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Voerschema Alpaca’s 
Algemeen  
Het spijsverteringsstelsel van de alpaca is gemaakt om grote hoeveelheden vezelrijk plantaardig 
materiaal makkelijk te kunnen verteren. Dit doen deze dieren op een heel efficiënte manier, wat heel 
goed van pas komt op de schrale weides van de Zuid-Amerikaanse hoogvlaktes. In deze natuurlijke 
omstandigheden bestaat het dieet van de alpaca uit talrijke verschillende soorten grassen, kruiden, 
mossen en korstmossen, die allen vaak heel rijk zijn aan verschillende soorten vitaminen en 
mineralen.  

Onder Europese omstandigheden is het natuurlijk niet mogelijk om hetzelfde rantsoen aan de dieren 
aan te bieden als onder natuurlijke omstandigheden in Zuid-Amerika. Echter, met een verstandige 
benadering is het toch mogelijk om een rantsoen samen te stellen dat voldoet aan de nutritionele 
vereisten van de alpaca. Goede kwaliteit ruwvoer is te allen tijde de hoofdmoet qua voeding. 
Bepaalde kwaliteiten zullen bijvoorbeeld qua eiwitpercentage niet voldoen aan de behoefte 
(ongeveer 12% op droge stof-basis voor onderhoud, 15% op droge stof-basis voor lactatie, late 
dracht en groei). In deze gevallen wordt aangeraden om eiwit - en/of energieverstrekker, zoals een 
eiwitbrok of suikerbietenpulp, toe te voegen.  

Geconcentreerd energierijk krachtvoer (granen, haver, maïs,…) moet absoluut tot een minimum 
worden beperkt. Het spijsverteringsstelsel van kleine kameelachtige is niet aangepast om dit in grote 
hoeveelheden te verteren, waardoor problemen zoals maagzweren, maagverzuring, en 
bloedvergiftiging kunnen optreden. We kunnen stellen dat er meer dan één juiste manier is om uw 
alpaca’s te voederen. Het rantsoen is uiteindelijk afhankelijk van verschillende variabele factoren 
zoals drachtigheidsstatus, kwaliteit van de weide, grootte van de groep en voedercompetitie, 
seizoen, geslacht, etc… Daarom is het onmogelijk om een algemeen alpacarantsoen aan te raden dat 
overal en altijd van toepassing kan zijn.  

De enige manier om alpaca's te voorzien van een stabiele jaarrond hoeveelheid aan mineralen en 
vitaminen, is het standvastig gebruik van een geconcentreerd supplement, de Alpamin-brok. 
Daarnaast is het natuurlijk nodig om, in de loop van het jaar, te variëren in eiwitverstrekking. Dit is 
afhankelijk van vele factoren, zoals temperatuur, dracht, lactatie, groei, etc. Voor de eiwitversterking 
gebruiken we Alprofos of Voerwaarts Alpabas. Dit systeem heeft ten opzichte van een complete 
Alpacabrok voordelen. Als we in de wintermaanden of in geval van dracht en lactatie het 
eiwitgehalte willen verhogen, hoeven we niet gelijk ook de mineralen- en vitaminen verstrekking te 
verhogen. Daarom adviseren wij, om mineralen- en vitaminenverstrekking (met Alpamin) te scheiden 
van eiwitaanvulling. Zo kan de eiwitverstrekking afzonderlijk worden geregeld, naargelang de 
behoefte van de dieren.  
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Voeradviezen 
1. Ruwvoer: Het basisrantsoen van alpaca's is altijd ruwvoer van goede kwaliteit. In de 
zomermaanden kan dat deels in de vorm van gras. Gebruik als aanvulling Alpagrass of Hartog 
Grasmix of goed hooi (voor Alpaca’s: zacht en eiwitrijk). In de wintermaanden is goed hooi, Alpagrass 
of Hartog Grasmix de voornaamste ruwvoerbron. Ruwvoer dient 80% van het rantsoen uit te maken 
op droge stof basis.  

2. Mineralen & Vitaminen = Alpamin: Om uw alpaca van de optimale mineralen - en vitaminenbalans 
te voorzien, dient Alpamin aan een constante dosering te worden verstrekt, heel het jaar rond: 1 
gram per kg lichaamsgewicht per dag. Aangezien bepaalde dieren minder vlot aan de bak komen, 
mag hierin een marge van 25% worden voorzien. Samengevat: voor een gemiddeld volwassen 
gewicht van 60 kg, voert men dus 60 tot 75 gram Alpamin per dier per dag. Deze dosering blijft 
constant, gedurende het hele jaar. Ook voor te vette dieren en voor te magere dieren 

3. Eiwit & Energie: Als er weinig gras is, of het hooi is niet goed, dan kan het nodig zijn om eiwit en 
energie bij te verstrekken. Ook bij te magere dieren en dieren die extra moeten presteren zoals 
dragende en lacterende merrie’s is dit raadzaam. Het aanvullen eiwit en energie gaat het 
gemakkelijks met Alprofos of Voerwaarts Alpabas, deze voeders zijn eiwitrijke brokjes in een kleine 
diameter met een goede calcium/fosfor verhouding.  
Dit gaat om een variabele dosering, afhankelijk van de lichaamsconditie van het dier. Bij een 
conditiescore 1 en 2 en bij drachtige en lacterende merries kan tot 3 gram per kg lichaamsgewicht 
per dag. Bij 60kg Lichaamsgewicht dus 180g per dag bijvoeren. Bij een score 3 kan 1 tot 2 gram per kg 
lichaamsgewicht worden bijgevoerd. Bij een score 4 of 5 en bij een ruin is bijvoeren met Alprofos of 
Voerwaarts Alpabas niet gewenst. 

