
Materiaal & werkwijzen

Inleiding
Aanvaarding door de consument bestaat uit 3 verschillende aspecten: tevredenheid over de voedselkwaliteit, vertrouwen in de 
voedselveiligheid en instemming met de gebruikte werkwijzen in de voedselproductie (welzijn, milieu).

In talrijke wetenschappelijke studies, inclusief sensorische studies, veiligheidsonderzoek, welzijnsevaluaties en een Environmental 
Product Declaration-rapport, heeft Improvac® aangetoond dat het voldoet aan de drie criteria die borg staan voor een hoge 
aan  vaarding door de consument in vergelijking met fysieke castratie door anesthesie.

De onderstaande resultaten, afkomstig van twee onafhankelijke en gereputeerde Duitse instellingen, bevestigen het idee dat 
vaccinatie voor de vermindering van berengeur de voorkeur van de consument wegdraagt.

Resultaten
1. Berengeur al bekend bij 2/3 van de consumenten

Referaat
Naast de doeltreffendheid van de methode wordt de introductie en de aanwending van een vaccin in toeleverings-
ketens van varkensvlees om berengeur te verminderen, een alternatief voor de almaar meer in vraag gestelde 
fysieke castratie, positief onthaald door goedgunstige consumenten.

Studies in Duitsland, Nederland, België en Frankrijk toonden in 2008-2009 al aan dat de consument de vaccinatie-
methode om berengeur te verminderen, aanvaarde en verkoos boven fysieke castratie.1

Recente studies in Duitsland, uitgevoerd door onafhankelijke organisaties, bevestigen deze bevindingen.

Ik heb er al van gehoord

Tot op vandaag 
nog nooit van gehoord63%

37%

Afbeelding 1 : Bekendheid berengeur. Vraag: “Als vlees van niet-gecastreerde mannetjesvarkens bereid wordt, kan dit vlees een onaangename geur en smaak 
vrijgeven. Dit heet berengeur. Hebt u hier al van gehoord of hoort u er nu voor het eerst van?”
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Malser vlees met gevaccineerde beren

Samenvatting
Bij het kopen en eten van varkensvlees besteedt de consument veel aandacht aan de sensorische eigenschappen van het 
vlees. Deze sensorische eigenschappen hebben niet alleen betrekking op smaak en geur, die gedeeltelijk te maken hebben 
met berengeur, maar ook op andere parameters. Malsheid en textuur zijn factoren die meespelen en hoofdzakelijk te 
maken hebben met de samenstelling van het vlees (mager vlees/vetgehalte en dripverlies).

Deze Japanse studie bevestigt de Europese resultaten, waarbij vlees van varkens gevaccineerd om berengeur te verminde-
ren minstens even goed scoort als vlees van borgen.

Inleiding
Berengeur, droogheid en kleur zijn negatieve kenmerken die gewoonlijk geassocieerd worden met vlees van intacte beren. 
Deze problemen worden opgelost door castratie, maar dat veroorzaakt ook andere problemen, zoals pijn, extra kosten, 
overmatige vetopstapeling, enz. Door de vooruitgang van de wetenschap en de groeiende vraag van de consument naar 
gezonder voedsel, meer welzijn voor de dieren en striktere milieunormen wordt de huidige werkwijze met castratie niet 
meer getolereerd door de consument. Onder de alternatieve oplossingen die in de EU en wereldwijd overwogen worden, 
is Improvac® een serieuze optie.

Deze Japanse studie stelt een volledige evaluatie voor van de sensorische eigenschappen van vlees van zowel borgen als 
gevaccineerde beren.

”Sensorische test van Improvac® op lendenvlees van intacte beren, gefokt onder veldomstandigheden in Japan” 
(Japan Women’s University - Fumiko Iida)

Materiaal & Methode

	 •	Varkenshaasjes	van	zowel	borgen	als	gevaccineerde	beren	werden	tot	de	test	gekoeld	bewaard	(bij	-20	tot	-30	°C).
	 •	Het	vlees	werd	75	minuten	op	160	°C	in	de	oven	gebraden	(temperatuur	binnen	in	het	vlees:	70	±2	°C).
	 •	Het	gebraden	vlees	werd	automatisch	gesneden	in	plakken	van	1	cm	dik.

