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Ceny alpak w Polsce są bardzo zróżnicowane. Zależą od jakości zwierzęcia
i włókna, wyglądu alpaki, pochodzenia oraz płci. Ile w takim razie kosztują
alpaki i gdzie można je kupić?
Ceny alpak są bardzo zróżnicowane i zależą od wielu czynników takich jak wygląd, dostępne
informacje na temat przodków, od płci i przeznaczenia zwierząt. Więcej zapłacimy za bardzo dobrą
samicę czy reproduktora niż za kastrowanego samca i słabej jakości samicę.

Ceny alpak
Wszystko zależy od tego z jakim przeznaczeniem kupujemy alpaki. Jeżeli chcemy stworzyć dobrej
jakości hodowlę, przed wszystkim pod względem genetycznym i sprzedawać młode w bardzo dobrej
cenie, nie możemy kupić słabej jakości samic i samca reproduktora. Czasami bardziej opłaca się
kupić trzy bardzo dobre samice i dobrego samca zamiast dziesięciu kiepskiej jakości
samic. Wybór zwierząt do kojarzeń jest trudny, dla amatora to wyższa szkoła jazdy. Wymaga wiedzy
i doświadczenia. Warto zostawić tą decyzję komuś, kto się na tym zna i potrafi doradzić. Najlepiej
skorzystać z porady doświadczonych hodowców. Chętnie pomagają w doborze zwierząt.
Dla niedoświadczonego hodowcy skuteczne krycie lub odebranie trudnego porodu
w pierwszym roku utworzenia hodowli może skończyć się porażką

– Warto zwrócić uwagę na to, że potomstwo pochodzące od tanich zwierząt nie będzie wybitne i nie
będzie nigdy stanowiło dużej wartości. Należałoby zastanowić się czy warto kupić na początek 5-10
samic tanich, czy może lepiej kupić trzy, ale dobre. Myślę, że z roku na rok coraz więcej wiemy
i czasami lepiej kupić trzy np. ciężarne, a za rok możemy dokupić kolejne. Będziemy wtedy
już mądrzejsi o nasze doświadczenia. Niestety z alpakami jest w Polsce tak, że dla wielu
hodowców ważniejsza jest ilość, a nie jakość – mówi Joanna Najbar, właścicielka hodowli alpak
Coniraya.

Ile kosztują samice?
Ceny alpak zależą od wyglądu, typu, budowy, jakości włókna i wieku zwierząt. Można kupić młode
samiczki w wieku 7 miesięcy, ale również ciężarne lub doświadczone matki, które wydały na świat
zdrowe potomstwo i świetnie poradziły sobie z porodem i możemy obejrzeć w danej hodowli ich
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młode.

Można kupić młodą samicę alpaki przed uzyskaniem dojrzałości rozrodczej, w ciąży, lub dojrzałą
matkę. Źródło zdjęcia http://coniraya.com.pl/

– Ceny alpak samic są bardzo różne. Zaczynają się od 7-8 tysięcy złotych, a kończą na 25-30
tysiącach złotych w Polsce. Ceny alpak nie zależą od rasy, natomiast zależą od jakości
zwierzęcia, wyglądu, prawidłowej budowy, jakości włókna i pochodzenia. W Polsce mamy
często zwierzęta, bez zapisów dotyczących przodków. Jeśli znamy dwa pokolenia wstecz to już jest
dobrze.
Jeżeli kupujemy alpaki z Europy, są to zwierzęta, których przodków znamy np. pradziadków czy
prapradziadków. To nam daje rozeznanie jakiego potomstwa możemy się spodziewać po danej
sztuce- tłumaczy Joanna Najbar – Kupując samicę, która ładnie wygląda, a nie znamy jej przodków,
nie wiemy czego możemy się po niej spodziewać. Może dać nam piękne potomstwo w typie alpaki,
a może dawać bardzo przeciętne, które ma w sobie więcej z lamy.

Lepsze rozwiązanie
Wydawać by się mogło, że na początku najlepiej kupić młodą lub ciężarną samicę. Dla
niedoświadczonego hodowcy skuteczne krycie lub odebranie trudnego porodu w pierwszym roku
utworzenia hodowli może skończyć się porażką. Dlatego zakup samicy doświadczonej, która
wydała już na świat zdrowe potomstwo, może okazać się bezpieczniejszym rozwiązaniem.
– Niektórzy chcą sobie kupić młodą samicę, nawet nie pokrytą, którą sami zawiozą do krycia, ułożą
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sobie po swojemu. Są hodowcy, którzy kupują samice w ciąży, a są i tacy którzy kupują
doświadczone samice, które już rodziły. W ostatnim przypadku wiemy, że donosiła ciążę, poradziła
sobie z porodem, że odchowała młode i wiemy jakie potomstwo urodziła. Wszystko zależy od tego
jakimi środkami dysponujemy – mówi Joanna Najbar

Przeznaczenie samca, a cena
Cena samca oczywiście zależy od jego budowy, typu, wyglądu i jakości włókna, ale najważniejsze
jest jego przeznaczenie. Jeśli chcemy mieć dobrego reproduktora, musimy za niego zapłacić więcej.
Jeżeli planujemy powiększyć stadko i wzbogacić agroturystykę o alpakę lub zająć się agroturystyką
samiec będzie tańszy. W tym przypadku na dalszy plan można odsunąć jego wspaniały wygląd
i włókno, natomiast należy skupić się na tym, aby był łagodny i był przyzwyczajony do kontaktu
z dziećmi i osobami dorosłymi.

