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Wat wordt de toekomst, 

beren/borgen en of gelten mesten?

Andre Rutjes 

Director Sales Improvac EuAfMe  
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Terug waar het begon.

Van Borg terug naar Beer )
DOOR CASTRATIE GEEN 
BERENGEUR,

Echter we krijgen door 
castratie wel andere nadelen 
voor in de plaats

Als we een andere methode 
kunnen gebruiken om 
Berengeur te elimineren 
hebben we de andere 
nadelen ook niet !! 

Maw hoe kunnen we de 
voordelen van Beren mesten 
behouden en geen 
problemen met Berengeur 
en Berengedrag krijgen .
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Ons alternatief = Improvac

Improvac is een technologie die in > 60 landen is 

geregistreerd om de kwaliteit van het varkensvlees te

verbeteren en die tevens in lijn is met de vereisten van 

een verbeterd dierenwelzijn en  daarenboven duidelijke

voordelen biedt voor de gehele varkensketen.

Hoe werkt het !

Improvac maakt zoals alle vaccins gebruik maakt van het 
immuun systeem dat antistoffen opwekt tegen de stof die 
verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van berengeur en 
berengedrag.  Door Deze stof tijdelijk to blokkeren, tot einde
afmest, bereikt het vaccine hetzelfde effect als castratie.

Anti-GnRF
antibodies
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Wat is het niet
Geregistreerd product in heel Europa 
(EMA) 

Een eiwit, dat zeer snel wordt
afgebroken in het lichaam

Resulteerd in een tijdelijke werking
van antistoffen (immuun systeem) 
die berengeur voorkomen

Er zijn geen residuen van dit eiwit in 
het vlees dat wordt geconsumeerd. 
Daardoor krijgt dit vaccin NUL dagen
wachttijd. 

Goedgekeurd in alle landen met 
varkensindustrie wereldwijd.

15 jaar lange geschiedenis = 
meerdere miljoen geconsummeerde
porties zonder enige opmerking 
omtrend voedselveiligheid.

Het is Geen Hormoon, het product 
heeft op zichzelf geen biologische
activiteit. Zorgt enkel dat het herkend
wordt door het immuunsysteem

Het is Geen antibioticum, de werking 
is identiek aan de werking van 
andere vaccines.

Geen chemische Castratie , want
tijdelijk en omkeerbaar in effect, niet 
aggressief en niet invasief. Puberteit 
wordt uitgesteld, niet vernietigd.

Geen GMO , het is een inaktief
stukje eiwit dat wordt herkend door 
het immuunsysteem

Geen groeibevorderaar, het 
groeibevorderend effect is resultaat
van het beer-zijn

Geen voer supplement, er is geen
orale activiteit met dit product

WAT Is het wel

Meer dan 70 millioen varkens
gevaccineerd wereldwijd

Momenteel worden ongeveer 1.260.000 
varkens gevaccineerd per maand, een

cijfer dat steeds toeneemt.

Azie: bv Thailand: 1 M/jr

Australie: 50% penetratie =   1.2 M/jr

Europa: bv Belgie 2015: verwacht 1 M/jr

Spanje: verwacht 2015: 350 K /jr

Rusland 2015: verwachting: > 700 K/jr

Brazil  (55% penetratie) :  +/- 17M varkens/jr

2015 verwacht in USA:  2 M/jr

Colombia: 80% penetratie

Columbia: 80% penetratie<2005 2005-08 2009-10 2011

Wereldwijd gebruik

Besluit: 
De wereld loopt sneller dan Europa
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Een hoop mythes over Berengeur. Dus even naar 
England kijken: een halve eeuw beren kweken

10 % ! 

10% Berengeur, dat zijn 200 gezinnen/100 
geslachte varkens die een negatieve 
ervaring kunnen opdoen als deze karkassen 
er niet worden uitgehaald aan de slachtlijn

1/2000 1 fam = 2 - 4 
people
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Wat is die berengeur?

