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varKensvLees   
MEt BERENGEUR IS ONDRAAGLIjK 
VOOR GEVOELIGE CONSUMENtEN.

BERENGEUR 
is niet schaDeLiJK voor De consument, maar geeFt De 

onDraagLiJKe geur oF smaaK 
aan het vLees van sommige 

gesLachtsriJpe beren, met name na bereiDing.

Berengeur wordt beschreven als een urine-, fecaliën- of zweetachtige geur die waargenomen kan worden 
bij het bereiden of eten. Berengeur komt zelden voor in vrouwelijke varkens, borgen of niet-geslachtsrijpe 
beren, maar is relatief frequent in beren wanneer deze de puberteit bereiken. De perceptie van berengeur 
lijkt minder uitgesproken te zijn in koud varkensvlees. Sensorisch onderzoek geeft aan dat tot 75% van de 
consumenten zeer gevoelig of matig gevoelig is voor berengeur, wat betekent dat het een belangrijke 
vleeskwaliteitskwestie is met een impact op consumptiegewoontes.1 

europese consumenten zIjN 
bezorgD OVER DE jUIStE PREVENtIE 
VAN BERENGEUR.2

Berengeur wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door twee sterk vetoplosbare stoffen die aanwezig 
zijn in beren, wat leidt tot potentieel hoge concentraties in onderhuids en intramusculair vet3:

AnDROStEnOn is een mannelijk geslachtshormoon (steroïde) dat geproduceerd wordt in de testikels.

SKAtOl is een metaboliet van tryptofaan dat geproduceerd wordt door darmbacteriën in de dikke darm 
van het varken. 

Anders dan bij androstenon is de productie van skatol niet specifiek voor beren. De leverafbraak van skatol 
is echter langzamer bij intacte beren door het effect dat mannelijke geslachtshormonen op de leverfunctie 
hebben.
Fysiek gecastreerde varkens (borgen) en gelten hebben over het algemeen lage of niet-meetbare 
androstenonconcentraties.

FYsieKe castratie 
van biggen  

WAS DE ENIGE OPLOSSING 
OM BERENGEUR 
tE BEStRIJDEN.

VERORDEnInG (EG) nR. 854/2004 VAn HEt EUROPEES PARlEMEnt 
En DE RAAD VAn 29 APRIl 2004
Houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor 
menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (Publicatieblad van de Europese Unie l 139 van 30 april 2004)

BIJlAGE 1 / SECtIE II / HOOFDStUK V
1. Vlees moet ongeschikt voor menselijke consumptie worden verklaard als het: (p) 
pathofysiologische veranderingen, anomalieën inzake de consistentie, ontoereikende verbloeding (behalve 
voor vrij wild) of  organoleptische anomalieën vertoont, in het bijzonder een sterke seksuele geur.

berengeur en wetgeving.

anDrostenon  en sKatoL: 
DE BELANGRIjKStE OORzAKEN  
VAN BERENGEUR.
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  Borgen  Improvac® Intacte Beren gelten

Dag 146  rugspekDIkte (mm) 10,54 7,83 7,62 8,67   
(tweeDe InjectIemoment) rugspIerDIkte (mm) 48,9 48,6 49,0 50,7   

Dag 176 rugspekDIkte (mm) 14,79 12,84 9,80 11,17   
(eInDe) rugspIerDIkte (mm) 60,0 59,0 57,9 59,1   

