
Biškopības nozares apskats par 2015. gadu

Biškopība ir lauksaimniecības nozare, kurā biškopji, aprūpējot bišu saimes, iegūst 
ne tikai biškopības produkciju, bet arī veicina entomofīlo augu apputeksnēšanu. 
Apmēram 80% no augiem uz zemes ir entomofīli, un tas nozīmē, ka to apputeksnē-
šanai ir nepieciešami kukaiņi. 

No kukaiņiem apmēram 4/5 augu apputeksnē tieši medusbites (Apis mellifera). 
Reālo bišu devumu šajā jomā naudas izteiksmē aprēķināt grūti, tomēr Eiropas Ko-
misija uzskata, ka Eiropas Savienībā medusbites kopā ar savvaļas apputeksnētājiem 
(kamenes, vientuļās bites u. c.) ik gadu dod papildu ieguldījumu lauksaimniecībai 
22 miljardu eiro vērtībā1.  Pēc zinātnieku domām, biškopības netiešās produkcijas 
kopapjoms vidēji ir 10 reizes lielāks nekā tiešās ražotās produkcijas apjoms, un, pa-
teicoties šo kukaiņu veikumam, lauksaimniecības kultūraugu apputeksnēšanā, ra-
žas pieaugums gadā ir aptuveni 11 miljardu eiro vērtībā. 

Latvijā, pieaugot lauksaimnieciskās ražošanas apjomiem un, it īpaši intensīvai 
lauksaimniecībai, samazinās biškopībai labvēlīgas teritorijas. Intensīvā lauksaim-
niecība veicina nabadzīgu agrocenožu veidošanos, turklāt intensīvā lauksaimniecī-
bas ķīmijas lietošana negatīvi ietekmē biocenozes daudzveidību, tai skaitā dabisko 
apputeksnētāju populācijas. Tas būtiski palielina biškopju pārraudzīto bišu saimju 
lomu ne tikai kultūraugu apputeksnēšanā, bet arī visas ekosistēmas dzīvotspējas uz-
turēšanā kopumā. 

Medusbišu eksistenci Latvijā kopš 1977. gada apdraud bišu kaitēklis – ērce Varroa 
destructor. Rietumu medusbites Apis mellifera pasugām, ar kurām dravo Latvijas 
biškopji, nav rezistences mehānismu pret šo kaitēkli, kā rezultātā biškopja neap-
rūpēta un neārstēta bišu saime mūsu klimatiskajos apstākļos aiziet bojā 1–2 gadu 
laikā. Varroa ērce kalpo kā vektors bišu vīrusslimību ierosinātāju pārnēsāšanā. Biš-
kopju darbs apstākļos, kad praktiski visas bišu saimes ir slimas, ir sarežģīts, – pieaug 
saimes kopšanas izdevumi, paaugstinās produkcijas pašizmaksa, samazinās dravas 
ienākumi, palielinās darba laika patēriņš un saimju apkope prasa specifiskas zināša-
nas. Neskatoties uz to visu, biškopība kļūst aizvien populārāka, palielinās biškopju 
amatieru skaits, un par biškopjiem kļūst gados jaunāki cilvēki. Saskaņā ar Lauk-
saimniecības datu centra sniegtajiem datiem uz 2015. gada 1. janvāri Latvijā bija 
reģistrēti 3393 biškopji un reģistrētas 95 335 bišu saimes. Salīdzinot ar 2013. gada 
1. janvāra datiem, biškopju skaits ir pieaudzis par 29%, bet bišu saimju skaits valstī 
– par 14%. Salīdzinot LDC datus 2013. gadā ar datiem 2015. gadā, par 10% samazi-
nājies dravu skaits, kurās ir līdz 24 bišu saimēm, un par 20% pieaudzis dravu skaits, 
kurās ir 50 līdz 99 bišu saimes. Ļoti strauji šajā periodā pieaudzis arī to saimniecību 
skaits, kurās ir vairāk par 150 bišu saimēm, – pieaugums ir 29%. Ja 2013. gadā šīs 
grupas saimniecībās bija koncentrēti 18% no visām valstī reģistrētajām bišu sai-
mēm, tad 2015. gadā jau 23% bišu saimju atradās lielāko dravu grupā2. 

