
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

  

SIA ‘’Vajars’’ 
“Kļavas”,  Ābari,     
Zirņu pag., Saldus n., 
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VAJARS 
Bišu barība  

  Vajars  
Bišu bar ība  

Biškopi, uzmanies! 
 
Mājās gatavotai bišu barībai ir liels 
risks, ka tā būs ļoti nekvalitatīva un 
pastāv liels risks, katā būs bišu 
saimēm nelabvēlīga, rezultātā 
samazinot bišusaimju skaitu jūsu 
saimniecībā. Mājās apstākļos ražotai 
barībai ir augstāks HMF līmenis, kas 

veicina bišu mirstībuun ir bitēm 
toksisks. Izvēlieties kvalitatīvu barību 
jūsu bitēm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PIEDĀVĀJAM  

 

Pašiem iepildīt sev tīkamajos 

daudzumos atbraucot pie mums 

pēc iepriekšējas vienošanās vai 

iegādāties preci gan spaiņos, 

konteineros vai cisternās, un 

izmantot piegādes iespējas. 

 

Latvijā rūpnieciski ražota bišu barība  
V IEN ĪG ĀS  RA ŽO TNES  LA TV IJ Ā  P RODUK CIJA  

     Ilgu gadu pieredze sīrupa ražošanā.  

 

 

 
Kandija mīkla 
 

PAR KANDIJU 

Kandijs jeb mīklveida barība bitēm, 

sastāv no mikroskopiski smalkiem 

saharozes kristāliem, kuru izmērs ir 

mazāks par 0,01 mm. Saharozes 

kristāli barībā ir pārklāti ar plānu 

sīrupa kārtiņu, kas nelielā 

koncentrācijā satur fruktozi, glikozi 

un maltozi. Sīrupa kārtiņa novērš 

kristālu saķepšanu un pārklāšanos 

ar garozu. Tā ir atbilstoša bišu 

stimulēšanā un tās lietošanā ir 

vismazākais risks falsificēt medu un 

tā bitēm ir viegli sagremojama un 

pārstrādājama. Bites šo barību 

uzņem pakāpeniski, jo tai ir augsts 

sausnes līmenis.  

LIE TOŠ ANAS P RIE KŠ ROCĪBAS  

To ir ļoti viegli un ērti lietot. Nav 

nepieciešamas barotavas vai 

inventārs, līdz ar to tiek mazāk 

dzesēta ligzda. Veiksmīga, gudra 

un pareiza kandija izvēle un 

lietošana izglābs bišu saimi no 

bada un bites būs daudz stiprākas, 

medus sezonai sākoties. 

Stimulēšanas efekts ir ilgstošs. 

PASŪTĪJUMS, PIEGĀDE, CENAS  
Cena un atlaides atšķiras no pasūtāmā daudzuma. Visizdevīgākās cenas. Baro bites ar kvalitatīvu 100% 

dabīgu barību. Vairs nebūs jāuztraucas no kādas valsts barība nākusi. Negaidi un izmēģini! Visu jums 

interesējušo informāciju varat noskaidrot sazinoties ar mums pēc norādītajiem kontaktiem. 

 

 

PAR INVERTĒTU CUKURA SĪRUPU 

Visdrošāk iegādāties invertētu cukura 

šķīdumu, kas ražots tieši biškopības 

industrijas vajadzībām,  Pārstrādājot 

invertētu cukura sīrupu, bites ietaupa 

daudz enerģijas, kas tiktu patērētas 

lietojot vienkāršu cukura sīrupu. Tā 

izbarošana neveicina atliek vielu 

veidošanos. Tā ir vispiemērotākā barība 

ziemā un to var lietot liela izmēra 

barotavas. Invertēta cukura  sīrupa 

sastāvs ir tuvs medus ķīmiskajam 

sastāvam, tāpēc bitēm viegli 

sagremojams. Mūsu piedāvātajam 

sīrupam ir ļoti zems HMF līmenis. Ražojot 

invertētu cukura sīrupu tiek izmantotas 

100% dabīgas izejvielas.  

 

Invertēts 
cukura sīrups 
SOLOVITA 