De twee voornaamste componenten verantwoordelijk voor deze geur:

• Androstenon

– Zweetachtig, urineachtige geur

– Feromoon voor varkens, trekt het andere geslacht aan

– Vetoplosbare stof

• Skatol

– Mestachtige geur

– Afbraakproduct uit de dikke darm

– Vetoplosbare stof

Een geur die vrijkomt, vooral in het vet, van 
geslachtsrijpe mannelijke varkens

Het gevolg: een hoop heibel, gemotiveerd 
door politiek en korte termijn geld gewin
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En Als ze in Nederland geld pakken, dan wil 
Tönnies een graantje meepikken

1 4

http://www.vionfarming.nl/farming-update/ontwikkeling-poot-huidafwijkingen

Poot – en huid afwijkingen bij VION
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Berengeur in Nederland

Aanbevolen 
tijdstip van slacht

En daarom is het berengeur vaccin
een goede oplossing

Weken na de 2 de dosis

Mate van berengeur*

Beschermend niveau 
van antilichamen

Hoogte van de immuniteit

Minimum interval
van 4 weken

Hoeveelheid antilichamen tegen GnRF

M
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ur

1ste dosis 2 de dosis

* Het ongewenste 
gedrag van beren 
wordt gelijktijdig met 
berengeur onderdrukt
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Berengeur
Bij intacte beren zullen er altijd een aantal in de gevaren zone liggen. 

Bij gevaccineerde beren (i-beren) liggen >99% in de vei lige zone. 

ENTIRE BOARS – pooled EU data (n=153)
Imagoschade 
varkensvlees 

op lange 
termijn

Riscio op 
klachten van 
consumenten

70.6% (n=105)
Geen 

probleem

Data on file (EU 3b program). Pfizer Inc., New York, NY.

HEB GEEN TWIJFELS OVER BELGIE : HUIDIGE 15-20% PENETRATIE ZAL
VERDER GROEIEN, MAAR KAN NIET OVER DE DREMPEL VAN 50% W EGENS
EXPORT BELEMMERING NAAR DUITSLAND

• Colruyt and other supermarkets 
continue to sell pork from pigs 
receiving IMPROVAC

• Belgian Pig industry : 50-60% export
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Danny Daneels

• bv voor Italiaanse hammen

Maar er zijn wel andere export 
mogelijkheden ook reeds vandaag
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Als de boer betaalt, moet hij ook weten waarom
Vaccinatie vs Castratie: duimregels

Parameter verschil Gemiddelde 
haalbare 

Winst

1. Niet snijden = minder infecties � minder 
antibiotica en minder mortaliteit

1-2% Zwakke biggen, euthanasie of 
behandeling tegen Streptococcus suis

€ 0,50

2. Betere voederconversie , gelijk of dicht bij die 
van beren

-8% 25 kg minder voeder, je kan wel 
discutieren over de prijs van dat 
voeder, echt berenvoer is duurder 
wegens meer aminozuren

€ 6,00

3. Hoger vlees percentage wegens minder 
vervetting

+1-2% + € ? / kg X 90 kg
prijs in Belgie in bepaalde 
slachthuizen.

€ 2,50

4. Beter uniformiteit wegens minder zwakke 
starters in begin en minder vechten (meer rust) 
op het einde

Meer hoger gekwalificeerde varkens 
(SEUROP) per levering

?

5. Minder voer = Minder mest productie = lagere 
mest verwerking kosten 

-50 l / varken € 20 / 1000 l mest € 1,00

5. Geen berengeur detectie aan de slachtlijn 
nodig, ook niet voor binnenberen

?? Vaccinatie certifikaat geeft een 
garantie aan het slachthuis dat er 
goed gevaccineerd is

?

6 Kost van het vaccin = is afhankelijk van 
afspraken, van volume etc. 

In Belgie: tussen 
2.7 en 3.2 euro 
per varken

Zolang er geen groot verbruik is, is 
er ook geen duidelijke prijs.

€ - 3

€ 7.00
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ROI calculator – Andre Rutjes

Geen agressie.

Geen drachtige gelten

Geen berengeur
Zamaratskaia G. et al., 2007

Castratie pijn.

Hoge voerconversie.

Lager mager vlees % (meer vet) .

Meer wondinfectie en mortaliteit
Velarde A. et al., 2008

Geen castratie pijn

Lagere mortaliteit en antibiotika
gebruik
Rydhmer1 L. et al., 2010

Betere voerconversie

Mager vlees !! Kan TE mager zijn .

Aggressie en onrust

Huid- en poot letsels

Lagere karkas kwaliteit (te mager).

Berengeur
Velarde A. et al., 2008

Van Castraten naar Beren

BerenBorgen



16-12-2014

13

Dank u 


