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Samenvatting 
 

In deze studie, gekaderd in het project “Optimalisatie van het houden van intacte beren en 

immunocastraten”, wordt er nagegaan of er verschillen meetbaar zijn inzake technische 

kengetallen en financiële resultaten bij het afmesten van intacte beren, immunocastraten en 

zeugen. Deze problematiek is vrij actueel, doordat er vanaf 2018 niet meer chirurgisch zal 

mogen worden gecastreerd. Hierdoor moeten tegen deze tijd alternatieven worden gezocht 

en uitgewerkt voor de chirurgische castratie van beerbiggen. Daarnaast werd er onderzocht 

of er verschillen meetbaar zijn inzake technische kengetallen en financiële resultaten tussen 

dieren die met korrel worden gevoederd en dieren die met meel worden gevoederd. Tijdens 

de proef werd ook beeldmateriaal verzameld om de evolutie van de werking van de 

immunocastratie na te gaan. Het beeldmateriaal werd ook gebruikt om de gedragingen van 

de verschillende groepen te vergelijken. 

In deze proef werden er zes groepen gevormd. Er waren twee groepen met zeugen, twee 

groepen met immunocastraten en twee groepen met intacte beren. Van deze zes groepen 

werden er drie gevoederd met korrel en de drie andere groepen werden gevoederd met 

meel. Er werd dus één groep immunocastraten, één groep zeugen en één groep intacte 

beren met meel gevoederd, terwijl de andere groepen dus met korrel werden gevoederd. De 

dieren werden allen ad libitum gevoederd. Er was geen verschil in voedersamenstelling 

tussen het meel en de korrel. Wel werd er een verschillend voeder geproduceerd voor 

intacte beren, immunocastraten en zeugen voor de 4de fase van de afmestperiode. 

Uit de proef blijkt dat er wel degelijk verschillen waar te nemen zijn tussen intacte beren, 

immunocastraten en zeugen inzake technische kengetallen en financiële resultaten. Inzake 

voederconversie komen de intacte beren er als beste uit. De dagelijkse groei is het hoogst bij 

de immunocastraten. Inzake financiële resultaten komen de intacte beren en zeugen als 

besten naar voren. De immunocastraten zijn inzake financieel resultaat iets minder sterk 

naar voren gekomen door de hogere kosten tijdens de afmestperiode. Deze hogere kosten 

worden veroorzaakt door de kosten van de vaccinatie en het hogere voederverbruik. 

Inzake technische kengetallen komen de dieren die met korrel werden gevoederd als beste 

naar voren. Inzake financiële resultaten was het verschil niet noemenswaardig. Dit kan 

verklaard worden door het feit dat de kosten om korrels te persen een stuk hoger liggen dan 

de productiekosten van meel, terwijl er met korrel dus wel betere technische prestaties 

bereikt worden. 
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Abstract 
 

This study is a part of the project “optimization of the keeping of entire male pigs and 

immunocastrates”. In this study there is checked if there are measurable differences on key 

figures between entire male pigs, immunocastrates and gilts. There is also checked if there 

are measurable differences on financial results between this three groups. This problem is 

quite important nowadays, because starting from 2018 there will be a ban on chirurgical 

castration of male pigs. As a result of this ban, there must be looked out for alternatives en 

further developed for chirurgical castration. In addition there was checked if there are 

differences in key figures and financial results between animals that were fed with pellets and 

animals that were fed with flour. During this study, there was collected some photographs 

and movies to compare the behavior of the difference groups during the fattening period. 

There were six groups in this trial. There were two groups with gilts, two groups with 

immunocastrates and two groups with entire males. Of this six groups, there were three 

groups that were fed with pellets and the three other groups were fed with flour. So there was 

one group of immunocastrates, one group of entire males and one group of gilts that were 

fed with pellets, while the other groups were fed with flour. The animals were fed ad libitum. 

There was no difference in feed composition between the pellets and the flour. There was 

produced a different feed for the last phase of fattening for the entire males, 

immunocastrates and the gilts. 

The results show that there are differences between entire males, immunocastrates and gilts 

on key figures and financial results. The feed ratio was most efficient by entire males. The 

daily gain was highest in immunocastrates. The best financial results were found at the entire 

males and the sows. The financial results of the immunocastrates are not as good as the 

entire males and gilts, but this can be explained by the higher costs during fattening. This 

higher costs are caused by the additional costs of the vaccination and the higher level of feed 

intake. 

The key figures of animals that were fed with pellets were better than those of the animals 

that were fed with flour. On financial results there was no remarkable difference between 

pellets and flour. This can be explained by the higher costs to produce pellets, but ther key 

figures are bit better. One compensates for the other. 
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Lijst met afkortingen 
 

BTW = Belasting op Toegevoegde Waarde 

CO2 = Koolstofdioxide 

d= dag  

DG = Dagelijkse groei 

DNA: Deoxyribonucleic acid = Desoxyribonucleïnezuur 

DVO =Dagelijkse Voederopname 

EU = Europese Unie 

Excl. = Exclusief 

Gem.= Gemiddeld 

GnRF = Gonadotrofine Releasing Factor  

HPLC = High Performance Liquid Chromatography  

IB = Intacte beren 

IC = Immunocastraten 

Incl. = Inclusief 

Kg= Kilogram 

NGO = Niet-Gouvernementele Organisatie 

Ppm. = Parts Per Million 

VC = Voederconversie 

  



 

 

7 

 

Inhoudsopgave 
 

1 Literatuurstudie .............................................................................................................10 

1.1 Inleiding ..................................................................................................................10 

1.2 Berengeur ..............................................................................................................11 

1.2.1 Wat is berengeur .............................................................................................11 

1.2.2 Androstenon ....................................................................................................12 

1.2.3 Skatol ..............................................................................................................14 

1.2.4 Indol ................................................................................................................16 

1.2.5 Berengeur herkennen en opsporen .................................................................16 

1.2.6 Hoe berengeur voorkomen? ............................................................................19 

1.3 Huidige situatie .......................................................................................................22 

1.3.1 Onverdoofde chirurgische castratie bij biggen .................................................22 

1.4 Alternatieven ..........................................................................................................25 

1.4.1 Castratie onder verdoving ...............................................................................26 

1.4.2 Seksen van sperma.........................................................................................28 

1.4.3 Immunocastratie ..............................................................................................28 

1.4.4 Intact laten van de beerbiggen ........................................................................33 

1.5 Vergelijking tussen intacte beren, immunocastraten, bargen en zeugen ................36 

1.5.1 Voederconversie en –opname .........................................................................36 

1.5.2 Voedersamenstelling .......................................................................................37 

1.5.3 Slachtgewichten ..............................................................................................38 

1.5.4 Management ...................................................................................................39 

1.5.5 Financiële resultaten .......................................................................................39 

1.5.6 Slachtresultaten ..............................................................................................39 

1.5.7 Berengeur .......................................................................................................41 

1.6 Vergelijking tussen korrels en meel ........................................................................42 

1.7 Prestaties van vleesvarkens ...................................................................................43 

1.7.1 Voederconversie .............................................................................................43 

1.7.2 Dagelijkse groei ...............................................................................................44 

2 Materiaal en methode ....................................................................................................46 

2.1 De huisvesting ........................................................................................................46 

2.2 De ventilatie en temperatuurregeling ......................................................................47 

2.3 Voeders ..................................................................................................................48 

2.4 Voederinstallatie .....................................................................................................48 



 

 

8 

 

2.5 De dieren ...............................................................................................................49 

2.6 Statistische verwerking ...........................................................................................49 

3 Proefverloop ..................................................................................................................50 

3.1 Doel van de proef ...................................................................................................50 

3.2 Tijdsverloop ............................................................................................................50 

3.3 Behandelingen .......................................................................................................52 

3.3.1 Voederschema’s .............................................................................................52 

3.4 Gegevens bij de start van de proef .........................................................................53 

4 Dataverwerking .............................................................................................................54 

4.1 Berekende kengetallen ...........................................................................................54 

4.1.1 Gemiddeld opzetgewicht .................................................................................54 

4.1.2 Gemiddeld aflevergewicht ...............................................................................54 

4.1.3 Voederconversie .............................................................................................54 

4.1.4 Gemiddelde afmestduur ..................................................................................56 

4.1.5 Dagelijkse voederopname ...............................................................................56 

4.1.6 Dagelijkse groei ...............................................................................................57 

4.1.7 Sterfte .............................................................................................................57 

4.1.8 Bruto winst per afgeleverd varken ...................................................................57 

4.1.9 Voederkost per kilogram groei .........................................................................58 

4.2 Kengetallen bekomen via de slachtgegevens .........................................................58 

5 Resultaten .....................................................................................................................59 

5.1 Omschrijving resultaten ..........................................................................................59 

5.2 Effect van Improvac® op de testesgrootte ..............................................................59 

5.3 Technische resultaten ............................................................................................62 

5.3.1 De voederconversie ........................................................................................62 

5.3.2 De dagelijkse groei ..........................................................................................66 

5.3.3 De dagelijkse voederopname ..........................................................................67 

5.3.4 Verbruikt voeder per verkocht varken ..............................................................70 

5.3.5 Activiteit en agressie in de stallen ....................................................................71 

5.3.6 De sterfte ........................................................................................................71 