Invloed van geslacht op lichaamsvariabelen. Vanaf de tweede injectie met Improvac® tot aan het einde van de controleperiode (146 - 176 dagen; 137 - 176 dagen voor 
borgen, 24 borgen, 24 gelten, 36 intacte beren en 36 met Improvac® gevaccineerde beren. Gemiddeldes met verschillende bovenindexen zijn verschillend, met een 
minimum p-waarde van p < 0.05 

invLoeD van gesLacht op rugspek- en spierdikte in 
spanJe.5

c ab a b

d c a b

 Borgen Improvac®

zwitserLanD
mager-vleesgehalte (%)  53,2%   55,3%  
rugspekDIkte (mm) 24,9 19,3

mager-vleesgehalte (%)   53,76%  54,5%  
rugspekDIkte (mm) 17,9 15,6             

DuitsLanD
mager vlees   54,3% 56,6%  
rugspekDIkte (mm)   21,3 19,4

Variabelen voor karkassamenstelling in Europese onderzoeken. Alle resultaten significant verschillend (p< 0,05). Zwitserland: slacht op een gewicht tussen 100 en 

110 kg. Duitsland: slacht op 24-25 weken.

variabeLen voor karkassamensteLLing in zwitserLanD en DuitsLanD.6

 hoger mager-vLeespercentage, minDer rugspeK

 N  % DrIp loss

lanD Improvac®/Borgen Improvac® Borgen

FIlIppIjnen  20/18 2,7 3,1

verenIgDe staten  12/12 4,5 4,8

australIë  20/20 8,1 8,3

BrazIlIë  20/20 4,6 4,9

thaIlanD  36/36 1,6 1,7

Onderzoeken uit verschillende landen laten consequent zien dat er geen statistisch significante verschillen in dripverlies zijn tussen varkensvlees van met Improvac® 

gevaccineerde beren en varkensvlees van borgen.

* geen verschiL in Drip Loss percentage4

Onderzoeken uit de hele wereld wijzen consequent uit dat met Improvac® gevaccineerde beren in 
vergelijking met borgen kunnen rekenen op:

 onveranDerDe ph waarDen4

optimaLe 
KarKasKwaLiteit.

 N  pH

lanD Improvac®/Borgen Improvac® Borgen

spanje  36/23 5,5 5,5

zweDen  47/23 5,4 5,5

japan  21/21 5,6 5,6

verenIgDe staten   12/12 5,4 5,4

australIë 20/20 5,6 5,6

BrazIlIë  20/20 5,7 5,8

thaIlanD 30/29 6,2 6,4

mexIco  45/45 5,9 6,1

korea 40/39 5,6 5,7

DuItslanD  78/89  5,5  5,5  
Onderzoeken uit verschillende landen laten consequent zien dat er geen statistisch significante verschillen in pH waarden zijn tussen varkensvlees van met Improvac® 
gevaccineerde beren en varkensvlees en varkensvlees van borgen.

 Borgen Improvac® Intacte Beren

olIezuur 39,3a 38,0b 37,15c

lInolzuur 18,46c 19,71b 22,82a

verzaDIgDe vetzuren 32,7a 32,84a 30,33b

Verschillende bovenindexen op dezelfde regel geven statistisch significante verschillen aan (p<0.05)

* een gunstige samensteLLing van vetzuren4 
De verschillende vetzuurcombinaties die in fosfolipiden en triglyceriden worden aangetroffen, zijn van 
invloed op de organoleptische eigenschappen van vlees.

- Borgen en met Improvac® gevaccineerde beren hebben meer verzadigd vet dan intacte beren, wat betekent 
dat ze consistenter (minder vloeibaar) vet kunnen hebben.

- Het procentuele oliezuurgehalte - een vetzuur dat goed voor het hart is - was hoger bij met Improvac® gevaccineerde 
beren dan bij intacte beren.

