
Biškopības nozares apskats par 2021. gadu 

Pagājušogad Covid-19 pandēmijas izplatība atstāja ietekmi arī uz 
biškopības nozari. Tomēr un 2021. gadu var raksturot kā tādu, 
kad biškopības produktiem beidzās cenu stagnācija. 
Pēc vairākām siltām ziemām beidzot sagaidījām sniegotu, aukstu, sen 
aizmirstu ziemu. Tomēr ne visos reģionos tā bija noturīga un valsts 
rietumos beidzās jau februārī, bitēm ļaujot izlidot un sākt jaunu aktīvo 
sezonu. Neskatoties uz dažiem ilgstošiem atkušņiem, kopumā 2021. 
gada ziemošanu var uzskatīt par labu, ja ir veikti pareizi un savlaicīgi 
slimību ierobežošanas pasākumi. 
Pavasara sākums ievilkās un zemās temperatūras (-7 līdz + 5  ͦ C) 
neļāva bitēm pilnvērtīgi izmantot agri ziedošos nektāraugus. Tikai 
aprīļa otrajā dekādē laiks kļuva pietiekami silts, lai bites varētu 
pamatīgi papildināt savus barības krājumus. Biškopim šajā laikā bija 
jārūpējas, lai bitēm būtu, kur izvietot svaigo nektāru, neierobežojot 
bišu mātēm dēšanu, pilnvērtīgi izmantot ienesumu, jo aprīļa beigās 
atkal iestājās vēss laiks un ienesuma beigas. Bišu saimes peru 
audzēšanai izmanto sanestos krājumus un sāk gatavoties spietošanai, 
jo saimes pieņemas spēkā arī sliktos laika apstākļos, bet nostrādāties 
lidojot pēc ienesuma nespēj, un bišu daudzums ir sasniedzis kritisko 
masu spietošanai, tiek audzēti trani, un parādās bišu māšu spieta 
kannas. Maija otrajā dekādē iestājās siltāks laiks, sākās otrais 
ienesuma vilnis, kas ilga tikai vienu nedēļu, un atkal iestājās 
pārtraukums, kura laikā bišu saimes centās izspietot. Biškopim 
nepieciešams daudz zināšanu, prasmju un pieredzes, lai tik sarežģītos 
dravošanas apstākļos spētu saglabāt bišu saimēs attīstību un saražotu 
biškopības produkciju. Tiem, kuriem izdodas noturēt bišu saimes 
kondīcijā, jūnija sākumā sākas lielais ienesums, kurš turpinās līdz 
jūlijam. Pateicoties siltajam, sutīgajam laikam, ienesums ir 
nepārtraukts un atņemt no bišu saimēm var tikai pilnīgi aizvākotu 
medu. Veidojas lielas nenogatavināta medus rezerves bišu saimēs un 
krustziežu/rapša medus, veiksmīgi sāk kristalizēties jau šūnās, pēc tam 
radot grūtības izsviešanas procesā. 2021. gada pirmajam noņemtajam 
medum raksturīga tumšāka nokrāsa kā parasti, tas ir bagātāks ar 
minerālvielām, un vairāk jūtams izsvīduma medus piejaukums. 
Pateicoties labajiem laika apstākļiem, sekmīgi apsēklojās bišu mātes, 
kurām šis laiks iekrīt jūnijā.  



Jūlijā pakāpeniski ienesums mazinājās, neskatoties uz to, ka bija liepu 
ziedēšanas laiks, un mēneša beigās kontrolsvari uzrādīja stabili 
negatīvu bilanci. Bišu saimes gatavojās ziemai, un Eiropas tirgos bija 
vērojama biškopības produktu cenu celšanās. Bišu maizes 
vairumtirdzniecības cena bija 45 eiro/kg, propolisam 45 – 70 eiro/kg 
(ir pandēmijas laiks), ziedputekšņi 15 eiro/kg. Medus cena vēl turas 
nemainīga, iespējams ierobežotās pārvietošanās dēļ pandēmijas laikā, 
bet gada nogalē arī tā virzījās augšup (pēc Eurostat datiem).  
 
Bišu saimju ieziemošanas darbi jāveic salīdzinoši ātri - augustā 
mēnesī, jo septembrī laiks kļūst vēsāks. Ja biškopis saimes nav 
nosiltinājis, tad bites pārtrauc dēšanu. Oktobrī ir dažas siltas dienas, 
lai jaunās/ziemojošās bites spētu aplidoties un pilnvērtīgi sagatavoties 
ziemošanai. Novembris pagājušogad bija labvēlīgs, lai varētu 
apstrādāt bišu saimes pret varratozi, jo naktīs bija stabila negatīva 
temperatūra, un bišu saimes savācās kamolā. Decembris sākās ar 
bagātīgu snigšanu, kas bišu saimēm paredzēja veiksmīgu ziemošanu.  
Medus gads - parasti tādos gados medus cenas krītas, bet šoreiz 
globālo notikumu iespaidā arī medus cenai sākās augšup ejoša 
tendence. 
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