5.3.7 Opzet- en aflevergewichten .............................................................................72 

 

 

 

 



 

 

9 

 

5.4 Slachtresultaten .....................................................................................................74 

5.4.1 Vleespercentage .............................................................................................74 

5.4.2 Gemiddelde vleesdikte ....................................................................................75 

5.4.3 Gemiddelde spekdikte .....................................................................................76 

5.4.4 Slachtrendement .............................................................................................77 

5.5 Financiële resultaten ..............................................................................................79 

5.5.1 Bruto winst per verkocht varken ......................................................................79 

5.5.2 Voederkost per kilogram groei .........................................................................80 

5.6 Berengeur ..............................................................................................................81 

6 Besluit en discussie .......................................................................................................83 

Lijst met figuren ....................................................................................................................85 

Lijst met tabellen ..................................................................................................................86 

Lijst met grafieken ................................................................................................................87 

Bronnenlijst ..........................................................................................................................88 

Bijlagen ................................................................................................................................92 

Bijlage 1: Nutriëntensamenstelling voeders ......................................................................92 

 

 

  



 

 

10 

 

1 Literatuurstudie 

1.1 Inleiding 
 

Deze masterproef kadert in het project: “Optimalisatie van het houden van intacte beren en 

immunocastraten”. Dit is een project dat wordt geleid door Hogeschool Vives. In het kader 

van dit project werd er samen met Voeders Decadt een proef uitgewerkt om meer te weten 

te komen over het afmesten van intacte beren en immunocastraten. 

De afgelopen eeuwen was de castratie van beren vanzelfsprekend, zo vanzelfsprekend dat 

er relatief weinig geweten is over de berengeur die kan vrijkomen bij het verwarmen van 

vlees van ongecastreerde varkens.  

Ondertussen is het castreren van mannelijke varkens een maatschappelijk probleem 

geworden. Men vindt het een aantasting van de integriteit en het welzijn van het dier. Voor 

de varkenshouders is het een onaangename taak. Ook op economisch vlak is het niet de 

meest rendabele methode om berengeur te verbannen, aangezien bargen relatief gezien 

meer voeder nodig hebben in vergelijking met zeugen en intacte beren en het feit dat bargen 

een minder gunstige vlees-vetverhouding hebben.(Klep, 2008) 

Jaarlijks worden in België 4.306.200 vleesvarkens afgemest, waarvan 3.980.043 in 

Vlaanderen en 326.158 in Wallonië. Vijftig procent van deze vleesvarkens zijn mannelijk. Dit 

komt neer op 2.153.100 mannelijke vleesvarkens in België. (FOD Economie, 2012) 

Tijdens een onderzoek rond castratie van biggen in Europa bleek dat 80 tot 100% van de 

mannelijke biggen gecastreerd worden. De uitzonderingen in deze studie waren het 

Verenigd Koninkrijk en Ierland, waar nog amper gecastreerd wordt. De dag van vandaag 

worden in België 97,5% van de mannelijke biggen die bedoeld zijn om af te mesten 

gecastreerd. (Fredriksen et al., 2009) In 2009 werden in Vlaanderen nog 99,6% van de 

mannelijke biggen gecastreerd. Op 84% van de Vlaamse bedrijven werden alle mannelijke 

biggen gecastreerd, op de overige bedrijven was dit percentage lager omwille van de risico’s 

bij castratie. Deze risico’s zijn een liesbreuk of het feit dat de biggen nog te klein zijn op het 

ogenblik dat ze zouden moeten worden gecastreerd. In 2011 werden er nog 94% van alle 

mannelijke biggen gecastreerd. Op 6% van alle bedrijven werd niet meer gecastreerd. Op 

80% van de bedrijven werden nog alle biggen gecastreerd. (Aluwé et al., 2012) (Devooght, 

2011) Uit een studie van Devooght (2011) blijkt dat 60% van de mannelijke biggen 

gecastreerd worden in de eerste levensweek, in 19% van de gevallen gebeurd de castratie 

tussen de 7de en de 9de levensdag.  

In december van 2010 werd het engagement aangegaan door een aantal 

vertegenwoordigers uit de voedselketen. Dit zijn landbouworganisaties, vleesindustrie, 

distributie, wetenschappers, dierenartsen en welzijnsorganisaties om vanaf 1 januari 2018 

niet langer chirurgisch te castreren.(Vlaamse overheid, 2012) (Landbouwleven, 2010) Tegen 

deze tijd dienen de alternatieven nog verder bestudeerd te worden en verder op punt worden 

gesteld. Er zijn verschillende alternatieven mogelijk maar uit onderzoek bleek al dat deze niet 

allen even rendabel of efficiënt zouden zijn. 
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De vraag om het onverdoofd chirurgisch castreren te verbieden komt vooral van de kant van 

de consumenten omdat deze handeling erg pijnlijk en traumatisch zou zijn voor de biggen. 

Door de aandacht van de consument voor dit probleem willen heel wat supermarktketens 

geen vlees meer verkopen van chirurgisch gecastreerde biggen. Daarom is het erg 

belangrijk dat er snel alternatieven worden gezocht voor deze praktijk, zodat er vanaf 2018 

geen problemen zijn met de afzet van het varkensvlees dat afkomstig is van mannelijke 

varkens 

 

1.2 Berengeur 

1.2.1 Wat is berengeur 

 

Berengeur is een geur of smaak die sommige consumenten waarnemen bij het verhitten of 
eten van vlees van geslachtsrijpe mannelijke varkens. (Bestrijding van berengeur, 
www.boartaint.com) Berengeur in varkensvlees weerspiegelt de accumulatie van 
androstenon en skatol in het vetweefsel.(Škrlep et al., 2002) Mannelijke varkens ontwikkelen 
in de loop van hun afmestperiode stoffen die de berengeur aan het vlees afgeven. 
Consumenten associëren berengeur met de geur van urine en zweet. Berengeur komt enkel 
vrij bij het verhitten van het vlees. Naar schatting geeft ongeveer 4 à 5 procent van de beren 
een lichte vorm van berengeur af.(Backus, 2011) Dertig tot veertig jaar geleden kwam 
berengeur vrij bij twintig tot dertig procent van de beren. Deze evolutie wordt veroorzaakt 
door het feit dat de dieren nu veel meer bevleesd zijn en minder spek bezitten dan vroeger. 
(Wageningen, dossier berengeur)  
 
Uit onderzoek blijkt dat heel wat mensen gevoelig zijn aan berengeur. Ook zijn bepaalde 

bevolkingsgroepen gevoeliger dan anderen voor het detecteren van berengeur.(Allison et al., 

2008) Uit een studie uitgevoerd door Weiler et al. (1999) komt naar voren dat 17,6% van de 

ondervraagde Duitsers en 30,9% van de ondervraagde Spanjaarden als sterk gevoelig voor 

berengeur worden aanschouwd. Een artikel uit Landbouwleven (2013) spreekt dit echter 

tegen. Dit artikel vermeld dat bepaalde Spanjaarden tussen 55 en 65 zelfs een voorkeur 

hebben voor vlees met een lichte berengeur, mogelijk uit nostalgie naar vroegere tijden. Ook 

blijkt dat Britten een van de hoogste toleranties hebben ten opzichte van berengeur. Bij een 

onderzoek door de universiteit van Wageningen (Spoolder, 2007) kwam naar voren dat 

Fransen gevoeliger zijn voor het opsporen van berengeur dan Britten. 

Dit heeft natuurlijk weinig te maken met de situatie in België, hier is de consument niet 
tolerant ten opzichte van berengeur en dus mag er geen vlees met berengeur geserveerd 
worden. Want de consument is degene die het vlees moet willen kopen.  
 
Uit een internationale studie uitgevoerd in Duitsland, Nederland en Frankrijk uit 2008 blijkt 

dat de consument erg weinig afweet van de huidige problemen in de varkenshouderij. Uit de 

studie bleek dat de meerderheid van de Franse en Duitse ondervraagden nog nooit van 

berengeur hadden gehoord. In Nederland was dit 49% die nog nooit van berengeur hadden 

gehoord. Ongeveer dertig procent hadden al wel gehoord van berengeur maar zegden zelf 

er niet veel vanaf te weten. Uit deze studie komt ook tevoorschijn dat ongeveer de helft van 

de ondervraagden niets afwisten van de gebruikelijke (verdoofde) castratie die momenteel 

gangbaar is. (Allison et al., 2008) 
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1.2.2 Androstenon 

 

In 1968 werd ontdekt dat 5-androstenon werd geïsoleerd en erkent als ‘berengeur’. 5α- 

androstenon, 5α- en 5β – androstenolen worden teruggevonden in de teelballen, klieren in de 

onderkaak en in speeksel. Hoewel nog steeds wordt onderzocht welke componenten allemaal 

verantwoordelijk zijn voor berengeur, wordt er gesteld dat 16-androstenes primair 

verantwoordelijk zijn voor berengeur. 16-Androstenes is een groep steroïden waarvan 5-

androstenen een hoofdbestanddeel is.( Xue en Dial, 1997) 

 

Figuur 1: structuur androstenon (Shäfer et al.) 