- Het procentuele linolzuurgehalte - een vetzuur dat een directe invloed kan hebben op de vetverbranding - was 
gunstiger bij met Improvac® gevaccineerde beren dan bij intacte beren.
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waarDevoLLe 
KarKasDeLen

waarDevolle

karkasDelen parameters  Borgen   Improvac®  gelten  Intacte Beren

 gewIcht (kg) 11,98a 11,83a 10,7b 10,79b

ham karkasDeel/geslacht 25                     24,91 25,03               24,73

 gewIcht (%) 

 gewIcht (kg) 9,12a 8,7b 7,83c 7,64c

Lende karkasDeel/geslacht 19,04a 18,3b 18,28b 17,52c

 gewIcht (%) 

 gewIcht (kg) 4,196a 4,188a 3,68b 3,6b

buik karkasDeel/geslacht 8,76a 8,82a 8,59ab 8,24b

 gewIcht (%) 

 gewIcht (kg) 0,591ab 0,631a 0,589b 0,605ab

haas karkasDeel/geslacht 1,23b 1,33a 1,38a 1,39a

 gewIcht (%) 

Verschillende bovenindexen op dezelfde regel geven significante verschillen aan. 
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KLeinere gesLachtsKLieren.

Varkens met een levend gewicht van ~100 kg en op een leeftijd van ~ 23 weken. 

testes van een intacte beer (links) en testes van een met Improvac® 

gevaccineerde beer (rechts).

het zichtbare eFFect van vaccinatie met improvac® op gesLachtsKLieren: 
een 6- tot 8-vouDige verKLeining van De aFmeting van De zaaDbLaasJes 

treeDt op biJ beren Die 2 Doses improvac® toegeDienD hebben geKregen.

Het effect van de sekse op aan geslachtsorganen gerelateerde variabelen bij varkens. Verschillende bovenindexen op dezelfde regel geven statistisch significante verschillen aan.8

   Beren improvac®

 

testesBreeDte (mm)  112,3a  94,8b                   

testesgewIcht op het slachtmoment (g) 421,6a  182,6b             

BulBo-urethraal klIergewIcht (g) 183,21a  58,31b        

BulBo-urethraal klIergewIcht/geslacht gewIcht 0,21a  0,06b          

BulBo-urethrale klIerlengte (mm) 132,29a  87,93b

rustige Dieren  
biJ aanKomst op het sLachthuis.

geen agressieF oF seKsueeL geDrag: 
  minDer huiDbeschaDigingen 
  geen verschiL in uiterLiJK met borgen en geLten
  aanzienLiJK verbeterD geDrag in vergeLiJKing 

met intacte beren9

Vaccinatie met Improvac® heeft een met fysieke castratie vergelijkbaar sterk verminderend effect op de 
incidentie van ongewenst gedrag ten opzichte van  intacte beren tijdens het einde van de afmestperiode, 
tijdens transport en in het slachthuis voor de slacht. 

 INtacte bereN Improvac® borgeN
      
3 WEKEN NA tWEEDE INJECtIE                                                                                                                                       
agressIeF geDrag (FrequentIe) 27,9a 9,5b 9,5b          

 INtacte bereN  Improvac® borgeN
            
3 WEKEN NA tWEEDE INJECtIE                                                                                                                                       
besprINgeN (frequeNtIe) 7,2a 0,6b 0,1b                                                               
BesprIngpogIngen (FrequentIe) 15,2a 3,0b  0,5b 

Intacte beren hebben een sterke geslachtsdrift (links). typische gevolgen van agres-

sie tussen beren tijdens het einde van de afmestperiode en vlak voor de slacht.

De effecten van behandeling op het gedrag van beren op een leeftijd van 21 weken. Waarden zijn gemiddeldes per beer  per hok over een periode van 24 uur. a,b: p< 0,05. 

Vaccinatie vond plaats op 14 en 18 weken. 

FreQuentievergeLiJKing seKsueeL geDrag.10

vergeLiJKing van De FreQuentie van agressieF geDrag.10

Hoewel er individuele verschillen kunnen zijn, is de testesgrootte een waardevolle indicator bij het 
controleren van gevaccineerde en intacte beren met hetzelfde gewicht. Improvac® beren zullen over 
het algemeen testikels hebben die 2 à 3 keer kleiner zijn (meestal < 110 mm breed) dan gewoonlijk,  
met een minder afgedaalde positie in de balzak7.
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uniForme 
KarKassen.

