
improvac®.
zichtbaar meer winst.



BERENGEUR.  
EEN SPECIFIEK PROBLEEM VOOR DE VARKENSSECtORDAt 
AANGEPAKt MOEt WORDEN.
Varkensvlees met berengeur is afstotend voor gevoelige consumenten.
Androstenon en skatol.
Factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van berengeur.
 
IMPROVAC®. 
DE OPLOSSING DIE EVEN EFFECtIEF IS ALS FySIEKE 
CAStRAtIE VOOR HEt BEStRIJDEN VAN BERENGEUR, 
BEWEZEN IN ZOWEL CHEMISCHE ANALySES ALS 
SENSORISCHE PANELS.    
Berengeur is effectief gereduceerd in met Improvac® gevaccineerde beren.
Aantoonbaar even effectief als fysieke castratie. 
 
IMPROVAC®. 
EEN GELIJKWAARDIG CONSUMENtENOORDEEL VOOR 
VARKENSVLEES VAN MEt IMPROVAC® GEVACCINEERDE 
BEREN, GELtEN EN BORGEN. VLEES VAN INtACtE BEREN 
WORDt DUIDELIJK LAGER BEOORDEELD.
Sensorische panels: Frankrijk, Spanje. 
Sensorische panels: Verenigd Koninkrijk, Japan. 
 
PREStAtIE VAN VARKENS.  
PROFItEER VAN EEN BEtERE VOERCONVERSIE.
Betere voerconversie. 
Meer mager vlees. 
 
MILIEU EN WELZIJN.  
VOOR EEN DUURZAME VARKENSHOUDERIJ. 
Het gebruik van Improvac® draagt bij aan het verminderen van de
mestproductie van varkens. 
Consumenten geven de voorkeur aan vaccinatie boven fysieke castratie. 
 
CORRECt GEBRUIK.  
Vóór vaccinatie.
Vaccinatieschema. 
Na vaccinatie. 
Overzicht van officiële EU-teksten over dierenwelzijn.
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Berengeur wordt vooral veroorzaakt door twee sterk vetoplosbare componenten die in de beer aanwezig zijn.1

 ANdrOStENON: een mannelijk geslachtshormoon dat van nature wordt geproduceerd in mannelijke 
varkens bij het bereiken van de puberteit. 

 SKAtOl: een metaboliet van tryptofaan (een aminozuur), geproduceerd door darmbacteriën in de dikke 
darm van het varken. Skatol is niet geslachtsspecifiek.

anDrostenon en sKatoL: 
beLanGriJKste oorzaKen 
van berenGeUr.

berenGeUr
is niet schaDeLiJK voor De 
consUment maar GeeFt De 
aFstotenDe GeUr oF smaaK 
aan het bereiDe vLees van 
sommiGe GesLachtsriJpe 

beren.

 Het risico op berengeur neemt toe wanneer beren de puberteit bereiken, wat meestal gebeurt zodra het 
levend gewicht van het varken de 80 à 90 kilo bereikt en de testikels samen meer dan 110 mm breed zijn 
(tevens parameters voor geslachtsrijpheid).

 Gelten en beren die in slechte hygiënische omstandigheden gehouden worden, hebben een hoger risico 
op berengeur, omdat skatol ook door de huid kan worden geabsorbeerd vanuit de mest.

Fysieke castratie was altijd de meest gebruikte oplossing om berengeur te bestrijden in beren, omdat borgen 
over het algemeen lage of niet-meetbare androstenonconcentraties hebben.

Fysieke castratie komt de rentabiliteit voor het bedrijf echter niet ten goede: borgen hebben een slechtere 
voerconversie en een mindere karkaskwaliteit dan intacte beren.

het is beLanGriJK om te weten Dat FYsieKe castratie niet 100% 
eFFectieF is voor het bestriJDen van berenGeUr.
het is aanGetoonD Dat 1 tot 3% van aLLe GeLten en borgen 
berenGeUr vertoont.2

Slachten op een jongere leeftijd is de andere oplossing die in sommige landen wordt toegepast.
dit biedt echter geen garantie dat alleen beren zonder berengeur verwerkt worden.

Factoren Die invLoeD 
hebben op De ontwiKKeLinG 
van berenGeUr. 