Behandelingsgroep Aantal varkens voor 
sensorische test Aantal panelleden

Borgen Onderhuidse zoutoplossing 15
10

Gevaccineerde beren Improvac® 15

Geëvalueerde parameters

Sensorische eigen-
schappen 

Geëvalueerd door de 
panelleden

1.	malsheid	bij	de	eerste	beet	
2.	malsheid	tijdens	het	kauwen	
3.	vezeligheid	
4. vastheid 
5.	sappigheid

6.	algemene	textuur
7.	geur	van	het	varkensvlees
8. smaak
9.  intensiteit van de 

‘umami’smaak (hartigheid)
10.	algemene	smakelijkheid

Fysieke  
eigenschappen

Geëvalueerd via 
laboratoriumtesten

1.	breukspanning	
2.	breukenergie	

3.	oorspronkelijke	modulus
4. rek na breuk

De betere weg naar de toekomst

	 •	Elk	panellid	heeft	individueel	15	stalen	geëvalueerd	(n=10×15=150	testen)

Resultaten
1.  De textuur van het vlees draagt grotendeels bij tot de algemene smakelijkheid van het vlees 

De resultaten van een meervoudige regressieanalyse tussen sensorische evaluaties en fysieke evaluaties tonen aan dat 
de textuur de grootste invloed heeft op de voorkeur van het varkenshaasje. 
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Improvac - InspuItbare oplossIng voor varkens.
samenstellIng Eén dosis (2 ml) bevat: Actieve stof: gonadotropine releasing factor (GnRF) analoog-proteïneconjugaat min. 300 μg. (een synthetische peptideanaloog van GnRF geconjugeerd met Difterie Toxoid) Adjuvans: diethylaminoethyl (DEAE)-dextran, een waterig, niet op een minerale olie gebaseerd adjuvans 300 mg. Hulpstof(fen): thiomersal 
0.2 mg. Doeldiersoorten Mannetjesvarkens (vanaf 8 weken). gebruiksindicaties Inductie van antilichamen tegen GnRF om een tijdelijke immunologische onderdrukking van de testiculaire werking te bewerkstelligen. Voor gebruik als alternatief voor fysieke castratie om berengeur te verminderen, veroorzaakt door de voornaamste substantie die berengeur 
veroorzaakt, androstenon, bij niet-gecastreerde mannelijke varkens na het intreden van de puberteit. Skatol, een andere substantie die een belangrijke bijdrage levert aan de berengeur, kan als indirect effect ook verminderd worden. Er is ook een afname van agressief en seksueel gedrag (dekgedrag). De verlaging van de androstenon- en skatolwaarden is 
aangetoond vanaf 4 tot 6 weken na de tweede vaccinatie. De afname van het agressieve en seksuele gedrag (dekgedrag) kan verwacht worden vanaf 1 tot 2 weken na de tweede vaccinatie. contra-indicaties/bijzondere waarschuwingen Niet gebruiken bij zeugen. Niet gebruiken bij mannetjesvarkens die bestemd zijn voor de fokkerij. Accidentele vaccinatie 
van mannelijke fokdieren kan de vruchtbaarheid beïnvloeden. bijzondere voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren Uitsluitend gezonde dieren mogen gevaccineerd worden. Er is aangetoond dat Improvac veilig is voor mannetjesvarkens vanaf de leeftijd van 8 weken. Het aanbevolen tijdstip voor het slachten is 4 tot 6 weken na de tweede injectie. Als 
de varkens niet binnen deze aanbevolen periode geslacht kunnen worden, dan tonen de beschikbare proefgegevens aan dat de varkens nog tot 10 weken na de tweede injectie met een minimaal risico op berengeur geslacht kunnen worden. Bij een toenemend aantal zal de normale testiculaire werking na dit tijdstip terugkeren. Aangezien de skatolwaarden 
niet geheel afhankelijk zijn van de seksuele status, zijn ook exploitatiemaatregelen op het gebied van voeding en hygiëne belangrijk om de skatolwaarden te verlagen. bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient Accidentele zelfinjectie kan bij mensen gelijkaardige effecten veroorzaken als bij 
varkens. Dit kan een tijdelijke vermindering van geslachtshormonen en voortplantingsfuncties, zowel bij mannen als bij vrouwen, en een ongunstig effect op de zwangerschap inhouden. Het risico op het optreden van deze effecten is groter na een tweede of volgende accidentele injectie dan na een eerste injectie. Schenk bijzondere aandacht aan het voorkomen 
van accidentele zelfinjectie en naaldprikverwondingen bij het toedienen van het product. Het product mag alleen gebruikt worden met een veiligheidsinjector met een dubbel veiligheidssysteem, voorzien van een naaldbeschermer en een mechanisme om te voorkomen dat de handgreep onbedoeld ingedrukt wordt. Het product mag niet toegediend worden 
door zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger zouden kunnen zijn. Spoel in geval van oogcontact het oog onmiddellijk uit met overvloedig water. Was de huid onmiddellijk met water en zeep in geval van contact met de huid. advies aan de gebruiker bij accidentele zelfinjectie: was de verwonding grondig met schoon stromend water in geval van 
accidentele zelfinjectie. raadpleeg onmiddellijk een arts en zorg ervoor dat u de bijsluiter bij u hebt. Dien het product in de toekomst niet meer toe. advies aan de arts: Accidentele zelfinjectie kan de voortplantingsfysiologie van zowel mannen als vrouwen aantasten en kan de zwangerschap ongunstig beïnvloeden. Als zelfinjectie met Improvac 
wordt vermoed, dan moet de voortplantingsfysiologie gevolgd worden door het testen van de testosteron- of oestrogeenwaarden (zoals van toepassing). Het risico op een fysiologisch effect is groter na een tweede of volgende accidentele injectie dan na een eerste injectie. Een klinisch betekenisvolle onderdrukking van de werking van de geslachtsklieren moet 
behandeld worden met een ondersteunende endocriene vervangingstherapie totdat de normale werking terugkeert. De patiënt moet geadviseerd worden om Improvac en/of gelijk welk ander product met een soortgelijke werking in de toekomst niet meer toe te dienen. bijwerkingen Bij toediening aan varkens op de jongste aanbevolen leeftijd (8 weken) 
worden heel vaak zwellingen tot 4x8 cm op de injectieplaats waargenomen. De plaatselijke bijwerkingen verdwijnen geleidelijk, maar bij 20-30 % van de dieren kunnen ze meer dan 42 dagen aanhouden. Bij toediening aan oudere varkens (14-23 weken oud) worden vaak zwellingen op de injectieplaats waargenomen variërend in diameter van 2 tot 5 
cm en bij het slachten worden vaak reacties rondom de injectieplaats waargenomen als de tweede vaccinatie slechts 4 weken voor het slachten wordt toegediend. Er kan gedurende een periode van 24 uur na de vaccinatie een voorbijgaande verhoging van de rectale lichaamstemperatuur (postvaccinale hyperthermie) van ongeveer 0,5 °C waargenomen 
worden. In zeer zeldzame gevallen zijn binnen enkele minuten na de eerste vaccinatie anafylactoïde reacties waargenomen (kortademigheid, inzinking, cyanose en overmatig speekselen, al dan niet gepaard gaand met spiertrekkingen of braken) die tot 30 minuten kunnen duren. Een klein aantal dieren overleed na deze reactie, hoewel de meeste dieren 
zonder behandeling herstelden en op volgende vaccinaties niet meer bleken te reageren. gebruik tijdens dracht, lactatie: Niet gebruiken bij zeugen of mannelijke fokvarkens. toedieningsweg en dosering: Toedienen door middel van een onderhuidse injectie in de nek, direct achter het oor, waarbij gebruikgemaakt wordt van een veiligheidsinjector met een 
korte naald die 12 tot 15 mm doordringt. Niet-gecastreerde varkens vanaf een leeftijd van 8 weken moeten gevaccineerd worden met 2 doses van 2 ml met een interval van minstens 4 weken, waarbij de tweede dosis 4 tot 6 weken vóór het slachten toegediend wordt. Wanneer een foutieve dosering vermoed wordt, moet het dier onmiddellijk opnieuw 
gevaccineerd worden. Wachttijd: Nul dagen. Niet toedienen in combinatie met gelijk welk ander diergeneesmiddel. Houdbaarheidsperiode zoals op de verpakking in de handel: 2 jaar. Houdbaarheidsdatum na de eerste opening: 28 dagen bij 2-8 °C. Na het eerste gebruik met een steriele naald moet het geneesmiddel opnieuw in de koelkast bewaard 
worden. Het geneesmiddel mag de volgende 28 dagen nog één keer gebruikt worden. Daarna moet het onmiddellijk na het gebruik verwijderd worden. gekoeld bewaren en transporteren (2-8 °C). Niet invriezen. Beschermen tegen licht. Moet verwijderd worden in overeenstemming met de plaatselijke vereisten. HouDer van De vergunnIng voor 
Het In De HanDel brengen pFIZer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Verenigd Koninkrijk vergunnIng voor Het In De HanDel brengen: 11 mei 2009. 20 ml x 12 - EUl2/09/095/001. 100 ml x 10 - EU/2/09/095/002. 250 ml x 4 - EU/2/09/095/003. 20 ml - EUl2/09/095/004. 100 ml - EU/2/09/095/005. 
250 ml - EU/2/09/095/006. uItsluItenD op voorscHrIFt. uItsluItenD voor gebruIk Door DIerenartsen. Raadpleeg de brochure voor meer gedetailleerde informatie.