Ile kosztuje kastrowany samiec alpaki?
Kastrowane samce wykorzystywane są w agroturystyce i alpakoterapii. Ich cena jest znacznie niższa
niż samców przeznaczonych do reprodukcji.

Samiec powinien dać sobie założyć kantar, poprowadzić się na spacer i pozwolić obciąć paznokcie.
Źródło zdjęcia http://coniraya.com.pl/

– Kastrowanego samca, można kupić nawet za 1500 zł. Sprzedawane są w wieku około roku,
półtora. To jest bardzo dobry wiek. Zwierzę powinno być wtedy już stabilne i nawet dla nowicjusza
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będzie w porządku. Takie zwierzę powinno być ułożone, potrafić chodzić na kantarze, chętnie pójść
na spacer, dać się dotykać. Jeżeli, ktoś kto nie zna alpak, kupi sobie dzikusa, owszem będzie mógł
na niego popatrzeć, nakarmić, ale na jakieś bliższe relacje nie będzie mógł liczyć, lub będzie
bardzo długo trwało oswojenie takiego zwierzęcia.
Jak sprzedajemy samca, nie do hodowli i dalszego rozrodu to u nas kosztuje 4-4,5 tysiąca. Ale jest
to takie zwierzę, któremu można założyć kantar wziąć na uwiąz, iść z nim na spacer, bez szarpania
obetniemy mu również paznokcie. Można z nim pracować dalej, ale przede wszystkim posiada
podstawy. Jest ułożony do pracy z człowiekiem – mówi Joanna Najbar – Jeżeli ktoś nigdy nie miał
alpak a kupi nieułożoną alpakę , to tak jak gdyby kupił sobie konia niezajeżdżonego. Zawsze
mówię, że oczywiście można kupić wałaha taniej, tylko czy ktoś taką alpakę ułoży pod siebie?
W wielu przypadkach, niestety nie.

Ile kosztuje samiec reproduktor?
Samiec reproduktor to inwestycja na przyszłość, podobnie jak dobra samica. Podczas wyboru
samca do krycia liczy się wygląd, budowa, typ, jakość włókna, usposobienie i potomstwo.
Jeśli planujemy hodowlę na wysokim poziomie genetycznym i jakościowym, warto kupić samca
droższego, z wyższej półki. Hodowcy często jeżdżą do innych krajów, w których populacja
alpak jest większa, przodkowie alpak znani i potencjał lepszy np. do Niemiec, Austrii,
a nawet do Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych.

Samiec z tytułem Superchampion i Champion zdobytym podczas ogólnoświatowych wystaw, będą
dużo droższe. Źródło zdjęcia http://coniraya.com.pl/
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– Całkiem przyzwoitego samca do krycia możemy kupić już za 15 tysięcy zł. Jeśli chcemy mieć
bardzo dobrego reproduktora np. takiego który zdobył tytuły championa na wystawach, to musimy
za niego zapłacić 50-60 tysięcy i więcej. W Niemczech i Austrii jest większa populacja alpak. Ja na
przykład kupuję alpaki z tych państw, albo jeżdżę tam z samicami do krycia.

USA lub Australia
Większe, topowe hodowle kupują zwierzęta z Australii lub ze Stanów Zjednoczonych. To są
naprawdę często wybitne zwierzęta i jednocześnie gigantyczne sumy pieniędzy. Ma to sens, kiedy
ktoś ma bardzo dobrą hodowlę – tłumaczy właścicielka hodowli alpak Coniraya – Jeśli posiadamy
przeciętne samice, a kupimy nawet najlepszego samca reproduktora, to efekt będzie ale nie
oszałamiający. Pamiętajmy, że samiec to 50% a drugie 50% to samica. Oczywiście to
potomstwo będzie lepsze, ale czy ono będzie aż tak dobre, żeby wydać na to tak dużo pieniędzy?
Nie możemy mieć w tym przypadku takiej pewności. Zawsze trzeba to robić z głową.

W jakim wieku kupować młode alpaki?
Młode, które zamierzamy kupić powinno być odsadzone od matki. Jest to bardzo trwała więź,
a odłączenie powoduje duży stres i tęsknotę u młodych. Młode alpaki, zbyt wcześnie odłączone od
matek mogą tracić na wadze i być apatyczne.

Jednym z decydujących czynników o zakupie danej sztuki powinna być jakość jej lub jego włókna. Im
lepsze, tym osobnik droższy. Źródło zdjęcia http://coniraya.com.pl/

– Młoda alpaka aby ją odłączyć od matki powinna ważyć minimum 30 kg i mieć 6 miesięcy. Jednak
uważam, że to powinno być tylko traktowane tylko jako wskazówka i nie można tego traktować jako
jedyne kryterium. Ja rzadko odłączam 6-cio miesięczne młode, bo one są emocjonalnie niedojrzałe.
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Źle to znoszą, znacznie lepiej znoszą to 7-miesięczne. Odłączenie to jest ogromny stres dla
małego. Mówi się, że czasami trzeba oddzielić wcześniej, bo na przykład matka tak intensywnie
karmi, iż szybko maleje jej masa ciała. Nie miałam jeszcze jednak takiej sytuacji, ale może wynikać
to z tego, że dobrze żywimy matki – mówi Joanna Najbar
W przypadku alpak, cena podąża wraz z ich jakością, wyglądem, typem oraz
pochodzeniem. Warto zastanowić się, co dokładnie chcemy osiągnąć i jaki jest główny cel
hodowli. W dobrze osobników do hodowli najlepiej podpowiedzą doświadczeni hodowcy,
a jest już ich w Polsce coraz więcej.
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