
 

  

    CAMELIA 
 

 Kompletteringsfoder till kameldjur 
 

 

Bruksanvisning: 
Edel Camelia är ett näringsrikt kompletteringsfoder (ej kraftfoder) – allt i en säck, avsett att utfodras tillsammans med grovfoder 
och friskt vatten till kameldjur som kamel, dromedar, alpacka, vikunja, lama, guanaco. Utfodringsmängderna av Edel Camelia är 
be-roende av grovfoderkvalitet samt djurets fysiologiska utveckling. Se mer på: http:/www.alpacka.se/utfodring.htm   Artnr 505 
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Alpacka och andra mindre kameldjur:  
Underhåll:    0,5 gram Edel Camelia per kg kroppsvikt  
Växande ungdjur:  1 gram Edel Camelia per kg kroppsvikt 
Digivande ston:   2 gram Edel Camelia per kg kroppsvikt 
Dräktiga ston >200 dgr: 1,5 gram Edel Camelia per kg kroppsvikt 
 

Kameler & dromedarer: Stora djur utfodras med 1-3 kg/djur dag eller efter uträknad foderstat. 
 
Analytiska beståndsdelar:  Tillsatser per kg, forts:  
  
Råprotein  20,0 % E-vitamin E307 350 mg  
Råolja & råfett 6,2 % Niacin 3a314 25 mg 
Omega3-fettsyror 9000 mg Pantotensyra 12 mg 
Energi OE per kg 11,0 MJ B1 3 mg 
Växttråd 12,3 %       B2  5 mg 
AAT per kg 88 g   B6 3a831  2 mg 
Stärkelse 85 g B12 0,06 mg 
Vattenhalt 11 % K3 4 mg 
Råaska 10,4 % Biotin  0,5 mg 
Natrium 0,4 % Spårämnen: 
Kalcium 1,4 % Zink E6 480 mg 
Fosfor 1,0 % Zink 3b609 320 mg  
Magnesium 0,5 % Koppar 3b409 120 mg 
Metionin         0,3 %       Selen E8  4 mg 
Lysin 1,0 % Selen 3b8.10 1 mg 
   Mangan E5 23,7 mg 
Tillsatser per kg:  Järn E1 3,0 mg 
Vitaminer:  Jod E2 2,8 mg 
A-vitamin E672 55 000 IE Kobolt 3b304 2,3 mg 
D3-vitamin E671 25 000 IE   
                  
Sammansättning: 
Vetekli, torkad betmassa, sojamjöl, rapsfröexpeller, vetefodermjöl, grönmjöl, rapsfrö, linfröexpeller, torkad drank, havrekli, 
betmelass, monokalciumfosfat, kalciumkarbonat, natriumklorid, VSF Levucell Titan, magnesiumoxid, addarome Ewe & lamb.  
För närmare info om ingående råvaror etc, kontakta Spannex. 
 
Tillskott: 
Önskas extra av A, D- och E-vitamin rekommenderas Adesangranulat. 
 
Förvaring & garantitid:  
Edel Camelia (refnr 40420004) är i 3 mm pellets som ska förvaras väl tillslutet, torrt, svalt och inte i solljus. Bäst före, helst inom  
8 månader från tillverkningsdatum (partinummer), se säckens baksida/sida. Säck innehåller 20 kg netto. αSE01300AB,  produktbladsdatum 2015-05-28 
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Spannex AB, Vassbottengatan 14, 462 38 Vänersborg. 0521-26 20 50 

Utfodring Alpacka 
 
Under evolutionens gång (40-60 miljon år) har alpackan utvecklat speciella anatomiska och fysiologiska 
egenskaper som gjort dem väl anpassade till extrema miljöer med karg vegetation.  
Mycket förenklat kan man säga att alpackan behöver grovfoder + vatten som underhåll. 
 

Grundregel vid utfodring: 
utfodra upp till underhåll, komplettera sedan med energi/protein/vitaminer/mineraler enligt djurets 
fysiologiska utveckling. 
 
 
 
Grundfoder Bete under sommaren, hö under vintern. Ensilage och hösilage  
 rekommenderas ej. Alpackan behöver långa fibrer (gräs eller hö     
 längre än 4 cm) och behöver därför fri tillgång till hö (och/eller   
 halm) hela året. 
 
Vatten Rent och friskt färskt vatten, inte för kallt, under vintertiden gärna  
   ljummet. Vattenkopp med flottör (som för får) är bäst.  
   Behov: 5-8 % av kroppsvikten per dag eller i fri tillgång. 
 
Underhåll Kvantitativt dagligt behov av grovfoder i torrsubstans (TS):  
   1,5 % av kroppsvikten (KV). 
   Exempel: ett djur med 60 kg KV behöver 0,015 x 60 kg = 0,9 kg i TS,  
   d v s 1,05 - 1,125 kg hö med 80-85 % TS. 
 Ett kvalitativt bra grovfoder innehåller alla nödvändiga närings- 
 komponenter, ev. med undantag av vitamin D3, liksom vissa spår- 
 element, t ex zink, mangan och selen. 
 
Komplettering Analysera mineralhalten i betesmarkerna (jordprov) samt grovfodret  
 innan utfodring med kompletteringsfoder.  
   Som kompletteringsfoder rekommenderas EDEL CAMELIA som är    
   speciellt anpassat för kameldjur med dess höga krav på foderkvalitet. 
 
 Utfodringsrekommendation 
 • underhåll* 0,5 gr CAMELIA per kg kroppsvikt 
 • växande ungdjur 1,0 gr CAMELIA per kg kroppsvikt 
 • digivande ston 2,0 gr CAMELIA per kg kroppsvikt 
 • ston, dräktiga >200 dagar 1,5 gr CAMELIA per kg kroppsvikt 

 
Hullbedömning/                 Kontrollera hullet regelbundet, ca 1 gång/vecka. Det räcker INTE att 
Body Condition Scoring bara titta eftersom ullen gör att de flesta alpackor ser ut att vara i god 

kondition. Regelbunden vägning ersätter inte hullbedömning med hand-
påläggning. Se vidare http://www.alpacka.se/dokument/bodyscoring.pdf 
 

Viktigt - utfodringsplatsen måste vara så utformad att alla djur får foder samtidigt 
och att det är stressfritt.  

 Utfodring med kompletteringsfodret sker bäst i ett långt fodertråg  
 (typ takränna). Räkna med ca 1 meter per individ (alt. enkillda foderhoar). 
 Undvik utfodring med onödiga saker t ex sockerfodermedel eller bröd. 
 Nytt foder introduceras successivt under minst 10-14 dagar 

 

 

 

  *  Lämplig nivå för valack. 

http://www.alpacka.se/dokument/bodyscoring.pdf

