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VERSANT
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GETUIGENIS VAN VINCENT HAMY

DE BEGRAZING OPTIMALISEREN OM 100% WEIDEMELK
TE PRODUCEREN OP AUTONOME WIJZE
« Voor mij betekent agro-ecologie dat je de natuurlijke omgeving
gebruikt zoals ze is, ze in stand houdt en laat functioneren zonder
gebruik te maken van inputs of chemische producten. Het betekent
leven in harmonie met de biodiversiteit. »

KERNAFASEN
IN HET BEDRIJF

1998
Vestiging van
zijn broer,
ontwikkeling van
de korte keten
(witloof, enz.)

1988
Vestiging met zijn vader
(melk, vlees, graangewassen,
aardappelen, lange keten en
detailhandel melk, eieren,
groenten, aardappelen,
“zowat van alles”)

2005
Vertrek van
de broer,
stopzetten
van de directe
verkoop

2000
Eerste beschouwingen
over biologische
landbouw, stopgezet
wegens geen steun
meer (ETS)

STRUCTUUR VAN HET BEDRIJF
MEDEWERKERS :
Vincent Hamy, 100%
Dylan, loontrekkende, 100%
Gezinshulp af en toe
VEESTAPEL :
55 melkkoeien Prim’Holstein gekruist met
Normandes, 2 stieren (Normand en Limousin)
4500 l melk per koe, openstalsysteem
OPPERVLAKTEN :
Totale oppervlakte : 100 ha,
30 ha
30 ha
waarvan 33 ha beschikbaar bebouwd bebouwd
voor begrazing en 70 ha
permanente weiden
waarvan 33 ha
beschikbaar voor
Teelten : merendeels tijdelijk
begrazing
grasland (mengeling kropaar,
zwenkgras, klaver), luzerne en
graangewassen (haver, rogge, masteluin)
VERKOCHTE PRODUCTIE :
250.000 l melk met AB-label, lange keten, reforme
koeien en kalveren

FYSISCHE
CONTEXT
in het hart van het coulisselandschap

van le
Boulonnais, in het Parc naturel régional des caps
et Marais d’Opale. Vochtige graslanden en klei- en
kalkrijke hellende gronden.

2009
Overgang naar BL, stopzetten
van maïsteelt, groter aandeel
gras en invoering van luzerne
in de rotatie, verandering van
melkfabriek

2013
Aanwerving van een
werkkracht, eerst halftijds en dan voltijds

2019
Experimenteren met de
pâtur’ajuste-aanpak en
het gebruik van
houtkrullen als strooisel

2014
Installatie van
een hooidroger
in de schuur

AGRO-ECOLOGISCHE PRAKTIJKEN

b Houtkrullen van het bedrijf gebruiken als strooisel
b Agro-ecologische infrastructuren invoeren en in stand houden :
15 km hagen, bosjes, beboste taluds
b Peulvruchten invoeren, rotatie verlengen
b Voederen met 100% gras als doelstelling
b Hooi in de schuur door de zon laten drogen
b Begrazing maximaliseren
b Biologische landbouw

PERSOONLIJKE MOTIVATIES

b Onafhankelijk zijn op het bedrijf
b Geen financiële risico’s nemen, zelf beheersen wat we kunnen
terugbetalen (geen lening op korte termijn) “Wat we niet
hoeven uit te geven, hoeven we ook niet te financieren.”
b Proberen zoveel mogelijk voordeel te halen uit de natuurlijke
weiden door ze te gebruiken zoals ze zijn

WAT DE VERANDERING VAN PRAKTIJKEN IN DE HAND HEEFT GEWERKT

b Nadenken over het contact met de consumenten (directe verkoop)
b Veel steun van de familie
b Andere bedrijven bezoeken, in groep van gedachten wisselen over praktijken
b Keuze bepaald door de forse daling van de melkprijs: « of ik stop de 		
melkproductie, of ik valoriseer de melk beter. » « We moesten vaststellen dat
we geld hadden, maar niets verdienden.»
b Tijd die vrijkomt dankzij de inschakeling van hulp van buitenaf (leerjongens, 		
die dan later in loondienst blijven)

WWW.TRANSAE.EU

EEN PRAKTIJK IN DE KIJKER
BEGRAZING AANPASSEN
NAARGELANG VAN DE PLANTENGROEI
EN DE BEHOEFTEN VAN DE DIEREN
« Het is interessant om vast te stellen dat we hefbomen
hebben om mee te werken. »