Pēc 2014. gada siltā (0 līdz +8 0C), vēlā rudens, gadumija pārsteidza ar pēkšņo  
aukstumu -12 0C. Tas atturēja bišu saimes no pāragras perošanas, ko visu laiku 
stimulēja siltais laiks. Pēc divām nedēļām ziema beidzās, un no janvāra vidus iestā-
jās ilgstošs rudenīgi vēss laiks –2 līdz  +4 0C, kas turpinājās līdz februāra beigām. 
Šai laikā biškopim bija jāseko līdzi procesiem, lai bišu saimes neuzsāktu priekšlai-
cīgu perošanu. Šo ziemu veiksmīgi aizvadīja bišu saimes, kurās netika izmantots 
sānu pakojums un nodrošināta pietiekama gaisa apmaiņa. Februāra otrajā pusē 
bišu saimes uzsāka kārtējo perošanas sezonu un februāra beigās atsevišķās Latvijas 
vietās izlidoja iztīrīties. Tā kā perošana varēja uzsākties diezgan agri, arī ērču var-
roa destructor attīstība iesākās vienlaicīgi. Ērces spēja šajā sezonā izaudzēt vairākas 
paaudzes, kas vēlāk rudenī pilnīgi iznīcināja daudzas bišu saimes. Veiksmīgi ar šo 
problēmu tika galā tie biškopji, kuri arī vasarā piedomāja, kā ierobežot varatozes 
attīstību, liekot saimēs tranu ķērējrāmjus, jaunizveidotos atdaleņus/spietus apstrā-
dājot pret varatozi. 

Biškopji dravošanas sezonu varēja sekmīgi uzsākt martā, un līdz aprīļa beigām 
saimes bija sekmīgi attīstījušās, lai sāktu bišu māšu audzēšanu, medus ražošanu, 
atdaleņu veidošanu. Tikai Latvijas austrumu daļā laika apstākļi bija vēsāki, un mi-
nētos darbus varēja atsākt maija trešajā dekādē. Maija sākums pārsteidza ar strauju 
temperatūras kritumu, gaiss naktīs atdzisa līdz +2 0C, un divas nedēļas garais vēsais 
laiks iekavēja turpmāko saimju attīstību. Uzsākt medus un ziedputekšņu vākšanu 
varēja tikai ābeļu ziedēšanas laikā, kad normālos pavasaros uz šo laiku jau varēja rē-
ķināties ar pirmo atņemamo medu. Vēsais laiks nopietni ietekmēja bišu saimju stā-
vokli, un atsevišķām saimēm nācās papildināt barību, lai nodrošinātu normālu peru 
audzēšanu. Maija pēdējā dekādē laika apstākļi uzlabojās, un bišu saimes veiksmīgi 



atguvās uz ziedošiem ziemas rapša laukiem. Šis ienesums veidoja 30–50% 
no 2015. gada kopievākuma. Vietās, kur izpalika ienesums no rapša, medus 
ražas bija uz pusi zemākas.

Pēdējie būtiskie medus ienesumi beidzās ar augusta pirmajām dienām. 
Tikai sētajos nektāraugos un viršu ganībās aizvestās bišu saimes turpināja 
magazīnas pildīt ar medu.  Rudens bija pietiekami silts un garš, lai varētu 
tikt galā ar visiem rudens darbiem. Bišu saimju izdzīvošanā labākas sekmes 
bija tajās dravās, kur uzreiz pēc medus atņemšanas veica saimju ārstēšanu 
pret varatozi, tā pasargājot bišu paaudzi, kas tiks audzēta ziemošanai. Tie 
dravnieki, kuri gaidīja bezperu stāvokļa iestāšanos bišu saimēs, sagaidīja no 
bitēm tukšus stropus jau augusta beigās – septembra sākumā. Bišu saimes 
perošanu pārtrauca tikai oktobra beigās, kas liecināja par ilgo un silto ru-
deni. Silts bezsniega periods turpinājās līdz Ziemassvētkiem. Pilnvērtīgas 
saimes ziemošanā iegāja uz 7–9 pilnīgi apdzīvotiem perutelpas rāmjiem, kas 
ir līdzvērtīgi 2,5–3 kg bišu. To varēja konstatēt oktobra beigās, kad vēsajās 
naktīs bišu kamols savilkās, taupot siltumu, un parādīja reālos ziemojošā 
kamola apveidus.
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1 Avots: Eiropas Komisijas mājaslapa, skatīts 2016. g. aprīlī, pieejams šeit: 
http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/bees/index_en.htm
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