Bespreking
Het is belangrijk in gedachten te houden dat deze Duitse studie werd uitgevoerd nadat de consumenten twee jaar blootgesteld 
werden aan informatie over castratie en vaccinatie via zowel vakliteratuur als massamedia, zonder enige negatieve reactie 
van hun kant.
De positieve en coherente resultaten tonen aan dat geïnformeerde consumenten een duidelijke voorkeur hebben voor de 
vaccinatie methode en vinden dat de verbeteringen en voordelen een iets hogere prijs waard zijn.
De onzekerheid van de varkenssector over de aanvaarding van Improvac door de consument is ongestaafd1.

1. Vanhonack er F. en Verbek e W. Consumer re sponse to the possible use of a vaccine method to control boar taint v. physical piglet castration with anae sthe 
sia: a quantitative study in four European countries. Animal, pagina 1 van 12 & The Animal Consortium 2011 doi:10.1017/S1751731111000139

2. Hansen J. Impfung oder Kastration zur Vermeidung von Ebergeruch? Eurotier 2011, Hannover, Duitsland*
* Vaccinatie of castratie om berengeur te voorkomen?

Afbeelding 2 : Voorkeur in methode om berengeur te verminderen tussen vaccinatie en fysieke castratie

2. Meer dan 40% van de consumenten verkiezen vaccinatie boven fysieke castratie

vaccinatievoorkeur

castratievoorkeur

weet niet

Table 1: Antwoorden op de vraag “Wat spreekt in het voordeel van castratie of vaccinatie?”
De beweringen werden voorgesteld als opties en de consumenten werden gevraagd of ze het ermee eens of oneens zijn.

3. De voorkeur van de consument is hoofdzakelijk te verklaren door de inherente voordelen voor het welzijn 
van het dier

Ten gunste van vaccinatie Ten gunste van castratie

ondanks de pijnstillingsprocedure veroorzaakt castratie pijn en stress 83% 18%

Het risico op infectie en gerelateerde ziektes ligt hoger bij castratie 49% 10%

vaccinatie is minder pijnlijk en diervriendelijker 50% 3%

Ik ben tegenstander van alle vormen van castratie 23% 3%
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Bespreking
Het is belangrijk in gedachten te houden dat deze Duitse studie werd uitgevoerd nadat de consumenten twee jaar blootgesteld 
werden aan informatie over castratie en vaccinatie via zowel vakliteratuur als massamedia, zonder enige negatieve reactie 
van hun kant.
De positieve en coherente resultaten tonen aan dat geïnformeerde consumenten een duidelijke voorkeur hebben voor de 
vaccinatie methode en vinden dat de verbeteringen en voordelen een iets hogere prijs waard zijn.
De onzekerheid van de varkenssector over de aanvaarding van Improvac door de consument is ongestaafd1.