Van de op dezelfde leeftijd geslachte dieren valt 86,8% van de karkassen van met Improvac® gevaccineerde 
beren binnen de gewenste waarden voor het mager-vleespercentage, vergeleken met slechts 47,8% van de 
karkassen van borgen.
(resultaten volgens de Duitse normen)
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verDeLing van varKens naar gewicht en mager-vLeespercentage11:

Van de op dezelfde leeftijd geslachte dieren heeft 33,3% van de karkassen van met Improvac® gevaccineerde 
beren de gewenste verhouding mager vlees/gewicht, tegenover slechts 19,6% van de karkassen van borgen.

borgen

borgen

verDeLing van varKens naar mager-vLeespercentage11:

improvac®

10.19 11.46 13.17 15.4

+3,5

+/- standaarddeviatieGEMIDDELDE

-3,5

-2,42 +2,42

Improvac®

Borgen

Intacte Beren

Gelten

Gemiddelde rugspekdikte (mm)

-1,9 +1,9

-2,9 +2,9

KarKasverDeLingsbereiK voLgens rugspeKDiKte

Karkassen van met Improvac® gevaccineerde beren zijn uniformer dan die van borgen en lijken meer 
op de karkassen van gelten.12
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Bovendien leidt het tot:

  Onderdrukking van seksueel en agressief gedrag bij beren.

  Afname van de grootte van de testes en de secundaire geslachtsklieren.

Improvac® is geen hormoon en is goedgekeurd met een wachttijd van 0 dagen, omdat het geen schadelijke 
residuen achterlaat in vlees. 

2 4

AANBEVOLEN SLACHTTIJDSTIP
4-6 WEKEN NA DE TWEEDE DOSISTEN MINSTE 4 WEKEN 

NA DE EERSTE DOSIS
OP EEN LEEFTIJD 
VAN 8 WEKEN

TWEEDE DOSISEERSTE DOSIS (PRIMING)

6 8 10 12

IMMUNITEITSNIVEAU

BESCHERMENDE ANTISTOFFENTITER

BERENGEURNIVEAU

Onderzoeken naar de werkzaamheid wijzen consequent uit dat Improvac® zeer effectief is voor het bestrijden 
van berengeur en varkensvlees oplevert van een kwaliteit die vergelijkbaar is met die van borgen of gelten, 
en superieur is aan het varkensvlees van intacte beren. 

Improvac® is een vaccin dat een gemodificeerde vorm van het varkenseigen GnRF bevat dat gebonden is 
aan een dragereiwit, in een waterig adjuvanssysteem met een hoge weefseltolerantie.

Een volledige immunisatie met Improvac® bestaat, net als veel andere vaccins, uit twee doses:

 De eerste dosis Improvac® ‘primed’ de geheugencellen van het immuunsysteem maar verandert de 
testikelgrootte of -functie niet.

 De tweede dosis wekt een effectieve immuunrespons op, wat leidt tot de productie van specifieke 
antistoffen die de testesfunctie tijdelijk onderbreken en de reductie van berengeurcomponenten mogelijk 
maakt.

De werKzaamheiD van 
Improvac® is aangetoonD in 
zoweL chemische anaLYses aLs 
sensorische paneLs.

vERDWIJNEN vAN BERENGEURCOMPONENtEN IN 
MEt IMPROvAC® GEvACCINEERDE BEREN

21

Chemische onderzoeken waarin de androstenon- en skatolconcentraties bij intacte beren en bij met Improvac® gevaccineerde beren worden vergeleken. Gepoolde 

gegevens afkomstig uit verschillende Europese onderzoeken uitgevoerd in Spanje, Duitsland, Denemarken en Hongarije.13 
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Aangezien androstenon en skatol de belangrijkste berengeurcomponenten zijn, zijn er in heel Europa 
verschillende chemische analyses uitgevoerd om de werkzaamheid van Improvac® aan te tonen.

