošanai. Arī ziemas sākums bija patīkami
silts, un tikai pirms Ziemassvētkiem uzkrita paliekošs sniegs.
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