1. Vanhonack er F. en Verbek e W. Consumer re sponse to the possible use of a vaccine method to control boar taint v. physical piglet castration with anae sthe 
sia: a quantitative study in four European countries. Animal, pagina 1 van 12 & The Animal Consortium 2011 doi:10.1017/S1751731111000139

2. Hansen J. Impfung oder Kastration zur Vermeidung von Ebergeruch? Eurotier 2011, Hannover, Duitsland*
* Vaccinatie of castratie om berengeur te voorkomen?

Afbeelding 2 : Voorkeur in methode om berengeur te verminderen tussen vaccinatie en fysieke castratie

2. Meer dan 40% van de consumenten verkiezen vaccinatie boven fysieke castratie

vaccinatievoorkeur

castratievoorkeur

weet niet

Table 1: Antwoorden op de vraag “Wat spreekt in het voordeel van castratie of vaccinatie?”
De beweringen werden voorgesteld als opties en de consumenten werden gevraagd of ze het ermee eens of oneens zijn.

3. De voorkeur van de consument is hoofdzakelijk te verklaren door de inherente voordelen voor het welzijn 
van het dier

Ten gunste van vaccinatie Ten gunste van castratie

ondanks de pijnstillingsprocedure veroorzaakt castratie pijn en stress 83% 18%

Het risico op infectie en gerelateerde ziektes ligt hoger bij castratie 49% 10%

vaccinatie is minder pijnlijk en diervriendelijker 50% 3%

Ik ben tegenstander van alle vormen van castratie 23% 3%

Behandeling
Evaluatie Borgen Gevaccineerd P-waarde
Breukspanning	(106N/m2) 11,1	±0,04* 11,1	±0,04* n.s.
Breukenenergie	(106J/m3) 3,07	±0,12 3,07	±0,12 n.s.
Oorspronkelijke	modulus	(106N/m2) 9,22	±0,15 9,22	±0,15 n.s.
Rek na breuk (m/m2) 0,74	±0,0002 0,74	±0,0002 n.s.
Vochtgehalte	(%) 72,19	±0,71* 72,19	±0,71* n.s.
Vochtverlies	door	bereiding	(%) 19,84	±0,7 19,84	±0,7 n.s.

Tabel 3:	fysieke	eigenschappen	van	15	varkenshaasjes.	Stalen:	1	cm	x	1,5	cm	x	5	cm.	Rheoner-RE33005s.	(Yamaden.	Co.,	Japan).	Uner	
conditioned:	Kracht:	2	kgf,	Snelheid:	1	mm/sec.	Plunjer:	Mesvorm	en	1	mm	breedte*:	Gemiddelde	±Standaardfout,	n.s.	=	niet	significant	

Conclusie
Vlees	van	beren	werd	altijd	minderwaardig	beschouwd	ten	opzichte	van	vlees	van	borgen	en	gelten,	dat	tot	nu	toe	gezien	
werd als de hoogste norm voor vleeskwaliteit op het gebied van smaak en geur. In deze studie vergelijken we vlees van 
gevaccineerde beren met ander vlees van topkwaliteit (van borgen) en behalen we uitstekende resultaten. 

Deze studie bevestigt dat de malsheid, en bijgevolg de algemene textuur, van vlees van gevaccineerde beren zelfs beter 
van kwaliteit is dan het vlees van borgen. 