In deze onderzoeken bleek Improvac® 99% effectief te zijn in het voorkomen van waarneembare 
concentraties van androstenon en skatol (matige of hoogrisico concentraties) in een testgroep met 
479 varkens. ter vergelijking hadden intacte beren androstenon- en skatolconcentraties in het kwadrant 
rechtsboven, leidend tot de slechtste geurscores en klachten van consumenten.

MEt IMPROvAC® GEvACCINEERDE BERENBEREN - 
GEPOOLDE EU GEGEvENS  (N=479)

INtACtE BEREN - GEPOOLDE EU GEGEvENS  
(N=153)

 gevaccineerDe beren ziJn vriJ van berengeur

 aantoonbaar even eFFiciËnt aLs FYsieKe castratie

CHEMISCHE ANALYSES

concentratie van berengeur componenten vergeLeKen 
met  De waarnemingsDrempeL. .14

Verschillende bovenindexen op dezelfde regel geven statistisch significante verschillen aan.

 Intacte   met Improvac® Borgen
 Beren gevaccIneerDe Beren  
 N = 45  N = 47  N = 23
 gemIDDelD    % <         gemIDDelD   % <  gemIDDelD  % < 
  Drempel  Drempel  Drempel
      

skatol (Drempel < 0,2 µg/g) 0,07a 82 0,04b 100 0,04b 100       

anDrostenon (Drempel < 1 µg/g) 1,3a 33 <0,1b 100 <0,1b 100 
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FranKriJK
15

Gemiddeldes, per sekse, voor smaak en geur, beoordeeld door een getraind panel. Verschillende bovenindexen binnen één behandelingsgroep en tussen 

groepen geven significante verschillen aan (p<0,05). Consumentenonderzoek. Geen statistisch significante verschillen tussen de resultaten. Schaal: 1 (geen geur of smaak) tot 7 (sterke geur of smaak). 

SENSORISCHE EIGENSCHAPPEN vAN vARKENSKARBONADES.

er ziJn geen signiFicante verschiLLen tussen varKensvLees van met 
improvac® gevaccineerde beren en varKensvLees van borgen.

spanJe
16

DE vARKENSLENDEN vAN borgen, GEvACCINEERDE BEREN EN 
GELtEN vERtONEN GEEN SIGNIFICANtE vERSCHILLEN IN GEUR 

EN SMAAK. 

het vLees van intacte beren worDt geKenmerKt  
Door een sterKere geur/smaaK van berengeur.

4

5

3

2

1

0

Algemene smaak

4.87
4.77

Abnormale smaak

1.46 1.48

Sappigheid

4.19 4.29

Algemene geur
(bereid)

4.96 4.90

Abnormale geur
(bereid)

1.27 1.32

BorgenImprovac®

SENSORISCHE PANELS

smaaK geur

score

SENSORISCHE PANELS

SKATOL ANDROSTENON 

Borgen Improvac® Intacte beren Gelten

0,1b

0,3y

0,1b

0,3y

0,1b

0,3y

1,7a

1x

Borgen Improvac® Intacte beren Gelten

0,3b

0,8y

0,3b

0,7y

0,3b

0,7y

3,9a

1,7x
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verenigD
KoninKriJK

17

vACCINAtIE MEt IMPROvAC® HEEFt EEN POSItIEF EFFECt 
OP HEt vLEES vAN INtACtE BEREN. 