De aFGeLopen Jaren hebben 
eXperts Gezocht naar nieUwe 

aLternatieven voor De hUiDiGe 
methoDe, FYsieKe castratie.

varKensvLees met berenGeUr
is aFstotenD voor 
GevoeLiGe consUmenten.

berenGeUr
een speciFieK probLeem voor 

De varKenssector Dat aanGepaKt 
moet worDen.
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Onderzoeken naar de werkzaamheid wijzen consequent uit dat Improvac® zeer effectief is voor het bestrijden 
van berengeur. daarbij heeft het geleverde varkensvlees 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 bij 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 bij de beer, wat leidt tot de productie van 
specifieke antistoffen die de testesfunctie tijdelijk onderdrukken en reductie van 
berengeurcomponenten mogelijk maakt.

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

reDUctie van berenGeUrcomponenten in met 
improvac® GevaccineerDe beren

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 waarneem bare 
residuen achterlaat in vlees.

 berenGeUr is eFFectieF GereDUceerD in met
  improvac® GevaccineerDe beren

CHEMISCHE ANALySES

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.3
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Aangezien androstenon en skatol de belangrijkste berengeurcomponenten zijn, werden er in heel Europa 
verschillende chemische analyses uitgevoerd om de werkzaamheid van Improvac® aan te tonen.

In deze onderzoeken bleek Improvac® 99% werkzaam te zijn in het voorkomen van waarneembare 
concentraties van androstenon en skatol (matige of hoogrisico concentraties) in een testgroep met 479 beren. 
dit is net zo effectief als fysieke castratie.

ter vergelijking hadden intacte beren androstenon- en skatolconcentraties in het kwadrant rechtsboven, 
leidend tot de slechtste geurscores en klachten van consumenten.

MEt Improvac® GEVACCINEERDE BEREN- GEPOOLDE EU 
GEGEVENS (n=479)

INtACtE BEREN - GEPOOLDE EU GEGEVENS (n=153)

 aantoonbaar even eFFectief aLs FYsieKe castratie. 
waarneminGsDrempeLs biJ beren.4

Verschillende bovenindexen op dezelfde regel geven statistisch significante verschillen aan.

 intacte beren improvac® borgen  
  gevaccineerd

 n = 45  n = 47  n = 23

 gemiddelde % <   gemiddelde % <  gemiddelde % < 
  drempel  drempel  drempel
      
Skatol (drempel < 0.2 µg/g) 0,04a 82 0,02b 100 0,03b 100       

androStenon (drempel < 1 µg/g) 1,3a 33 <0,1b 100 <0,1b 

100 

De opLossinG Die even eFFectieF is aLs FYsieKe castratie 
voor het bestriJDen van berenGeUr, bewezen in 

zoweL chemische anaLYses aLs sensorische paneLs.improvac®
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SENSORISCHE PANELS SENSORISCHE PANELS

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

BorgImprovac®

Consumentenonderzoek. Geen statistisch significante verschillen tussen de resultaten. Schaal: 1 (geen geur of smaak) tot 7 (sterke geur of smaak).

FranKriJK
5

spanJe
6

SKATOLANDROSTENON

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

smaaK GeUr

Gemiddeldes per sekse voor smaak en geur, beoordeeld door een getraind panel. Verschillende bovenindexen op dezelfde regel geven significante verschillen aan (p< 0,05).

 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

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

TESTS
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INTACTGELTImprovac®BORG

vereniGD KoninKriJK
7

Japan
8

Dit onderzoek werd uitgevoerd om de smakelijkheid van het vlees van met Improvac® gevaccineerde beren te beoordelen en het te vergelijken met het vlees van jonge intacte beren (geslacht op een levend gewicht 

van 105 kg, op een leeftijd van 20 weken). Puntenschaal van 1 tot 8. Verschillende bovenindexen geven significante verschillen aan tussen het varkensvlees van Improvac® beren en van intacte beren.

een GeLiJKwaarDiG consUmentenoorDeeL voor varKensvLees 

van met improvac® GevaccineerDe beren, GeLten en borGen. vLees 

van intacte beren worDt DUiDeLiJK LaGer beoorDeeLD.improvac®
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Met Improvac® gevaccineerde beren zijn zwaarder en nemen meer voer per dag op dan intacte beren. dit 
resulteert in een vergelijkbare VC voor gevaccineerde en intacte beren. In vergelijking met borgen nemen 
met Improvac® gevaccineerde beren minder voer per dag op, terwijl er geen verschillen zijn in eindgewicht 
en gemiddelde dagelijkse groei. dat levert een betere VC op voor de met Improvac® gevaccineerde groep. 
de in Spanje verkregen resultaten zijn vergelijkbaar met die uit heel Europa.