Androstenon is een steroïde die wordt aangetroffen in zweet en urine. Het wordt beschouwd 

als een keton, omdat het een carbonyl groep bevat die bevestigd is aan twee 

koolstofatomen. Steroïden zijn hormonen die allemaal een structuur van 4 aaneengesloten 

koolstofringen bezitten. Androstenon was het eerste geïdentificeerde feromoon bij 

zoogdieren.(nl.265health.com;2014) 

Androstenon wordt geproduceerd door de Leydig cellen in testikels van de mannelijke dieren 

samen met andere androgenen en oestrogenen vanaf het moment dat ze seksueel actief 

worden.( Škrlep et al., 2002) De 16-androstenes geproduceerd in de testikels wordt 

vrijgegeven in de circulatie via de testikulaire ader. Als gevolg van de hydrofobe 

eigenschappen worden de circulerende 16-androstenes vervoerd naar het vetweefsel, waar 

ze worden opgeslagen. De opslag van androstenon in het vetweefsel is omkeerbaar. De 

castratie van volwassen beren resulteert in een geleidelijke daling van het androstenon 

gehalte in het buikvet en in het serum. De concentratie androstenon in het serum daalt trager 

dan de concentratie testosteron omdat androstenon wordt vrijgelaten uit het vetweefsel.  



 

 

13 

 

 

Figuur 2: Vorming, opslag en verwijdering van 16- androstenon (Xue en Dial, 1997) 

 

Androstenon en andere 16-androstene steroïden worden naar alle waarschijnlijkheid 

gekataboliseerd in de lever. Bij jonge beren, die een gewicht hebben lager dan 100kg, wordt 

androstenon voornamelijk geëlimineerd via de urine. Dit gebeurt onder de vorm van 5β-

androstenol, die kunnen worden teruggevonden in zeer kleine hoeveelheden in de ontlasting 

van het dier Bij volwassen beren zijn 5β-androstenol en in mindere mate 5α-androstenol de 

enige 16-androstene steroïden die worden teruggevonden in de urine. De 16-androstenes 

die zich in de bloedsomloop bevinden worden ook naar de speekselklieren vervoerd. Daar 

fungeren ze als feromonen en seksuele lokstof tijdens het paringsproces. Deze 

componenten dragen ook bij tot de dominantie en de hiërarchie bij varkens. Agressieve 

beren hebben hogere concentratie androstenon in het speeksel. Door het verspreiden van 

androstenon in nieuw gevormde groepen vleesvarkens wordt er minder gevochten.(Xue en 

Dial,1997) 

1.2.2.1 Factoren die invloed hebben op de vorming van androstenon 

  

Een eerste factor die een grote rol speelt in de vorming van androstenon is de genetica van 

de varkens. Zo blijkt uit een studie van Xue en Dial (1997) dat Piétrain beren hogere 

gehalten aan androstenon bevatten dan beren van het Belgisch Landras. Uit de studie bleek 

dat dieren van het landras de laagste concentraties aan androstenon in het speeksel 

bevatten. Genetische selectie kan effectief het voorkomen van berengeur veroorzakende 

stoffen verlagen. De erfelijkheidsgraad of h²-factor van androstenon wordt geschat tussen 

0,25 en 0,81 bij het Deens Landras en tussen 0,61 en 0,87 bij Large White beren. De 

geschatte erfelijkheidsgraad van de intensiviteit van berengeur wordt geschat tussen 0,13 en 

0,54. De gemiddelde concentratie van androstenon in het vet kon gereduceerd worden van 

0,53ppm tot 0,12ppm na een selectie voor lage androstenon productie na drie generaties. 
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Alhoewel men kan selecteren op dieren met lage androstenon productie, komen hier ook 

neveneffecten bij kijken. Zo kan de selectie op een lage androstenon productie de 

reproductieve- en groei- eigenschappen negatief beïnvloeden. Zo werd na selectie voor een 

lage androstenon productie voor één generatie een vertraagde puberteit waargenomen bij 

zeugen. Ook werd de testikelgrootte gereduceerd na drie generaties.  

Daarnaast speelt ook het lichaamsgewicht en de leeftijd een grote rol bij de androstenon 

productie. Androstenon kan bij de geboorte niet worden gedetecteerd in de testikels maar 

daarna stijgt de concentratie geleidelijk samen met de leeftijd en het lichaamsgewicht. 

Androstenon gehaltes stijgen sterk in beide testikels rond de leeftijd waarbij de puberteit tot 

uiting komt. Het is duidelijk dat de concentratie androstenon in het vet lager zijn wanneer het 

dier wordt geslacht voordat de puberteit werd bereikt. Deze dieren worden dan geslacht bij 

een gewicht dat lager is dan 100kg. 

Ook het toegepast management speelt een rol bij de vorming van androstenon. Bij 

aanwezigheid van vrouwelijke dieren die seksueel rijp zijn wordt een snelle stijging van 

androstenon en testosteron in het bloedplasma waargenomen. Beren die samen worden 

gehuisvest met zeugen bezitten hogere concentraties androstenon in het vet. Bij dieren met 

een gewicht lager dan 80 kg is er geen verband tussen het al dan niet samen huisvesten van 

beren en zeugen en het androstenon gehalte. Bij dieren met een lichaamsgewicht tussen 80 

en 95 kg is de stijging van het androstenon gehalte groter bij beren die gemengd gehuisvest 

samen met zeugen.  

De laatste factor die een bepalende invloed heeft op de vorming van skatol is de 

seizoensinvloed. Tijdens de maanden oktober, november en december is de concentratie 

van androstenon tot vijfmaal zo hoog dan tijdens de rest van het jaar. Door het verkorten van 

de daglengte of een artificieel lichtprogramma dat de naderende winter simuleren worden 

hogere androstenon gehalten waargenomen. (Xue en Dial, 1997) 

1.2.3 Skatol 

 

Skatol wordt gevormd in de dikke darm door de microbiële afbraak van het aminozuur 

tryptofaan afkomstig uit de voeding of uit endogene proteïnen. De bacteriën die tryptofaan 

afbreken zijn Lactobacillen. Ongeveer 87% van het in de dikke darm gevormde skatol wordt 

opgenomen doorheen de intestinale wand en worden getransporteerd in het bloed naar de 

lever. In de lever wordt het grotendeels afgebroken. (Xue en Dial, 1997) (Somers) Volgens 

Zamaratskaia en Squires (2008) wordt de hoeveelheid skatol die wordt geproduceerd 

geregeld door de hoeveelheid beschikbaar tryptofaan en de samenstelling en de activiteit 

dan de darmbacteriën. Een deel van het geproduceerde skatol wordt uitgescheiden via de 

mest, de rest wordt opgeslagen in het lichaam. Volgens DGZ wordt de afbraak van skatol in 

de lever tegengehouden bij mannelijke dieren. Dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid 

van mannelijke geslachtshormonen, hierdoor wordt het overtollige skatol in het vlees 

opgeslagen. (DGZ) (Somers) Bij beren een hoger gehalte aan skatol opgeslagen in het 

lichaam dan bij zeugen. (Somers) (Zamaratskaia en Squires,2008) Zeugen en bargen 

kunnen een overmaat aan concentraties van skatol verwijderen uit het lichaam. (Somers) 

Toch zijn de skatolconcentraties die worden teruggevonden in de mest gelijklopend voor 

zowel zeugen, bargen als intacte beren. (Zamaratskaia en Squires, 2008) 
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Volgens Claus et al. (1994) hebben ook oestrogenen, die in grote aantallen geproduceerd 

worden in de testes, een invloed op de skatol productie. De oestrogenen zouden een 

verlagend effect hebben op de voedselopname, hierdoor zou er een lagere passagesnelheid 

zijn doorheen het verteringsstelsel en kan er meer skatol opgenomen worden door het dier. 

Wanneer er erg energierijk voeder wordt toegediend aan het varken is er een hogere 

skatolproductie in de dikke darm. (Claus en Raab, 1999) 

In de uitwerpselen wordt ongeveer 13% van het gevormde skatol teruggevonden. De 

halveringstijd van skatol in het bloed bedraagt 60 minuten, terwijl de halveringstijd in de 

spieren elf uur bedraagt. De afbraakproducten worden uitgescheiden via de urine. De 

overgebleven hoeveelheden skatol worden opgeslagen in vetweefsel en in de spieren. Bij 

hoge concentraties aan skatol in het vetweefsel kan een onaangename geur of smaak 

vrijkomen. (Xue en Dial,1997) (Somers) 

In Denemarken worden dieren met een skatol gehalte boven 0,25 ppm in het rugspek 

geclassificeerd als berengeur houdend. Berengeurgevoelige consumenten kunnen skatol in 

het rugspek zelfs al waarnemen bij een concentratie van 0,15 ppm in het rugspek. (Henssen 

et al., 2007) 

 

Figuur 3: structuur skatol (Shäfer et al.) 