 

4. Bietenpulp (energie en smakelijkheid) 
Bietenpulp is smakelijk en energierijk en kan gebruikt worden als onderdeel van het rantsoen van de 
alpaca. Belangrijk is om te kiezen voor bietenpulp met een laag ruw as gehalte. Een hoog ruw as 
gehalte duidt op veel zand in de brokjes. Gebruik bij voorkeur geen bietenpulp van Duitse herkomst! 
Kies voor een soort bietenpulp in 6mm brokjes die goed welt in water zoals Voerwaarts Bietenpulp. 
Om verstikkingsgevaar te voorkomen moet bietenpulp voor alpaca’s ALTIJD voorgeweekt worden in 
water. U kunt ‘s ochtends de bietenpulp in water klaar zetten die ’s avonds verstrekt wordt, etc.  
Indien bietenpulp wordt ingezet is afhankelijk van de conditie van de dieren ca. 50g per dier te 
verstrekken. Bij (extreme) kou tot 100g per dag verstrekken.  

  



  versie nov22 

                                                                         

 
 
Voerschema indicatief 

 Zomer (in geval weide aanbod) Winter 
Alpaca ruin en/ of alpaca’s 
met conditiescore 4 of 5 

 Alpagrass / Hartog Grasmix 
aanbieden indien grasaanbod 
onvoldoende of kwalitatief 
onvoldoende  

 1 g Alpamin per kg 
lichaamsgewicht / dag 

 Alpagrass / Hartog Grasmix 
(onbeperkt) 

 1 g Alpamin per kg 
lichaamsgewicht / dag 

 Bij kou eventueel wat geweekte 
bietenpulp. 

Alpaca in normale conditie 
(score 3) 

 Alpagrass / Hartog Grasmix 
aanbieden indien grasaanbod 
onvoldoende of kwalitatief 
onvoldoende 

 1 g Alpamin per kg 
lichaamsgewicht / dag 

 1 tot 2 gram Voerwaarts Alpabas 
of Alprofos per kg lichaamsgewicht 

 Eventueel wat geweekte 
Voerwaarts bietenpulp 

 Alpagrass / Hartog Grasmix 
onbeperkt) 

 1 g Alpamin per kg 
lichaamsgewicht / dag 

 2 tot 3 gram Voerwaarts 
Alpabas of Alprofos per kg 
lichaamsgewicht 

 Eventueel wat geweekte 
Voerwaarts bietenpulp 

Alpaca in dracht en 
lactatie, opgroeiende 
alpaca’s en alpaca met 
conditiescore 1 of 2 

 Alpagrass / Hartog Grasmix 
aanbieden indien grasaanbod 
onvoldoende of kwalitatief 
onvoldoende 

 1 g Alpamin per kg 
lichaamsgewicht / dag 

 2 tot 4 gram Voerwaarts Alpabas 
of Alprofos per kg lichaamsgewicht 

 50g geweekte Voerwaarts 
bietenpulp per dag 

 Alpagrass / Hartog Grasmix 
(onbeperkt) 

 1 g Alpamin per kg 
lichaamsgewicht / dag 

 3 tot 4 gram Voerwaarts 
Alpabas of Alprofos per kg 
lichaamsgewicht 

 50g -100g geweekte 
Voerwaarts bietenpulp per dag 

 
Informeer bij Voerwaarts naar een dealer bij u in de buurt! 
 
Of bestel online 
Voordelig vanaf 250kg totaal (levering in geheel Nederland):  
Alpamin, Alprofos, Fosfobeet, Alpagrass, Voerwaarts Alpabas, Hartog Grasmix, Hartog Compactgras, 
Bietenpulp 6mm via www.hobbyfarming.nl 
 
Per zak met PostNL (levering in geheel Nederland): Alpamin, Alprofos, Voerwaarts Alpabas, Hartog 
Compactgras, Bietenpulp 6mm via www.grevers-winkel.nl  
 
Gespecialiseerde Alpaca-dierenarts & Alpamin ontwikkelaar:  
Thijs Flahou Telefoonnummer: (0032) (0) 496 98 60 54  
info@alpamin.eu  
Deze dierenarts zit wekelijks in Nederland. 
 

- - - w w w . v o e r w a a r t s . n l - - -  