Onderzoek uitgevoerd in Spanje. VC = kg voeder / kg groei.
Verschillende bovenindexen op dezelfde regel geven statistisch significante verschillen aan.

betere voerconversie
Vaccinatie met Improvac® stelt beren in staat om hun natuurlijke groeipotentieel te ontplooien tijdens het 
grootste gedeelte van de afmestperiode.

GROEI-EFFICIËNTIE

ZOOGPERIODE AFMESTPERIODE

Intacte beren hebben een volledige, 
natuurlijke groei

Met Improvac® gevaccineerde beren hebben een vrijwel volledige, 
natuurlijke groei

Borgen hebben een minder efficiënt groeipatroon 
met meer vet

Natuurlijke groei Belemmering van natuurlijke groeifactoren

Leeftijd : van 74 tot 176 dagen

preStatiefactor borgen improvac® intacte beren gelten

Startgewicht (kg) 28,9b 27,7ab 26,7a 26,8a

eindgewicht (kg) 119,4b 122,1b 110,4a 107,5a

gemiddelde dagelijkSe groei (g/dag) 895b 921b 806a 778a

voerconverSie (vc) 2,77c 2,53a 2,50a 2,63b

het eFFect van De seKse op De prestatie in spanJe.9

de verbeteringen met Improvac® blijken uit alle onderzoeken uit alle landen.

 borgen Improvac®

mager-vleeSgehalte (%)  53,2%   55,3%
rugSpekdikte (mm) 24,9 19,3

mager-vleeSgehalte (%)  53,76%  54,5%
rugSpekdikte (mm) 17,9 15,6

mager-vleeSgehalte (%) 54,3% 56,6%
rugSpekdikte (mm)   21,3 19,4

variabelen voor karkassamenstelling in 
zwitserLanD en DUitsLanD.11

Alle resultaten zijn significant verschillend tussen borgen en Improvac® beren (p<0,05). Zwitserland: slacht op een levend gewicht tussen 100 en 110 kg. duitsland: geslacht op 

24-26 weken.

zwitserLanD

DUitsLanD

meer maGer vLees.
Onderzoeken wereldwijd toonden consequent aan dat beren die gevaccineerd zijn met Improvac® minder 
rugspek en een hoger mager-vleespercentage hebben dan borgen.

  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 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.10

c ab a b

d c a b

proFiteer van een betere 
voerconversieprestatie van varKens
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voor een DUUrzame 
varKenshoUDeriJ.

een Groot DeeL van het voer Dat 
varKens opnemen Komt terUG aLs 

mest, DUs De opsLaG van varKensmest 
is vanDaaG De DaG een beLanGriJK 

aanDachtspUntvoor varKensbeDriJven. 
roUtinematiG GebrUiK van IMPROVAC® 
DRAAGt BIJ AAN EEN VERANtWOORDE 

VARKENSPRODUCtIE.

het GebrUiK van improvac®

DraaGt biJ aan het 
verminDeren van De mest-
proDUctie van varKens.

Aangezien de voederconversie van met Improvac® gevaccineerde beren beter is, kunnen ze voer efficiënter 
omzetten en hebben ze minder voer nodig om hun slachtgewicht te bereiken.
dit betekent een beter beheer van de natuurlijke bronnen door een verminderde voederopname.

Bovendien betekent een verminderde voederopname ook minder geproduceerde mest en een potentieel 
gereduceerde milieubelasting.

Naar schatting wordt 1 ton minder mest geproduceerd per 3,25 ton minder voeder en scheiden de beren 
op een bedrijf met Improvac® wel zo’n 15% minder fosfor en stikstof in de mest uit.

Het is aangetoond dat fysieke castratie zonder verdoving pijnlijk is. (taylor A. et al. 2001. Appl Anim Behav 
Sci 73(1):35-43), Improvac® voorkomt de stress en pijn die wel aanwezig zijn bij fysieke castratie.

Consumenten vinden vaccinatie vanuit het welzijnsoogpunt over het algemeen een acceptabelere methode 
dan fysieke castratie.

consUmenten Geven De 
voorKeUr aan vaccinatie 
boven FYsieKe castratie.12

Perceptie van fysieke castratie en vaccinatiemethodes. tussen september 2007 en februari 2008 werd er online onderzoek gedaan onder 

regelmatige consumenten van varkensvlees. Het onderzoek duurde gemiddeld 15 minuten en werd ontwikkeld door lrW (lieberman 

research Worldwide, een bedrijf dat marketingonderzoek uitvoert) in samenwerking met het Pfizer Animal Health team. resultaten geven 

statistisch significante verschillen aan tussen de perceptie van fysieke castratie en de perceptie van vaccinatie.