Dit onderzoek werd uitgevoerd om de eetkwaliteit van het vlees van met Improvac® gevaccineerde beren te beoordelen en het te vergelijken met het vlees van 
jonge intacte beren (geslacht op een leeftijd van 20 weken).
De assessoren (getraind panel) werd gevraagd om de vleeskwaliteit, smaakvoorkeur en algemene voorkeur te beoordelen op een score van 1 tot 8. Verschillende 
bovenindexen geven significante verschillen aan tussen het varkensvlees van Improvac® beren en van intacte beren.
  

 intacte beren Improvac®

aBnormale vetgeur  2.9a 2.5b

posItIeve vleessmaak, sterkte 4.5a 4.7b

aBnormale vleessmaak 3.3a 2.8b

voorkeur voor vleessmaak  4.3a 4.8b

algemene voorkeur 4.2a 4.7b

SENSORISCHE PANELS

Onderzoek onder Japanse consumenten naar de vleeskwaliteit. Een consumentenpanel dat niet op de hoogte was de identiteit van de te testen groe-
pen, gaf gemiddelde scores voor geur, smaak en algemene aanvaardbaarheid. Puntenschaal van 1 tot 10.  
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INTACTGELTENImprovac®BORGEN

Japan
18

varKensvLees van met improvac® gevaccineerDe beren is 
GELIJK AAN vARKENSvLEES vAN ZOWEL GELtEN 

aLs borgen

SENSORISCHE PANELS
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 improvac®

 is veiLig 
VOOR CONSUMENtEN VAN VARKENSVLEES.

improvac® Laat 
geen waarneembare 

resiDuen 
achter in vLees.

improvac® bewiJst ziJn veiLigheiD aL sinDs 1998.

 Improvac® wordt al sinds 1998 succesvol gebruikt door varkenshouders in Australië en 
 nieuw-Zeeland en is sindsdien ook geaccepteerd door retailers en consumenten. 

 Improvac® is daarnaast goedgekeurd in meer dan 20 landen, onder andere in de EU. 

wetenschappeLiJK onDerzoeK bevestigt De inherente 
veiLigheiD van improvac®19.

 Varkens die het vaccin oraal toegediend kregen, hadden geen waarneembare antistofrespons of 
 verandering in de normale hormoonconcentraties.
 Dit levert sterk bewijs dat  een hypothetische menselijke consumptie van residuen van het vaccin geen aanmaak van antistoffen tegen GnRF of 

 secundaire endocrinologische effecten tot gevolg heeft.

 Orale toediening aan ratten liet zien dat Improvac® toxicologisch onschadelijk is, zelfs wanneer het   
 vaccin toegediend werd in een dosis die verhoudingsgewijs 70 keer groter was dan de aanbevolen dosis  
 voor subcutane injectie bij varkens.

 Onderzoek door injectie van het GnRF conjugaat toont aan dat dit antigeen geen intrinsieke hormonale 
 werking heeft. 
 De totale afwezigheid van hormonale activiteit van het antigeen levert sterk bewijs dat de hypothetische menselijke consumptie van het antigeen in 

 het vlees van een gevaccineerd dier geen directe hormonale effecten tot gevolg heeft. 



EtHISCHE 
VARKENSVLEESPRODUCtIE.
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acceptatie Door 
consumenten hangt aF van:

 
tevreDenheiD over De 

voeDseLKwaLiteit 
(smaaK, uiterLiJK en 
voeDingswaarDe)

 vertrouwen in De 
voeDseLveiLigheiD

 
 goeDKeuring van De  

voeDseLproDuctiemethoDe

consumenten
verKiezen vaccinatie 
boven FYsieKe castratie.

Recent marktonderzoek onder consumenten in nEDERlAnD, DUItSlAnD, ZWEDEn en FRAnKRIJK 
bevestigde dat de overgrote meerderheid van de consumenten vaccinatie verkiest boven fysieke castratie 
met verdoving om berengeur te bestrijden.20 

Marktonderzoeken in Zweden bevestigen een positieve houding van consumenten tegenover varkensvlees 
van gevaccineerde beren ten opzichte van varkensvlees van borgen, dat beter beoordeeld werd dan het 
varkensvlees van intacte beren.