We kunnen bevestigen dat vlees van gevaccineerde varkens heel veel smaak heeft, wat bewezen werd door het feit dat de 
panelleden tijdens het proeven geen enkel stuk vlees hebben afgekeurd.
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De betere weg naar de toekomst

2.  Malser vlees en een betere textuur met gevaccineerde beren in vergelijking
met gecastreerde dieren

Improvac - InspuItbare oplossIng voor varkens.
samenstellIng Eén dosis (2 ml) bevat: Actieve stof: gonadotropine releasing factor (GnRF) analoog-proteïneconjugaat min. 300 μg. (een synthetische peptideanaloog van GnRF geconjugeerd met Difterie Toxoid) Adjuvans: diethylaminoethyl (DEAE)-dextran, een waterig, niet op een minerale olie gebaseerd adjuvans 300 mg. Hulpstof(fen): thiomersal 
0.2 mg. Doeldiersoorten Mannetjesvarkens (vanaf 8 weken). gebruiksindicaties Inductie van antilichamen tegen GnRF om een tijdelijke immunologische onderdrukking van de testiculaire werking te bewerkstelligen. Voor gebruik als alternatief voor fysieke castratie om berengeur te verminderen, veroorzaakt door de voornaamste substantie die berengeur 
veroorzaakt, androstenon, bij niet-gecastreerde mannelijke varkens na het intreden van de puberteit. Skatol, een andere substantie die een belangrijke bijdrage levert aan de berengeur, kan als indirect effect ook verminderd worden. Er is ook een afname van agressief en seksueel gedrag (dekgedrag). De verlaging van de androstenon- en skatolwaarden 
is aangetoond vanaf 4 tot 6 weken na de tweede vaccinatie. De afname van het agressieve en seksuele gedrag (dekgedrag) kan verwacht worden vanaf 1 tot 2 weken na de tweede vaccinatie. contra-indicaties/bijzondere waarschuwingen Niet gebruiken bij zeugen. Niet gebruiken bij mannetjesvarkens die bestemd zijn voor de fokkerij. Accidentele 
vaccinatie van mannelijke fokdieren kan de vruchtbaarheid beïnvloeden. bijzondere voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren Uitsluitend gezonde dieren mogen gevaccineerd worden. Er is aangetoond dat Improvac veilig is voor mannetjesvarkens vanaf de leeftijd van 8 weken. Het aanbevolen tijdstip voor het slachten is 4 tot 6 weken na de tweede 
injectie. Als de varkens niet binnen deze aanbevolen periode geslacht kunnen worden, dan tonen de beschikbare proefgegevens aan dat de varkens nog tot 10 weken na de tweede injectie met een minimaal risico op berengeur geslacht kunnen worden. Bij een toenemend aantal zal de normale testiculaire werking na dit tijdstip terugkeren. Aangezien 
de skatolwaarden niet geheel afhankelijk zijn van de seksuele status, zijn ook exploitatiemaatregelen op het gebied van voeding en hygiëne belangrijk om de skatolwaarden te verlagen. bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient Accidentele zelfinjectie kan bij mensen gelijkaardige effecten 
veroorzaken als bij varkens. Dit kan een tijdelijke vermindering van geslachtshormonen en voortplantingsfuncties, zowel bij mannen als bij vrouwen, en een ongunstig effect op de zwangerschap inhouden. Het risico op het optreden van deze effecten is groter na een tweede of volgende accidentele injectie dan na een eerste injectie. Schenk bijzondere aandacht 
aan het voorkomen van accidentele zelfinjectie en naaldprikverwondingen bij het toedienen van het product. Het product mag alleen gebruikt worden met een veiligheidsinjector met een dubbel veiligheidssysteem, voorzien van een naaldbeschermer en een mechanisme om te voorkomen dat de handgreep onbedoeld ingedrukt wordt. Het product mag niet 
toegediend worden door zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger zouden kunnen zijn. Spoel in geval van oogcontact het oog onmiddellijk uit met overvloedig water. Was de huid onmiddellijk met water en zeep in geval van contact met de huid. advies aan de gebruiker bij accidentele zelfinjectie: was de verwonding grondig met schoon stromend water 