1.2.3.1 Factoren die een invloed hebben op de vorming van skatol 

 
Rantsoenen met een groter aandeel aan ruwe celstof stimuleren de fermentatieve processen 

in het spijsverteringsstelsel. Hierdoor wordt er dagelijks meer skatol en indol verwijdert via de 

mest. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat wanneer men vezelrijk voeder voedert aan de 

dieren, er meer mest wordt geproduceerd. (Xue en Dial, 1997) 

Volgens een proef uitgevoerd door Xu et al. (2002) kan de skatol concentratie dalen door het 

toevoegen van fructose oligo sacchariden aan het rantsoen. De daling van de skatol 

concentratie wordt veroorzaakt door de verminderde afbraak van tryptofaan. Deze wordt 

veroorzaakt door de toegenomen behoefte aan aminozuren, bestemd voor de synthese van 

bacterieel cellulair eiwit en een verschuiving van het microbiële metabolisme in de richting 

van indolvorming. Via deze methode moet het er een mogelijkheid ontstaan om de 

concentraties van skatol in het rugspek te doen dalen. Deze proef werd echter in vitro 

uitgevoed en moet dus nog getest worden in de praktijk. 
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Varkens die een vrije toegang hebben tot water of die brijvoeding toegediend krijgen hebben 

minder hoge skatol concentraties in hun vetweefsel in vergelijking met varkens die droog 

voeder krijgen. Varkens die worden gehuisvest met een grotere dichtheid hebben een hoger 

skatolgehalte in het vet dan varkens die bij lagere dichtheden worden gehouden. (Xue en 

Dial, 1997) 

 

1.2.4 Indol 

 

Naast androstenon en skatol als belangrijkste veroorzakers van berengeur, speelt ook indol 

een belangrijke rol in dit verhaal. Net als skatol is indol ook een derivaat van tryptofaan. Net 

als skatol wordt indol ook in de dikke darm van het varken gevormd. De geur, die voor 99% 

van de populatie waarneembaar is, is vergelijkbaar met deze van skatol. Maar de 

concentratie van indol is veel lager in vergelijking met skatol. Hierdoor wordt indol als minder 

belangrijk beschouwd in vergelijking met androstenon en skatol. (Xue en Dial, 1997)  

 

Figuur 4: structuur indol 

1.2.5 Berengeur herkennen en opsporen 
 

Berengeur is letterlijk een kwestie van smaak. Het gaat niet louter om de concentratie van de 

veroorzakers van berengeur, maar om de geur- en smaakbeleving die deze stoffen 

veroorzaken bij de consumenten. In een studie die uitgevoerd werd in Vlaanderen bleek 

minder dan de helft (45,3%) van 1569 van de onderzochte personen gevoelig te zijn voor 

androstenon. (geVilt, 2012) Volgens Klep (2008) is 30% van de consumenten totaal 

ongevoelig voor androstenon en zijn vrouwen iets gevoeliger dan mannen voor het opsporen 

van androstenon. Ook volgens Smits (2006) zijn vrouwen gevoeliger voor het detecteren van 

berengeur, maar deze studie spreekt over het feit dat vrouwen er zelfs twee maal zo 

gevoelig voor zijn als mannen. Uit een onderzoek dat werd gevoerd aan het ILVO blijkt dat 

vrouwen (51%) gevoeliger zijn dan mannen (38%) en oudere personen zijn minder gevoelig. 

(geVilt,2012) 



 

 

17 

 

Een studie uitgevoerd aan de KU Leuven spreekt dit echter tegen, volgens deze studie zijn 

mannen gevoeliger voor het opsporen van androstenon. Ongeveer de helft van de vrouwen 

kan androstenon waarnemen terwijl maar ongeveer één op drie mannen androstenon kan 

ruiken. Skatol kan bijna door iedereen worden geroken. 

Er zijn zelfs mensen die vinden dat skatol en androstenon een aangename geur hebben. 

Ook de manier van klaarmaken van het vlees speel een grote rol, wie veel kruiden gebruikt 

zal minder last hebben van berengeur. (Klep, 2008).  

 

Ook blijkt dat dieren met berengeur gemiddeld gezien een lagere pH hebben. Dus hoe meer 

stress, wat de veroorzaker is van een lagere pH, hoe meer berengeur zou voorkomen. Dit 

zou verklaard kunnen worden doordat beren agressiever zouden zijn. Door dit agressievere 

gedrag wordt de puberteit vervroegd en zal de androstenon productie sneller op gang 

worden gebracht bij agressieve beren. Agressie wordt genoemd als een veroorzaker van 

acute stress, dus is dit een logische verklaring voor de lagere pH. Een tweede verklaring 

voor de lagere pH bij dieren is het seizoen waarin de dieren worden geslacht. In de zomer is 

de pH-waarde van varkensvlees lager, maar de skatolconcentraties in de lucht zijn bij hoge 

temperaturen hoger. Dus wanneer men de stress bij het slachten kan beperken zal er ook 

minder berengeur worden waargenomen (Janssen, 2012) Wanneer de dieren met stress 

hadden te maken bij het slachten treedt er een versnelde pH daling op. Hierdoor wordt er 

PSE vlees bekomen, dit wordt gekenmerkt door het feit dat het vlees bleek, zacht, slap en 

waterachtig is. PSE vlees heeft een lager waterbindend vermogen. (Van Hulle, 2008) 

 

Volgens verschillende onderzoeken, die gebaseerd zijn op een objectieve testen door 

laboratorium panels, komt berengeur voor bij 1-30% van de beren. Bij een studie die werd 

uitgevoerd in de Verenigde Staten kwam berengeur, soms in zeer lichte vorm, voor bij 25% 

van de mannelijke varkens. In een andere studie kwam bij een zeer klein aantal zeugen en 

bargen een lichte afwijkende geur voor. (Janssen, 2012) 

 

Algemeen worden androstenon en skatol aangezien als de hoofdbestanddelen die 

verantwoordelijk zijn voor berengeur. Maar toch is er onenigheid over welke component de 

hoofdverantwoordelijke is voor het ontstaan van berengeur. In Denemarken wordt skatol 

aanzien als de belangrijkste veroorzaker van berengeur, terwijl in vele andere landen 

androstenon wordt aanzien als de belangrijkste veroorzaker van berengeur. 

Skatol wordt gevormd in alle mannelijke, vrouwelijke en gecastreerde varkens. Momenteel is 

het nog niet duidelijk waarom enkel mannelijke dieren skatol in het vetweefsel opslaan.  

Skatol en androstenon hebben een synergetisch effect, onaangename geur die wordt 

gekoppeld aan androstenon kan worden versterkt bij hoge skatol concentraties. (Xue en 

Dial,1997) 

 

In Denemarken werd een methode ontwikkeld voor het opsporen van berengeur. Hierbij 

werd er 5 gram spek in water van 80°C. gebracht. Toch nam amper 50% van de 

proefpersonen de berengeur waar. Dit kan men verklaren door het feit dat de ene persoon 

gevoeliger is dan een andere voor het waarnemen van berengeur.(Meinert et al., 2011) 
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Aan de slachtlijn wordt vaak de soldeerboutmethode gebruikt. Deze methode bestaat er in 

om met een warme soldeerbout onderhuids vet te verschroeien. Door het vlees te 

verwarmen wordt hetzelfde effect opgewekt als wanneer men het vlees bakt.(Jarnoluk et al., 

1970)  

 

Wanneer een soldeerbout niet wordt gereinigd en er vet achterblijft van vorige stalen met 

een hogere score groeit de kans op een foute score. Ook gewenning, of dubbele 

verschroeiing van het vet op dezelfde plaats, vormen risico’s. (geVilt, 2012) 

Aan de slachtlijn staan personen die speciaal zijn opgeleid om berengeur te herkennen. 

Aangezien dit door mensen dient te gebeuren is dit nog steeds geen sluitende methode.  

Wanneer men dan berengeur heeft waargenomen gaat dit vlees naar een lijn waarvan het 

vlees wordt gebruikt voor koude bereidingen, zodat de berengeur niet vrijkomt. (Veehouder 

en veearts, 2013) 

  

Ook wordt vaak een testpanel gebruikt om berengeur op te sporen. Hiervoor worden een 

aantal personen die gevoelig zijn voor berengeur geselecteerd. Deze personen krijgen een 

training in het herkennen en onderscheiden van de berengeurcomponenten. Na de training 

krijgen deze personen stalen met varkensvlees voorgeschoteld en moeten zijn dan oordelen 

of er al dan niet berengeur aanwezig is in de stalen. Door deze methode kunnen conclusies 

worden getrokken over de maximaal aanvaardbare concentraties. Deze methode is echter 

niet volledig sluitend aangezien de trainingen niet op dezelfde manier gebeuren. Ook worden 

de stalen niet allemaal op dezelfde wijze klaargemaakt en ook de manier van beoordelen 

varieert bij elke studie.(Vande Maele, 2009) 

 

Een andere optie voor het opsporen is een elektrische neus. Dit instrument reageert op de 

mengsel van chemische componenten in een staal. De elektrische neus is in staat om een 

analyse te maken van de combinatie van de verschillende moleculen die verantwoordelijk 

zijn voor berengeur en niet enkel de analyse van één enkele molecule. De elektrische neus 

werkt op dezelfde methode als de reukzin van zoogdieren. Door de hoge werkingssnelheid 

zou het mogelijk moeten zijn om dit systeem te plaatsen op de slachtlijn. De werking van de 

elektrische neus moet nog fijner worden afgesteld zodat er geen fouten worden gemaakt. Zo 

zouden onterechte goede karkassen kunnen worden geclassificeerd als berengeur-houdend, 

ook het omgekeerde zou mogelijk zijn (Ampuero, 2004) 

 

In Denemarken werd een colorimetrische methode uitgewerkt om berengeur op te sporen. 