Daarnaast geven de Zweedse consumenten aan bezorgd te zijn over de voedselkwaliteit, maar ook over 
het dierenwelzijn.
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ACCEPtAtIE MEtHODE - vACCINAtIE21

VOORKEUR VOOR VACCINATIE

71%a

NEUTRAAL

12%a

%

Frankrijk (n=993)

61%b

NEUTRAAL

18%b

%

Duitsland (n=1006)

74%a

NEUTRAAL

7%c

%

Nederland (n=1001)

VOORKEUR VOOR FYSIEKE CASTRATIE 
(met verdoving)

Verschillende bovenindexen tussen landen geven een significant verschil aan (p=0,05). 

vOORKEURSMEtHODE21

Verschillende bovenindexen tussen landen geven een significant verschil aan (p=0,05). 
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overzicht.
EUROPESE WEttEKStEN OVER HEt BEStRIjDEN VAN BERENGEUR.
verorDening (eg) nr. 854/2004 van het europees parLement en 
De raaD van 29 apriL 2004

HOUDEnDE VAStStEllInG VAn SPECIFIEKE VOORSCHRIFtEn VOOR DE ORGAnISAtIE VAn DE OFFICIëlE COntROlES VAn 
VOOR MEnSElIJKE COnSUMPtIE BEStEMDE PRODUCtEn VAn DIERlIJKE OORSPROnG  
(PUBLICATIEBLAD VAN DE EUROPESE UNIE L 139 VAN 30 APRIL 2004) (BIJLAGE 1 • SECTIE II • HOOFDSTUK V)
1. vlees moet ongeschikt voor menselijke consumptie worden verklaard als het: (p) (...) organoleptische anomalieën vertoont, in het bijzonder 
een sterke seksuele geur;

EU tEKStEN OVER DIERENWELzIjN
werKgroep van het permanent comitÉ voor De voeDseLKeten 
en DiergezonDheiD

WORKSHOP ‘REFlECtIOnS tOWARDS AltERnAtIVES’ (OVERWEGInGEn MEt BEtREKKInG tOt AltERnAtIEVEn) VAn DE 
SCFCAH OVER DE CAStRAtIE VAn BIGGEn
BRUSSEl, 29 JAnUARI 2007
‘Er werd geconcludeerd dat CAStRAtIE ZOnDER VERDOVInG pijnlijk is en dat alternatieven overwogen moeten worden, rekening 
houdend met zowel de voordelen als nadelen voor het dierenwelzijn als met een aantal andere aspecten, zoals het acceptatieniveau bij 
consumenten, de voedselveiligheid, de praktische uitvoerbaarheid van de techniek en de financiële gevolgen.’

‘De castratie van biggen vereist een bijkomende manipulatie van de dieren, verhoogt het risico op infecties en vermindert de 
groeisnelheid en voederconversie.’

richtLiJn 2001/93/eg van De commissie van 9 november 2001

VAStStEllInG VAn MInIMUMnORMEn tER BESCHERMInG VAn VARKEnS (AnnEX 1 – HOOFDStUK 1)

‘...De hierboven* beschreven ingrepen mogen alleen worden uitgevoerd door een dierenarts of een persoon die de juiste opleiding 
heeft gekregen. Het castreren en het couperen van de staart bij dieren die ouder zijn dan zeven dagen, zijn alleen toegestaan als de 
ingrepen onder anesthesie en met aanvullende langdurige analgesie worden uitgevoerd door een dierenarts…’

* Alle ingrepen met als doel  (...):
•  het door vijlen of knippen uniform verkleinen van de hoektanden van biggen tot de leeftijd van zeven dagen, mits de tanden glad en 

intact blijven; de slagtanden van beren mogen worden ingekort om verwondingen bij andere dieren te voorkomen 
• of om veiligheidsredenen, 
•  het couperen van een deel van de staart,
•   het castreren van mannelijke varkens op een andere wijze dan door het scheuren van weefsel,
•   het aanbrengen van neusringen, zij het uitsluitend bij varkens in houderijsystemen met vrije uitloop en met inachtneming van de 

nationale wetgeving.