DOELSTELLINGEN

ADVIES

b
Tijdens het begrazingsseizoen geen b In de winter de tijd nemen om na
voeder meer bijgeven.
te denken over de doelstellingen,
b De weidesoorten gebruiken die er zijn,
de behoeften van de dieren, de
zonder weiden opnieuw te bezaaien.
verschillende planten... en in de rest
b
Het land niet langer bloten om de
van het jaar waarnemen.
werktijd tijdens het hooiseizoen te b 
Op andere boerderijen gaan
beperken.
kijken om keuzes van collega’s
te begrijpen, zich daardoor laten
inspireren en aanpassen aan uw
eigen situatie : «Telkens als je
iemand ontmoet, doet dat de
dingen veranderen. »

KERNININFORMATIE :

b Startinvestering: ongeveer 800 € (draad,
handgrepen, isolatoren...)
b Tijd voor het observeren van het grasland
tijdens het jaar
b Begrazingsperiode: 8 – 9 maanden 32 ha
pw toegankelijk voor de 55 melkkoeien
b Er wordt niet gebloot, behalve voor de
distels

BESCHRIJVING

In 2019 beslist Vincent om zijn begrazingspraktijken te veranderen, met de bedoeling om zijn dieren zo lang mogelijk en met
name in de zomer voor 100% te laten grazen. Hij splitst de beschikbare 32 ha op in een dertigtal parken die door gangen met
elkaar verbonden zijn, zodat de dieren naar elk park kunnen zonder dat ze door een ander park hoeven te gaan.
De meeste kalveren worden in het najaar geboren (september, oktober en november), wat betekent dat de melkkoeien in
de zomer minder behoeften hebben (einde lactatieperiode). de weiden verschillen onderling zeer sterk wat precociteit en
vochtigheid betreft.
Er werd goed over de weide-exploitatie nagedacht om bepaalde soorten (rietzwenkgras, pitrus) beter te benutten en om in
te spelen op de seizoenen (voorraad op stam voor de zomer). Vochtigere percelen zijn beter geschikt voor de zomer, terwijl
drogere percelen, die vroeger groeien en beter dragen, ideaal zijn voor voor- en najaar. Tijdens het volledige seizoen wordt
er gebruik gemaakt wisselbeweiding met om de 2 tot 4 dagen wisseling van de percelen.

KERNPRESTATIES VAN DEZE PRAKTIJKEN VANUIT AGRO-ECOLOGISCH STANDPUNT
> ECONOMISCHE PRESTATIES
b Minder energieverbruik voor de hooigrijper : dieren gaan vroeger naar buiten
en er wordt minder hooi uitgedeeld.
b Hogere melkproductie in het voorjaar
en gevaloriseerd in de BL.
b
Geen aankoop van veevoeder in
2019 en 2020: ongeveer 3000 € aan
aankopen per jaar bespaard.

> AGRONOMISCHE EN ZOÖTECHNISCHE PRESTATIES
b Voor de begrazing worden de natuurlijke weiden beter benut.
b
Grotere melkproductie in de lente
en in het algemeen ten opzichte van
2018.
b Beter beheer van de voederovergangen
vooral in het najaar, met gemakkelijker
droogproces op een mengeling
voorraad op stam/nagroei.
> SOCIALE PRESTATIES
b Gezondheid : aanzienlijk minder melkb
Vermindering van de arbeids-tiziekte.
jd : afschaffing van de drie dagen
besteed aan het bloten.
> MILIEU-PRESTATIES
b Door beter te anticiperen is er
b E r wordt niet gebloot (belangrijk
minder stress dat er te weinig gras
voor de fauna).
zou zijn.
b W erken met de diversiteit van
b Grotere besluitvormingsautonode flora op de weiden.
mie inzake het beheer van de be- b 
Melk met kleine koolstofvoetafdruk:
grazing
0,44 kg eq CO2/l melk (diagnose
CAP’2ER).

VOOR MEER INFORMATIE :
b PARC NATUREL RÉGIONAL
Simon Evrard
sevrard@parc-opale.fr
+ 33(0) 21 87 90 90

b NETWERK PÂTUR’AJUSTE

Sarah Mihout,
hoofd van het netwerk
contact@paturajuste.fr
> fiches van het netwerk op de
website