Uit deze methode zijn erg goede resultaten voortgekomen. Wanneer men enkel skatol meet 

was er een erg hoge correlatie (r=0,975) in vergelijking met de metingen uitgevoerd via 

HPLC. Wanneer men zowel skatol als indol wou meten werd nog een hogere correlatie 

bekomen (r=0.986).  

Men onderzocht ook hoeveel karkassen met berengeur toch zouden worden goedgekeurd. 

Hiervoor werd een getraind testpanel gebruikt. Men gebruikte een drempel van 0,25ppm 

skatol of 0,5 ppm androstenon om karkassen eventueel te weerhouden. Uit de studie bleek 

dat 1,2% van de karkassen die werden aanvaard een afwijkende geur bevatten. (Jensen en 

Klinth, 1998)  
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De bestaande detectiemethodes leveren vaak verschillende resultaten op. Tijdens een 

doctoraatstudie aan het ILVO werd een nieuwe detectiemethode ontwikkeld. Deze methode 

bestaat uit een ultraperformante hogedrukvloeistofchromotografie gekoppeld aan hoge 

resolutie massaspectrometrie. Deze methode is in staat om zowel androstenon, skatol en 

indol simultaan te kwantificeren in vet. Deze methode dient te worden uitgevoerd in een labo, 

en niet aan de slachtlijn.(geVilt, 2012) 

 

1.2.6 Hoe berengeur voorkomen? 

 

Een eerste zaak die invloed heeft op de productie van berengeur is de 

rantsoensamenstelling. Verschillende studies toonden aan dat de hoeveelheid en het type 

van eiwitten en koolhydraten die voorkomen in het voeder een effect hebben op het stikstof 

metabolisme en daarbij de vorming van skatol beïnvloeden. Er werd aangetoond dat voeders 

die een niet goed verteerbaar zijn in de dunne darm de skatol productie stimuleren. Terwijl 

rantsoenen die een hoog gehalte aan fermenteerbare koolhydraten bevatten, de skatol 

productie verlagen. Rauw aardappelzetmeel, fructosen en lupinen werden als het meest 

effectief bevonden om de skatol productie te verlagen. (Jensen,2006) Volgens een proef 

uitgevoerd door Xu et al. (2002) kan de skatol concentratie dalen door het toevoegen van 

fructose oligo sacchariden aan het rantsoen. De daling van de skatol concentratie wordt 

veroorzaakt door de verminderde afbraak van tryptofaan 

Suikerbietenpulp bevat een hoge concentratie aan onverteerde polysacchariden, en is ook 

rijk aan niet zetmeel polysacchariden. Dit suikerbietenpulp kan een verlaging van de 

concentratie aan indol en skatol in het subcutaan vet veroorzaken. Ook kan het zorgen voor 

een verhoogde uitscheiding van indol en skatol in de mest. (Xue en Dial, 1997) 

In Denemarken werd een proef uitgevoerd waarbij men het effect van vezelrijke 

voedermiddelen op berengeur wou nagaan. Hierbij kwam naar voren dat bij een gehalte van 

10% gedroogde cichorei in het voeder een significante reductie van berengeur teweegbracht, 

ook werd het vlees door de consument smakelijker bevonden. Tijdens dezelfde proef was er 

een significante daling van het skatolgehalte in het bloed en rugspek voor zowel beren als 

zeugen. Deze daling werd veroorzaakt door het voederen van 25% blauwe lupinen één tot 

twee weken voor het slachten. De vleeskwaliteit werd niet beïnvloedt door het toevoegen van 

lupinen of cichorei.(Hansen et al., 2007)  

Ook de voedermethode heeft een vrij grote invloed op de productie van skatol. Het gebruik 

van brijvoeder heeft een gunstig effect op de daling van skatol productie. Volgens Jensen 

(2006) is het nog niet duidelijk of er een verschil is in skatol productie bij het gebruik van 

korrels ten opzichte van meel. Bij varkens die gevoederd worden aan een lange trog komt er 

een lager percentage berengeur voor. (Stevens, 2012) 
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De voederopname van de varkens speelt zelf geen rol in de skatolproductie, maar het 

uitvasten van de varkens voordat ze naar het slachthuis worden gebracht speelt wel een rol. 

Zo blijkt dat varkens die twaalf uur voor het slachten geen voeder meer krijgen een verlaagd 

skatol gehalte vertoonden dan varkens die voeder kregen tot het moment van transport. Dit 

toont aan dat wanneer er een kleinere hoeveelheid aan voeder in de dikke darm terecht 

komt, dit resulteert in mindere fermentatie van niet-verteerde eiwitten en de snelle afbraak 

van skatol in de lever.(Stevens, 2012) 

Naast voorgaande factoren speelt ook de omgeving een rol in de productie van skatol. Zo 

blijkt dat varkens die opgekweekt worden in een schone omgeving een lagere skatol 

productie hebben dan in een vervuilde omgeving. (Jensen, 2006) Volgens het Nederlandse 

magazine “Varkens” blijkt hygiëne de belangrijkste factor die invloed heeft op berengeur 

Hokbevuiling voorkomen blijkt dus van belang. Het onderzoek laat zien dat roosters met een 

spleetbreedte van meer dan 18 mm (beton) of meer dan 16 mm (staal) beter zijn. Een goede 

kwaliteit van de dichte vloer (niet ruw) is noodzakelijk. Een goede hygiëne betekent 

tegelijkertijd ook minder berengedrag en huidbeschadigingen. Dat geldt tevens bij een 

schone drinkwater- en voervoorziening.(Varkens, 2013) 

Varkens die minder agressief gedrag vertonen, lijken minder afwijkende geur te hebben. In 

de praktijk zijn er echter grote verschillen tussen de bedrijven op het gebied van agressiviteit. 

(Stevens, 2012) 

Volgens Tajet et al. (2005) speelt de rassenkeuze ook een niet onbelangrijke rol in het 

voorkomen van berengeur. Zo bleek uit hun studie dat er hogere androstenon niveaus 

voorkwamen bij Duroc varkens in vergelijking met dieren van Landrassen. Deze stelling werd 

bevestigd door een onderzoek van Xue et al.(1996). De heritabiliteit van androstenon was bij 

Duroc en landras varkens ongeveer even hoog, terwijl de heritabiliteit voor skatol lager was 

bij Duroc. Zo blijkt uit een studie van Xue en Dial (1997) dat Piétrain beren hogere gehalten 

aan androstenon bevatten dan beren van het Belgisch Landras. 

Bij een proef in Vlaanderen die een vergelijkende studie was tussen intacte beren van 

verschillende rassen. In deze proef werden 36 Piétrain beren, 36 Large White beren en 36 

Belgisch Landras stressnegatieve dieren met elkaar vergeleken. Uit deze studie bleek dat de 

consumenten geen verschil waarnemen tussen de verschillende rassen. Volgens de 

soldeerboutmethode waren er wel verschillen tussen de rassen. De Piétrainberen 

vertoonden duidelijk minder berengeur dan de Large White beren. Deze verschillen kunnen 

te wijten zijn aan het verschil in het mager vlees aandeel tussen de rassen. (Andries) 

Androstenon- en skatolwaarden zijn afhankelijk van genetische factoren. Vijf tot acht procent 

van de raszuivere Hamshire-, Yorkshire- en Landrasberen heeft hoge 

androstenonconcentraties in het vet, terwijl 50 % van de Durocberen hoge concentraties 

heeft. Ook de skatolwaarden verschillen per ras. Eerdere pogingen om op lage 

androstenonwaarden te selecteren, resulteerden in verminderde prestaties en een latere 

seksuele maturiteit wegens de lagere productie van androgenen en oestrogenen. (Van 

Beirendocnk et al., 2009) 
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Fokkerijorganisatie TOPIGS heeft als doel om via de fokkerij en selectie 40% minder 

afwijkende geur aan de slachtlijn te bewerkstelligen. Hiervoor wil TOPIGS beren inzetten die 

een kleinere kans hebben om berengeur af te geven. Door een verlaging van berengeur als 

fokdoel op te nemen in de selectie, dient wel een ander fokdoel te wijken. TOPIGS heeft van 

al hun eindberen DNA-monsters genomen om vast te stellen in welke mate de dieren 

berengeur vererven. De beren die als “Low boar taint beren” worden geclassificeerd zijn 

beren die een hoog percentage mager vlees hebben. Door dit hoge magervleespercentage 

wordt er minder androstenon en skatol opgeslagen in het vetweefsel. Nadat de eindberen 

geclassificeerd werden is er in de tweede fase onderzoek gedaan naar de vererving van 

berengeur in de zeugenlijnen. Wanneer dan een “low boar taint” eindbeer met een “low boar 

taint” zeug wordt gekruist is er 70% minder kans op berengeur aan de slachtlijn volgens 