HOUDEnDE WIJZIGInG VAn RICHtlIJn 91/630/EEG tOt VAStStEllInG VAn MInIMUMnORMEn tER BESCHERMInG VAn VARKEnS
‘Castratie veroorzaakt meestal langdurige pijn die nog groter is wanneer er weefsel wordt gescheurd. Dergelijke praktijken tasten 
derhalve het welzijn van de varkens aan, vooral wanneer zij worden toegepast door onbekwame en onervaren personen.’ 

‘Alle ingrepen die geen therapeutisch of diagnostisch doel dienen (…) en resulteren in de beschadiging of het verlies van een gevoelig 
deel van het lichaam of in een wijzing van de botstructuur, zijn verboden, met uitzondering van: (…) het castreren van mannelijke 
varkens op een andere wijze dan door het scheuren van weefsel’

richtLiJn 98/58/eg van De raaD van 20 JuLi 1998

InZAKE DE BESCHERMInG VAn VOOR lAnDBOUWDOElEInDEn GEHOUDEn DIEREn 

‘De lidstaten zorgen ervoor dat de eigenaar of houder alle passende maatregelen treft om het WElZIJn van zijn dieren te verzekeren en te 
waarborgen dat die dieren niet onnodig aan pijn of leed worden blootgesteld en dat hen geen onnodig letsel wordt toegebracht.’ (Artikel 3)
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IMPROVAC® 

oplossing voor injectie voor varkens •Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik •EU/2/09/095/001-003 •REG NL 101060-UDD •Werkzame bestanddelen: Eén 
dosis (2 ml) bevat: Gonadotropine releasing factor (GnRF) analoog-proteïne conjugaat dat een anti-GnRF geometrisch gemiddelde titer van ≥ 474 U/ml induceert: min. 
300 µg •Adjuvans: DEAE-Dextran •Hulpstoffen: Thiomersal •Doeldier: Mannelijke varkens (vanaf een leeftijd van 8 weken) •Indicaties: Inductie van antilichamen 
tegen GnRF om een tijdelijke immunologische onderdrukking van de testiculaire functies te bewerkstelligen. Voor gebruik als een alternatief voor fysieke castratie 
voor de vermindering van berengeur, veroorzaakt door de voornaamste substantie die berengeur veroorzaakt, androstenon, bij intacte mannelijke varkens na het 
intreden van de puberteit. Skatol, een andere substantie die een belangrijke bijdrage levert aan de berengeur, kan door een indirect effect ook verminderd worden. 
•Toedieningswijze en dosering: Voor subcutaan gebruik. Aan intacte mannelijke varkens 2 doses van 2 ml toedienen per subcutane injectie met een interval van 
tenminste 4 weken, waarbij de tweede dosis 4 tot 6 weken vóór het slachten gegeven wordt. Lees vóór gebruik de bijsluiter. •Contra-indicaties: Niet gebruiken bij 
mannelijke varkens die bestemd zijn voor de fokkerij en bij vrouwelijke varkens. •Wachttijd: nul dagen •Bijwerkingen: Reacties op de injectieplaats, kortdurende 
verhoging van de lichaamstemperatuur. Zie bijsluiter. •Speciale waarschuwingen: zie bijsluiter. •Bijzondere voorzorgen: Accidentele zelfinjectie is gevaarlijk: lees 
vóór gebruik de bijsluiter. •Bewaren: Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Bewaren en transporteren bij 2°C - 8°C. Vrijwaren tegen bevriezing. Bescherm 
tegen licht. Houdbaarheid na eerste opening van de container: 8-10 uur. •Nadere informatie: zie bijsluiter of op aanvraag beschikbaar. Voor Nederland: Pfizer Animal 
Health BV- Postbus 37 - 2900 AA Capelle a/d IJssel - Nederland (e-mail: info@pfizerah.nl).




