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Aanleiding
Kwaliteitszorg krijgt binnen de veehouderij steeds meer inhoud
in systemen als bijvoorbeeld KKM (Keten Kwaliteit Melk) en KB
(Kwaliteitszorg Boerderijzuivel). Een belangrijk onderdeel van
dit soort systemen is het registreren van gegevens. Daardoor
is het op een later tijdstip mogelijk te zien wat de werkwijze is
geweest. Dit geldt ook voor het bereiden van boerenkaas.
Onder auspiciën van de Begeleidingscommissie Onderzoek
Boerderijzuivel (BZB, DLV, IKC, COKZ en PV) is een kaasma-

Het Praktijkonderzoek Veehouderij heeft voor boerenkaasbereiders de BoerenKaasWijzer ontwikkeld: een computerprogramma ter ondersteuning van de bereiding van boerenkaas. Het programma is gebaseerd op de succesvolle
kaasmakersregistratiekaart en is inmiddels uitgetest op
praktijkbedrijven. Het resultaat is nu voor iedereen
beschikbaar: een gebruiksvriendelijk programma waarmee
boerenkaasbereiders gegevens over de kaasbereiding vast
kunnen leggen en overzichtelijk gepresenteerd krijgen.
Afb. 1 Eenvoudige invoer
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Afb. 2 Attentielijst

Afb. 3 Overzichtelijke uitvoer

vens in het programma zijn ingevoerd kunnen overzichten en
grafieken samengesteld worden over de gewenste periode en
de opgegeven controlepunten (afb. 3). Van de verkaasde melk
kan een overzicht verkregen worden, evenals van de geproduceerde kazen met merknummers.

kersregistratiekaart ontwikkeld. Deze kaart diende als uitgangspunt bij de ontwikkeling van het nieuwe computerprogramma.
Programma
Met de BoerenKaasWijzer kunt u op een snelle en gemakkelijke manier gegevens vastleggen die van belang zijn bij de
bereiding van boerenkaas, bijvoorbeeld stremtemperatuur,
stremtijd en pH na 6 uur. Afbeelding 1 bevat een voorbeeld
van een invoerscherm. Als aangegeven wordt hoe vaak men
een meting geregistreerd wil zien, kan de BoerenKaasWijzer
op elk gewenst moment een attentielijst samenstellen. De uitgeprinte attentielijst is een handige ezelsbrug voor het noteren van de gewenste gegevens tijdens het kaasmaken.
Vervolgens kunnen deze metingen in het programma ingebracht worden en de gewenste overzichten en rapporten
samengesteld worden. In afb. 2 is een voorbeeld van een
attentielijst te zien. Ook de registratie van kaasmerken en de
hoeveelheden verkaasde melk en aantallen kazen kunnen met
de BoerenKaasWijzer bijgehouden worden. De nummers van
de kaasmerken die op het bedrijf aanwezig zijn, worden ingevoerd. Ook KB-merken kunnen worden ingevoerd. Tijdens de
bereiding worden de nummers van de gebruikte kaasmerken
genoteerd. Na afloop kunnen de resultaten en de nummers
van de kaasmerken aangegeven worden in het programma.
Met de BoerenKaasWijzer kan ook de verkoop van kaas bijgehouden worden, zodat het kaasboek wellicht vervangen kan
worden door de rapporten van dit programma. Als alle gege-

Website
Op de website van het Praktijkonderzoek Veehouderij met als
adres http://www.pv.wageningen-ur.nl vindt u schermafdrukken de BoerenKaasWijzer en kunt u de volledige handleiding
van het programma downloaden. Daar vindt u ook informatie
over alle andere computerprogramma’s van het
Praktijkonderzoek Veehouderij die u kunnen ondersteunen bij
uw bedrijfsvoering.
Op dit moment wordt samen met het COKZ bekeken of de
rapporten van de BoerenKaasWijzer ook in de plaats van het
kaasboek gebruikt kunnen worden.
Belangstelling ?
De BoerenKaasWijzer is te bestellen bij het Praktijkonderzoek
Veehouderij en kost voor veehouders fl. 440,-. Leden van de
Bond voor Boerderijzuivelbereiders krijgen een korting van
fl 110,- en betalen slechts 330,-. Genoemde bedragen zijn
exclusief BTW. Het programma is te gebruiken op elke
computer met Windows 95 of hoger. Voor meer informatie of
een bestelling kunt u contact opnemen met Jan Kanis
(0320-293418) of Betsie Slaghuis (0320-293434) of met de
Bond voor Boerderijzuivelbereiders.
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