TOPIGS (Busser en Eikelenbooom,2012) Een bedenking die hierbij naar boven komt is het 

feit dat wanneer er wordt geselecteerd op dieren met lagere prevalentie voor berengeur er 

minder wordt geselecteerd op een andere foktechnische eigenschap. Daarnaast moet er ook 

worden nagedacht dat men de bespiering van de dieren niet negatief beïnvloedt, want 

wanneer men zal selecteren op een lager voorkomen van androstenon zullen misschien ook 

de voordelen die door testosteron bekomen zijn tenietgedaan worden.  
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1.3 Huidige situatie 

1.3.1 Onverdoofde chirurgische castratie bij biggen 

 

Om berengeur te voorkomen worden in de meeste EU-landen de biggen chirurgisch 

gecastreerd. Jaarlijks gaat dit om ongeveer 100 miljoen dieren. Tot een leeftijd van 7 dagen 

mogen varkenshouders dat zonder verdoving doen, en dat is ook de praktijk. Bij oudere 

biggen is castratie alleen toegestaan onder verdoving, aangevuld met langdurige 

pijnbestrijding en dit dient te worden uitgevoerd door een dierenarts. Bij gecastreerde 

varkens wordt geen androstenon gevormd en om nog onverklaarde redenen vormt zich ook 

minder skatol. Gecastreerde varkens zijn minder agressief dan intacte beren, dit komt 

economisch de landbouwer en ook het welzijn van de dieren in het hok ten goede. (Klep, 

2008) 

 

 

Figuur 5: situatie in Europa in 2008 (van der Fels en Knol, 2013) 

 

1.3.1.1 methode 

 

De chirurgische castratie dient in de eerste levensweek van de big te gebeuren. Deze 

handeling wordt door de varkenshouder zelf uitgevoerd. De big wordt in de hand of een klem 

gefixeerd, door het gebruik van een klem heeft men het voordeel dat beide handen vrij zijn 

voor de ingreep zelf. Daarna wordt een grote of twee kleinere insnijdingen in de balzak van 

de big gemaakt. Daarna worden de teelballen naar buiten geduwd en worden de zaadleiders 

afgesneden. Tenslotte wordt de wonde nog behandeld tegen infecties. 
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Wanneer men vroeg castreert is er het voordeel dat de biggen makkelijk te hanteren zijn en 

de wonden snel kunnen genezen. Toch wordt er vaak niet tijdens de eerste drie levensdagen 

van de big gecastreerd. Dit heeft als reden dat men vreest voor een verminderde 

biestopname na de ingreep. Ook wordt aangenomen dat zeer vroeg castreren een 

groeiachterstand met zich meebrengt. In de praktijk wordt er gecastreerd op een leeftijd van 

gemiddeld 6,2 dagen. Uit een studie van Devooght (2011) blijkt dat 60% van de mannelijke 

biggen gecastreerd worden in de eerste levensweek, in 19% van de gevallen gebeurd de 

castratie tussen de 7de en de 9de levensdag. Bij een bevraging bij de Vlaamse 

varkenshouders bleek dat per uur elf worpen kunnen worden gecastreerd. Castratie gebeurd 

in 45 à 50% van de gevallen in de hand, 40% van de castraties gebeuren in een hulpmiddel. 

(Aluwé et al., 2012)(Devooght, 2011) 

1.3.1.2 wet 

 

Volgens de wet dient onverdoofde chirurgische castratie te gebeuren voor de zevende 

levensdag. De castratie dient te worden uitgevoerd door een persoon met voldoende kennis 

van zaken en moet gebeuren onder goede omstandigheden. Wanneer biggen ouder zijn dan 

zeven dagen dient de castratie uitgevoerd worden onder verdoving en pijnbestrijding door 

een dierenarts volgens richtlijn 2001/93/EG. (Aluwé et al., 2012)(Raad voor 

dierenaangelenheden,2005) Het verwijderen van de teelballen kan op verschillende 

manieren gebeuren. Het meest gebruikte hulpstuk hiervoor is een scalpel (61%), 20% van de 

landbouwers gebruikt een speciale tang. Terwijl 19% van de ondervraagde varkenshouders 

de teelballen verwijdert door middel van het trekken of scheuren van de zaadleiders. 

(Devooght, 2011) 

1.3.1.3 effecten  

 

Deze praktijk is erg efficiënt ter voorkoming van berengeur. Door het verwijderen van de 

testikels zijn geen verdere aanpassingen en voorzorgen nodig verder in de keten. 

Gecastreerde beren zijn veel minder agressief, zijn meer handelbaar en vertonen minder 

ongewenst gedrag dan beren. 

Deze handeling is erg pijnlijk voor de biggen. Ook is het voor de varkenshouder een erg 

tijdrovende, ongeveer 5à 10 minuten per toom, en onaangename taak. Doordat er een 

insnijding wordt gemaakt wordt het risico op infecties een stuk groter bij jonge biggen. 

(Vlaamse overheid, 2012) De pijn die biggen ondervinden is het grootst tijdens de castratie 

en enkele uren erna. Maar daarna is deze pijn snel verdwenen. Toch kunnen enkele 

afwijkingen tot enkele dagen na de ingreep zichtbaar blijven. (Bruiner et al., 2006)  

Dieren die worden gecastreerd zonder verdoving hebben het grootste pijngevoel. Dit wordt 

aangetoond door middel van een meting van het geluid dat de biggen maken tijdens de 

castratie, ook op het vlak van lichaamstemperatuur kan worden vastgesteld dat deze biggen 

de grootste pijn doormaken. 

Door chirurgische castratie gaan enkele voordelen verloren die voorkomen bij het afmesten 

van intacte beren. De karkaskwaliteit van gecastreerde varkens wordt minder gewaardeerd 

dan deze van ongecastreerde varkens.  
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Gecastreerde varkens produceren meer mest dan niet-gecastreerde varkens, waardoor er 

meer mineralen in het milieu terechtkomen. Zo stelt men dat beren een betere groei kennen 

dan zowel bargen als zeugen. De voederomzet van beren is een stuk gunstiger dan van de 

andere vleesvarkens. Ook kennen beren een zeer goede bevleesdheid. Daarnaast is er 

naast de betere bevleesdheid ook een hoger percentage aan mager vlees, wat tegenwoordig 

meer en meer gewenst is door de consument. Beren kennen een betere benutting van 

stikstof en fosfor, hierdoor is er een lagere uitstoot van deze mineralen en dus ook een 

lagere mestdruk.(Fremaut en Michiels,2012)(Raad voor Dierenaangelenheden, 2005) 

1.3.1.4 discussie 

 

Algemeen wordt er aangenomen dat onverdoofde chirurgische castratie heel wat pijn met 

zich meebrengt, zowel tijdens de ingreep tot enkele dagen erna. Ook treedt er een 

groeivertraging op bij dieren die worden gecastreerd. Daarnaast verhoogt de kans op 

infecties van de wonden, waardoor heel wat gezondheidsproblemen kunnen optreden. Deze 

gezondheidsproblemen kunnen resulteren in een groter medicijngebruik. (Raad voor 

Dierenaangelegenheden, 2005) 

Toch is het niet zo eenvoudig om zomaar onverdoofde chirurgische castratie te verbieden 

omdat de hoofdreden van deze castratie nog steeds het voorkomen van berengeur is, 

moeten degelijk alternatieven uitgewerkt worden. Het blijkt dat varkenshouders, slachthuizen 

en vleesverwerkers de voorkeur geven aan deze methode. Maar de consument, NGO’s en 

de wetgevende macht hebben een afkeer van deze methode omwille van het 

dieronvriendelijk karakter van deze methode.(Baltussen et al., 2009) 
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1.4 Alternatieven 
 

 

Figuur 6: alternatieven voor de onverdoofde chirurgische castratie 
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1.4.1 Castratie onder verdoving 

 

Bij deze methode van castratie wordt de big door middel van een gas, meestal 

koolstofdioxide, buiten bewustzijn gebracht. De keuze voor koolstofdioxide berust op het feit 

dat de andere gassen, halothaan en isofluraan, te duur zijn en niet veilig zijn voor de 

gebruiker. (Vlaamse overheid, 2012)  

De toediening van CO2 komt het dier in een comateuze toestand waardoor het geen pijn 

voelt tijdens de ingreep. In België is deze methode nog verboden door de Vlaamse orde van 

dierenartsen omdat ze dieronvriendelijk zou zijn. Dit omwille van de intense periode van 

stress waarin de big terechtkomt net voordat de big in comateuze toestand terechtkomt. 