in geval van accidentele zelfinjectie. Raadpleeg onmiddellijk een arts en zorg ervoor dat u de bijsluiter bij u hebt. Dien het product in de toekomst niet meer toe. advies aan de arts: Accidentele zelfinjectie kan de voortplantingsfysiologie van zowel mannen als vrouwen aantasten en kan de zwangerschap ongunstig beïnvloeden. Als zelfinjectie met Improvac 
wordt vermoed, dan moet de voortplantingsfysiologie gevolgd worden door het testen van de testosteron- of oestrogeenwaarden (zoals van toepassing). Het risico op een fysiologisch effect is groter na een tweede of volgende accidentele injectie dan na een eerste injectie. Een klinisch betekenisvolle onderdrukking van de werking van de geslachtsklieren moet 
behandeld worden met een ondersteunende endocriene vervangingstherapie totdat de normale werking terugkeert. De patiënt moet geadviseerd worden om Improvac en/of gelijk welk ander product met een soortgelijke werking in de toekomst niet meer toe te dienen. bijwerkingen Bij toediening aan varkens op de jongste aanbevolen leeftijd (8 weken) 
worden heel vaak zwellingen tot 4x8 cm op de injectieplaats waargenomen. De plaatselijke bijwerkingen verdwijnen geleidelijk, maar bij 20-30 % van de dieren kunnen ze meer dan 42 dagen aanhouden. Bij toediening aan oudere varkens (14-23 weken oud) worden vaak zwellingen op de injectieplaats waargenomen variërend in diameter van 2 tot 5 
cm en bij het slachten worden vaak reacties rondom de injectieplaats waargenomen als de tweede vaccinatie slechts 4 weken voor het slachten wordt toegediend. Er kan gedurende een periode van 24 uur na de vaccinatie een voorbijgaande verhoging van de rectale lichaamstemperatuur (postvaccinale hyperthermie) van ongeveer 0,5 °C waargenomen 
worden. In zeer zeldzame gevallen zijn binnen enkele minuten na de eerste vaccinatie anafylactoïde reacties waargenomen (kortademigheid, inzinking, cyanose en overmatig speekselen, al dan niet gepaard gaand met spiertrekkingen of braken) die tot 30 minuten kunnen duren. Een klein aantal dieren overleed na deze reactie, hoewel de meeste dieren 
zonder behandeling herstelden en op volgende vaccinaties niet meer bleken te reageren. gebruik tijdens dracht, lactatie: Niet gebruiken bij zeugen of mannelijke fokvarkens. toedieningsweg en dosering: Toedienen door middel van een onderhuidse injectie in de nek, direct achter het oor, waarbij gebruikgemaakt wordt van een veiligheidsinjector met een 
korte naald die 12 tot 15 mm doordringt. Niet-gecastreerde varkens vanaf een leeftijd van 8 weken moeten gevaccineerd worden met 2 doses van 2 ml met een interval van minstens 4 weken, waarbij de tweede dosis 4 tot 6 weken vóór het slachten toegediend wordt. Wanneer een foutieve dosering vermoed wordt, moet het dier onmiddellijk opnieuw 
gevaccineerd worden. Wachttijd: Nul dagen. Niet toedienen in combinatie met gelijk welk ander diergeneesmiddel. Houdbaarheidsperiode zoals op de verpakking in de handel: 2 jaar. Houdbaarheidsdatum na de eerste opening: 28 dagen bij 2-8 °C. Na het eerste gebruik met een steriele naald moet het geneesmiddel opnieuw in de koelkast bewaard 
worden. Het geneesmiddel mag de volgende 28 dagen nog één keer gebruikt worden. Daarna moet het onmiddellijk na het gebruik verwijderd worden. gekoeld bewaren en transporteren (2-8 °C). Niet invriezen. Beschermen tegen licht. Moet verwijderd worden in overeenstemming met de plaatselijke vereisten. HouDer van De vergunnIng voor 
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250 ml - EU/2/09/095/006. uItsluItenD op voorscHrIFt. uItsluItenD voor gebruIk Door DIerenartsen. Raadpleeg de brochure voor meer gedetailleerde informatie.