0% 10% 50% 60%20% 30% 40% 80%70%

Frankrijk
(n=993)
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Zwitserland
(n=971)

Nederland
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Voorkeur voor fysieke castratieVoorkeur voor vaccinatie
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miLieU en weLziJn
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om werKzaamheiD en 
GebrUiKersveiLiGheiD te optimaLiseren.

vÓÓr vaccinatie

 EVAlUEEr dE UItVOErING NA dE tWEEdE VACCINAtIE
 Varkenshouders dienen wekelijks alle gevaccineerde beren te inspecteren, vanaf ongeveer 2 weken na de 

tweede IMPrOVAC® dosis. Grote, rode testikels en herhaald of langdurig bespringen en dekbewegingen 
zijn aanwijzingen van seksuele activiteit en gebrek aan immunisering. Beren waarvan 
vermoed wordt dat ze een vaccinatie gemist hebben, dienen nogmaals een dosis te krijgen.

Tweede dosisEerste dosis
• Ten minste 4 weken na de eerste dosis
• 4 à 6 weken voor de slacht

• vanaf 8 weken leeftijd

Vanaf 8 weken leeftijd

Slachttijdstip

4 à 6 weken

Ten minste 4 weken

  Volg de door Pfizer Animal Health ontwikkelde training

 Bewaar Improvac® tot gebruik op de juiste manier (op een donkere plaats op 2-8°C).

 Gebruik het product uitsluitend met een injectiespuit met specifieke veiligheidskenmerken waarmee 12-15 
mm diep geinjecteerd kan worden. 

 Gebruik uitsluitend scherpe naalden en vervang ze regelmatig (per hok of zoals aangeraden door uw 
bedrijfsdierenarts).

 Vaccineer alleen gezonde beren.

Vergelijking testikels. Beren met een levend gewicht van ~100 kg en op een leeftijd van ~ 23 weken. Beren net na toediening van de tweede dosis Improvac® (links) en beren 

twee weken na de tweede dosis (rechts).

Het effect van de sekse op aan de testes gerelateerde variabelen bij beren. Alle gegevens zijn significant verschillend tussen Improvac® en intacte beren (p<0,001). Onderzoek 

uitgevoerd in Spanje.15

 improvac® intacte beren
 
testeslengte  (mm) 83.24 109.53

testesGrootte.

Vaccinatie met Improvac® heeft een met fysieke castratie vergelijkbaar effect op het beheersen van ongewenst gedrag.13

Hoewel er individuele verschillen kunnen zijn, is de testesgrootte een waardevolle indicator bij het controleren van 
gevaccineerde beren. Met Improvac® gevaccineerde beren zullen over het algemeen testikels hebben die 2 à 3 keer 
kleiner zijn (meestal < 110 mm breed) dan die van intacte beren.16 

17 weken

21 weken

GeDraG.14

 intacte beren Improvac® borgen

agreSSief gedrag (frequentie)     27.4 a        28.6 a    4.5 b
beSpringen (frequentie)      9.4 a        5.3 ab    0.1 b  
beSpringpogingen (frequentie)      5.8 a         7.8 a    0.1 b   

agreSSief gedrag (frequentie)     27.9 a         9.5 b    9.5 b    
beSpringen (frequentie) 7.2 a        0.6 b    0.1 b   
beSpringpogingen (frequentie) 5.2 a        3.0 ab    0.5 b   

de effecten van behandeling op het gedrag van beren op een leeftijd van 17 en 21 weken. Beren worden met Improvac® gevaccineerd op 14 en 18 weken.

Waarden zijn gemiddeldes per beer per hok over een periode van 24 uur. a,b: p< 0,05.

doseerschema volgens een verwachte leeftijd van slachten.

correct GebrUiK

vaccinatieschema

na vaccinatie
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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).

richtLiJn 2001/93/eG van De commissie van 9 november 2001 
hoUDenDe wiJziGinG van richtLiJn 91/630/eeG tot vaststeLLinG 
van minimUmnormen ter bescherminG van varKens.

(Annex 1) ‘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.’

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 consu-

menten, 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 groeisnel-

heid en voederconversie.’

overzicht van oFFiciËLe 
eU-teKsten over 
DierenweLziJn.
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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).
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