Daardoor mag in België enkel medicinaal CO2 -gas gebruikt worden. Dit medicinaal gas is 

vier maal duurder dan het industriële CO2-gas. Deze methode dient uitgevoerd te worden 

door een dierenarts volgens de wet. CO2-gas werd nog niet geregistreerd als gas dat 

geschikt is voor anesthesie bij castratie. In de praktijk worden de biggen verdoofd met 70% 

CO2 en 30% zuurstofgas. De biggen worden behandeld op een speciaal ontworpen 

behandelkar waarop drie biggen tegelijk kunnen gecastreerd worden. Door het gebruik van 

deze behandelkar dient er geen extra tijd te worden uitgetrokken voor deze behandeling in 

vergelijking met de klassieke methode. (Aluwé et al., 2012) De dieren mogen zeker niet 

langer dan twee minuten onder verdoving geplaatst worden, anders wordt de kans op sterfte 

te groot. (Kluivers-Poodt et al., 2007) Men dient erop toe te zien dat de koolstofdioxide 

toediening aangepast is aan het gewicht van de biggen. Daarom is het belangrijk dat men 

met uniforme tomen werkt. Het is ook erg belangrijk dat men enkel gezonde biggen 

behandeld, zieke of zwakke biggen zouden kunnen sterven door de verdoving. Deze 

methode wordt in Nederland sterk ondersteund. De retailsector is zelfs bereid om het totale 

bedrag van de apparatuur te vergoeden, hierdoor willen de Nederlandse supermarkten nu al 

geen vlees meer aanbieden van onverdoofd gecastreerde biggen. (Aluwé et al., 2012) 

(Kluivers-Poodt et al., 2007) (Van der Meirsh, 2009) 

Ook plaatselijke verdoving door middel van lidocaïne is mogelijk. Bij deze methode is het 

welzijnsverhogend effect relatief beperkt. Er is namelijk nog steeds sprake van pijn en stress, 

daarnaast is er ook de pijnbeleving van de injectie. Deze injectie wordt toegediend in de 

testikels van de big. Naast lidocaïne wordt er vaak een langwerkende pijnstiller toegediend 

maar op het moment van de castratie heeft deze een beperkt effect. (Klep, 2008)  

Uit een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Wageningen bleek dat vier dagen na 

castratie biggen die verdoofd werden door middel van plaatselijke verdoving meer 

pijngerelateerd gedrag vertoonden dan biggen die onverdoofd gecastreerd werden. Wanneer 

men een langdurige pijnstiller toediende naast de lidocaïne is deze napijn niet aanwezig. 

Aangezien deze methode door de veearts dient te worden uitgevoerd stijgt de kostprijs zeer 

snel. Volgens dit onderzoek stijgen de kosten met €1 per beerbig wanneer de veearts de 

castratie dient uit te voeren. Wanneer de landbouwer dit zelf kan uitvoeren kost dit ongeveer 

€0,28 per beerbig. (Klep, 2008) 
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1.4.1.1 Werking CO2- gas 

 

De dieren worden onder volledige verdoving gebracht. Uit een onderzoek dat werd 

uitgevoerd op ratten blijkt dat er tijdens de verdoving vier fases kunnen worden 

waargenomen. De eerste fase wordt gekenmerkt door een normale beweging van kop, 

lichaam en ledematen. Ook waren de dieren nog erg verkennend voor hun omgeving. Een 

tweede fase wordt gekenmerkt door een continue, abnormale hoge activiteit. Ook werd 

opgewonden en onrustig gedrag vastgesteld. De derde fase gaat in wanneer het dier door de 

achterpoten zakt en de controle over het lichaam verliest. Tijdens de vierde fase is er totaal 

geen spierspanning meer aanwezig en zakt de kop neer. Wanneer de vierde fase te lang 

wordt aangehouden stopt ook de ademhaling. Dit moet ten allentijde worden vermeden 

wanneer men met biggen werkt. (Coenen et al., 1995) 

1.4.1.2 Effectiviteit 

1.4.1.2.1 Voordelen 

 

Uit de CASPRAK studie (Aluwé,2012) blijkt dat net na de ingreep, nog steeds in het 

kraamstal, de dagelijkse groei van de biggen die gecastreerd werden onder verdoving iets 

hoger was dan van biggen die gecastreerd werden zonder verdoving of pijnbestrijding. 

Verder in de afmestperiode wordt dit verschil teniet gedaan. Toch blijken de biggen die via 

deze methode chirurgisch gecastreerd worden het meest worden verlicht van hun pijn. Alle 

belangrijke behandelingen die normaal samen met het castreren dienen te gebeuren kunnen 

allemaal onder verdoving gebeuren. Wel is het vaak nodig om met twee personen te 

castreren vanwege de praktische haalbaarheid. (Vlaamse overheid, 2012) (Kluivers-Poodt et 

al., 2007) 

 

1.4.1.2.2 Nadelen 

 

Het grootste nadeel van dit systeem is het feit dat de grens voor een veilig gebruik erg dun 

is. Zo is het erg moeilijk om de ideale concentratie en verdovingsduur te vinden die voor elke 

big gepast is. Ook is er nog geen systeem ontwikkeld dat voor algemeen gebruik toepasbaar 

is. (Kluivers-Poodt et al., 2007b)  

De kostprijs van het CO2-gas wordt geraamd op 7 cent per varken. De kostprijs van de 

behandelkar komt neer op €1.500 en voor de gasfles dient maandelijks €12,80 staangeld 

betaald te worden. (Aluwé et al., 2012) 
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1.4.2 Seksen van sperma 

 

Bij het seksen van sperma van varkens zouden enkel zeugjes geboren worden. Door het 

gebruik van deze techniek zou castratie overbodig worden.(Vande Maele,2009) 

Deze praktijk is weinig praktisch haalbaar op dit ogenblik. Het seksen van sperma gebeurt 

door middel van flow cytometrie. Hierbij worden X en Y spermacellen van elkaar gescheiden. 

Bij rundvee is deze methode reeds sterk ingeburgerd. De spermacellen worden door een 

flowcytometer gebracht. Op basis van een verschil in hoeveelheid DNA wordt het vrouwelijk 

sperma van het mannelijk sperma gescheiden. Hierbij wordt het sperma fluorescerend 

gekleurd. In de flowcytometer wordt het sperma met een laserlicht belicht. Detectoren meten 

de hoeveelheid fluorescentie en geven een positieve of negatieve lading aan de spermacel. 

Door het grotere X chromosoom straalt het vrouwelijk sperma lichter dan het mannelijk 

sperma. Op basis van de lading wordt het sperma gescheiden in drie stromen, positief 

geladen cellen van het ene geslacht, negatief geladen cellen van het andere geslacht en niet 

geladen cellen waarvan men het geslacht niet kon bepalen. Deze methode sorteert het 

sperma met 90% zuiverheid. (CRV) 

.Dit proces verloopt erg traag, dagelijks zouden amper twee spermadosissen kunnen bereid 

worden. Na het seksen gaat tweederde van de oorspronkelijke hoeveelheid sperma verloren. 

Gesekst sperma is een stuk minder vitaal en heeft een kortere levensduur. Door de lagere 

hoeveelheid aan spermacellen dient het sperma diep in de baarmoederhoornen gebracht te 

worden in tegenstelling tot de traditionele inseminatie die net voor de baarmoederingang 

gebeurd. Hierdoor wordt de inseminatie arbeidsintensiever. Daarnaast blijken de resultaten 

ondermaats te zijn. Het bevruchtingspercentage is een stuk lager en ook de toomgrootte is 

kleiner. Door de intra-uteriene inseminatie dienen er speciale katheders gebruikt worden, 

hierdoor stijgen de inseminatiekosten.(Varkensloket, 2013)  

 

1.4.3 Immunocastratie  

1.4.3.1 Wat is immunocastratie? 

 

Vaccinatie tegen berengeur is een veilige en succesvolle methode om berengeur te 

voorkomen. Het vaccineren van de mannelijke dieren is een diervriendelijk alternatief voor de 

chirurgische castratie. Volgens de fabrikant zijn er geen napijnen, zijn er geen open wonden, 

is er geen infectiegevaar en is er geen stress van een narcose en ingreep. Immunocastratie 

is even effectief in het reduceren van berengeur als chirurgische castratie. Ook zou 

immunocastratie leiden tot minder biggensterfte dan wanneer chirurgische castratie wordt 

toegepast. (Berengeur, www.zoetis.nl) 

 

Bij immunocastratie dienen de biggen gevaccineerd te worden met Improvac®. Improvac® is 

een vaccin dat inwerkt op de hormonale ontwikkeling van de teelballen. Door de inwerking 

op de ontwikkeling van de teelballen is er zo goed als geen risico op berengeur.  
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Door de vaccinatie blijven de mannelijke dieren zich gedragen als beren tot de tweede 

vaccinatie, dit houdt in dat ook de zoötechnische resultaten van immunocastraten 

gelijklopend zijn met die van beren tot aan de tweede vaccinatie. Dit komt neer op een 

betere eiwitaanzet en dus ook op een lagere voederconversie. (Vlaamse overheid,2012)  

Vanaf dan zijn de zoötechnische resultaten gelijklopend met die van bargen. Na de tweede 

vaccinatie halen de immunocastraten een hogere dagelijkse groei dan de intacte beren. Ook 

de dagelijkse voederopname is hoger in vergelijking met intacte beren en zeugen na de 

tweede vaccinatie. (Škrlep et al, 2011)  

 

De Raad voor Dierenaangelegenheden uit Nederland concludeert dat immunocastratie een 

voor de varkenshouderij geschikt alternatief is dat de voorkeur verdient boven de gangbare, 

onverdoofde castratie. Daarmee sluit de Raad andere alternatieven niet op voorhand uit, 

noch ziet de Raad immunocastratie als de meest wenselijke oplossing voor het probleem 

van castratie van jonge mannelijke varkens. Wel constateert de Raad dat andere 

alternatieven op dit moment niet toereikend zijn om de berengeurproblematiek adequaat te 

kunnen bestrijden.(2005) 

 