In vergelijking met het vlees van gecastreerde varkens wordt het vlees van gevaccineerde varkens geëvalueerd als malser tijdens 
het kauwen, met een betere vastheid en een betere geur. Dit resulteert in een betere textuur.

Het vet van beide stalen wordt gelijkaardig geëvalueerd door de panelleden wat malsheid, geur, umamismaak en algemene 
smakelijkheid betreft.

Tabel 2: Sensorische eigenschappen van 15 varkenshaasjes, geëvalueerd door een panel van 10 proevers. 
Evaluatieschaal van 8 punten: 8: heel aanvaardbaar ~ 1: onaanvaardbaar* = P < 0,05. 
De geur en de smaak van het varkensvlees worden in beide gevallen geëvalueerd als heel aanvaardbaar.

Tabel 3: fysieke eigenschappen van 15 varkenshaasjes. Stalen: 1 cm x 1,5 cm x 5 cm. Rheoner-RE33005s. (Yamaden. Co., Japan). 
Uner conditioned: Kracht: 2 kgf, Snelheid: 1 mm/sec. Plunjer: Mesvorm en 1 mm breedte*: Gemiddelde ±Standaardfout, n.s. = niet significant

2.Malser vlees en een betere textuur met gevaccineerde mannetjesvarkens in vergelijking 
 met gecastreerde dieren

3.Gelijkaardige fysieke eigenschappen tussen vlees van gevaccineerde en gecastreerde dieren
Behandeling

Evaluatie fysiek gecastreerd gevaccineerd P-waarde
Breukspanning (106N/m2) 11.1 ±0.04* 11.1 ±0.04* n.s.
Breukenergie (106J/m3) 3.07 ±0.12 3.07 ±0.12 n.s.
Oorspronkelijke modulus (106N/m2) 9.22 ±0.15 9.22 ±0.15 n.s.
Rek na breuk (m/m2) 0.74 ±0.0002 0.74 ±0.0002 n.s.
Vochtgehalte (%) 72.19 ±0.71* 72.19 ±0.71* n.s.
Vochtverlies door bereiding (%) 19.84 ±0.7 19.84 ±0.7 n.s.

Bespreking
Vlees van met Improvac gevaccineerde varkens werd altijd gelijkwaardig beschouwd als vlees van gecastreerde mannetjes-
varkens en zeugen, dat tot nu toe gezien werd als de hoogste norm voor vleeskwaliteit op het gebied van smaak en geur. In 
deze studie vergelijken we vlees van gevaccineerde varkens met ander vlees van topkwaliteit (van gecastreerde dieren) en 
behalen we uitstekende resultaten.

Deze studie bevestigt dat de malsheid, en bijgevolg de algemene textuur, van vlees van gevaccineerde varkens zelfs beter van 
kwaliteit is dan het vlees van fysiek gecastreerde varkens.

We kunnen bevestigen dat vlees van gevaccineerde varkens heel veel smaak heeft, wat bewezen werd door het feit dat de 
panelleden tijdens het proeven geen enkel stuk vlees hebben afgekeurd.
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Fysiek gecastreerde mannetjesvarkens

Met Improvac behandelde mannetjesvarkens

Borgen 4,81 4,76 4,33 4,61 4,69 4,68 4,50 4,68 4,78
Gevaccineerde beren 4,98 5,07 4,59 4,90 4,84 4,89 4,74 4,60 4,95

Tabel 2:	Sensorische	eigenschappen	van	15	varkenshaasjes,	geëvalueerd	door	een	panel	van	10	proevers.	Evaluatieschaal	van	8	
punten:	8:	heel	aanvaardbaar	~	1:	onaanvaardbaar*	=	P	<	0,05.	De	geur	en	de	smaak	van	het	varkensvlees	worden	in	beide	gevallen	
geëvalueerd als heel aanvaardbaar.

In vergelijking met het vlees van borgen wordt het vlees van gevaccineerde beren geëvalueerd als malser tijdens het kau-
wen, met een betere vastheid en een betere geur. Dit resulteert in een betere textuur.

Het	vet	van	beide	stalen	wordt	identiek	geëvalueerd	door	de	panelleden	wat	malsheid,	geur,	umamismaak	en	algemene	
smakelijkheid betreft.

3.Identieke fysieke eigenschappen tussen vlees van gevaccineerde beren en borgen
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