Uit een studie uitgevoerd door Pfizer®, producent van Improvac, bleek dat tussen 60 en 70% 

van de ondervraagden de immunocastratie een betere methode vinden om berengeur tegen 

te gaan dan de verdoofde chirurgische castratie. (Allison et al., 2008) 

 

1.4.3.2 Improvac 

 

Improvac® is een dierengeneeskundig product van de firma Pfizer®. Het actieve 

bestanddeel van het vaccin is een Gonadotrofine Releasing Factor (GnRF)-analoog 

gekoppeld aan een eiwit afkomstig van de bacterie Corynebacterium diphtheriae. Het middel 

is verkrijgbaar in de vorm van een oplossing voor injectie. Improvac is een immunologisch 

middel dat op een soortgelijke manier werkt als een vaccin(stimuleert het immuunsysteem 

om antilichamen aan te maken).(European Medicine Agency,2013) 

 

GnRF zorgt ervoor dat de testikels van mannelijke varkens blijven functioneren. Als Improvac 

wordt toegediend aan mannelijke varkens,herkent het immuunsysteem de synthetische 

GnRF als ‘lichaamsvreemd’ en maakt het hiertegen antilichamen aan. Deze antilichamen zijn 

vervolgens in staat om zich aan de natuurlijke GnRF te binden en de werking ervan te 

blokkeren. Op deze manier verlaagt het middel de productie van geslachtshormonen, 

waaronder androstenon, in de testikels. Androstenon is een van de voornaamste substanties 

die berengeur veroorzaakt. De verlaging van de hoeveelheid geslachtshormonen zorgt er 

tevens voor dat de lever beter in staat is de stof skatol uit het lichaam van het varken te 

verwijderen. Hierdoor daalt ook de concentratie van deze substantie in het lichaam van het 

dier. Skatol is de op één na belangrijkste substantie die berengeur veroorzaakt. 

Improvac bevat verder een adjudant (een uit de suiker dextraan verkregen chemische stof 

die de werking van de werkzame stof ondersteunt). Het dragereiwit en het adjudant helpen 

allebei om een betere respons van het immuunsysteem te stimuleren. (European Medicine 

Agency, 2013) 
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Improvac® mag toegediend worden aan mannelijke dieren die niet voor de fokkerij worden 

gebruikt vanaf een leeftijd van acht weken. Bij mannelijke dieren die voor de fokkerij worden 

aangehouden zou het middel de vruchtbaarheid kunnen beïnvloeden. Het middel wordt 

gebruikt om een tijdelijke immunologische onderdrukking van de functies van de testes te 

bekomen. Ook is er een afname van agressief en dekgedrag van de beren. De immuniteit 

treedt op binnen de week na de tweede vaccinatie. Verlaging van de androstenon en skatol 

gehalten zijn aangetoond vanaf vier tot zes weken na de tweede vaccinatie. Dit is de tijd die 

nodig is om de reeds aanwezige stoffen die berengeur veroorzaken op het moment van de 

vaccinatie te verwijderen. Dit is dus ook de tijd die nodig is tussen de tweede vaccinatie en 

het slachten.( productfiche Improvac®, www.zoetis.nl) 

1.4.3.3 Wanneer dient men de vaccinatie toe te passen? 

 

De dieren dienen twee vaccinaties te krijgen. De eerste vaccinatie mag toegepast worden 

vanaf de leeftijd van acht weken. De tweede vaccinatie moet minstens vier weken voor het 

tijdstip van slachten gebeuren. Tussen beide vaccinaties moet minstens vier en maximaal 

tien weken verlopen. 

De reden dat de vaccinatie minstens vier tot zes weken voor het slachten dient te gebeuren 

is het feit dat het vaccin zoveel tijd nodig heeft om alle reeds aanwezige stoffen die 

berengeur veroorzaken uit het lichaam te verwijderen. (Berengeur, www.zoetis.nl) 

 

1.4.3.4 Slachtresultaten 

 

Het effect van immunocastratie op de spekdikte (gemeten ter hoogte van het einde van de 

laatste rib) resulteert in een sterke reductie van de spektdikte wanneer het interval tussen de 

tweede vaccinatie en het slachten wordt verkleind.Bij varkens die de tweede vaccinatie vier 

of zes weken voor het slachten toegediend kregen werden zwaardere karkassen afgeleverd 

dan bij dieren die de tweede vaccinatie toegediend kregen twee tot drie weken voor het 

slachten (Laeliifano et al.,2011) Hoe later men de tweede vaccinatie toepast, hoe meer de 

slachtresultaten zullen aansluiten bij de slachtresultaten van intacte beren. (Aluwé et al., 

2012) Hoe vroeger men de dieren een tweede vaccinatie toedient, hoe meer de dieren zich 

zullen gedragen als bargen. Hierdoor zullen ze ook vetter worden en zal de voederconversie 

sterk stijgen.Uit sensorisch oogpunt is er geen verschil tussen vlees van immunocastraten en 

van chirurgisch gecastreerde varkens en zeugen. 
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1.4.3.5 Huisvesting 

 

Om de behandeling te vereenvoudigen, doet men er goed aan om de gelten en beertjes 

afzonderlijk te huisvesten. Dit heeft als reden dat men de behandeling zo vlotter kan laten 

verlopen, men moet namelijk niet eerst controleren of het om een beer of een gelt gaat die 

men zal behandelen. Ook is het zo dat de mannelijke dieren zoals een beer blijven 

betreffende gedragingen tot de tweede vaccinatie.  

Volgens Van der Peet was er geen verschil in springgedrag tussen beren gehouden in tomen 

of in hokken met alleen beren. Het percentage springers was echter wel laag in de proef, 

maar beren springen wel meer dan zeugen.(Van Ginneken, 2012) Kostprijstechnisch kan het  

wel aantrekkelijk zijn om beren en zeugen apart op te zetten, want beren houden gaat 

gepaard met een rijker voeder. (Van Ginneken, 2012) 

 

1.4.3.6 Voordelen van immunocastratie 

 

Een eerste voordeel dat kan worden aangehaald is het feit dat immunocastratie even 

effectief is tegen berengeur als de klassieke chirurgische castratie. Daarnaast is er geen 

ingreep nodig en wordt het gevaar op infecties gerduceerden is er geen stress vanwege de 

narcose. De immunocastratie is veilig voor de dieren. Ook voor de consument is er geen 

gevaar voor residu’s in het vlees. Net als de meeste vaccins, laat het geen sporen na in het 

varkensvlees. Het vaccin stimuleert de hormoonsecretie niet, geeft geen hormonen af aan 

het dier en bevat geen genetisch gemodificeerde organismen. (Berengeur, www.zoetis.nl) 

Toch blijkt dat de immunocastratie niet altijd zijn werking heeft. Tijdens een proef uitgevoerd 

door Škrlep et al. (2012) bleek dat de immunocastratie niet bij alle dieren succesvol was. Bij 

twee dieren waren de reproductieve delen van de dieren niet afgenomen in gewicht. Het niet 

reageren van de dieren op de vaccinatie kan verklaard worden door een gebrek aan een 

immunologische reactie of door acute ziekte 

 

Dieren die immunocastratie ondergingen hebben een gunstigere vleesproductie dan dieren 

die op zeer jonge leeftijd werden gecastreerd. Deze dieren leveren magerder vlees dan 

zeugen en bargen, het intramusculair vetpercentage is gelijk aan dat van zeugen en bargen. 

Ook bereiken deze dieren sneller hun slachtgewicht in vergelijking met het klassieke 

systeem, net omdat ze langer als beer kunnen groeien. Varkens die op deze wijze werden 

gecastreerd hebben ook een lager voederconversie dan dieren die chirurgisch gecastreerd 

werden. (Berengeur, www.zoetis.nl) 
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1.4.3.7 Gevaren en nadelen van immunocastratie 

 

Een nadeel van immunocastratie dat vaak wordt aangehaald is de kostprijs van het vaccin. 

Hiervoor moet gemiddeld €3,29 per varken worden gerekend, exclusief arbeid.(Aluwé et al., 

2012) Uit hetzelfde onderzoek kwam een maximale kostprijs van €4,82 naar voren. Dit grote 

verschil werd veroorzaakt door het verschil in verpakking waarin het product verkocht werd. 

 

Ook worden de voordelen van het afmesten van intacte beren grotendeels tenietgedaan. 

Daarnaast is de consument niet ten volle overtuigd van deze methode. Ze staan 

weigerachtig tegenover vlees dat wordt behandeld met een vaccin dat de varkens impotent 

maakt. Dit in tijden waarin de vleesconsumptie dalend is. (Van Dooren, 2012) 

 

Een ander punt dat kan worden aangehaald als nadeel is het feit dat de dagelijkse 

voederopname van immunocastraten sterk stijgt na de tweede vaccinatie, samen met deze 

stijgende voederopname komt een minder gunstige voederconversie naar voor. Er moet met 

andere woorden worden opgelet dat er geen te rijk voeder wordt toegediend aan deze 

dieren. Anders zou er sterke vervetting kunnen optreden. Een verklaring hiervoor kan zijn dat 

mannelijke dieren door het aanmaken van testosteron en geslachtshormonen meer spieren 

aanzetten. Door castratie of immunocastratie wordt de productie van een aantal 

geslachtshormonen stopgezet. Hierdoor vermindert de capaciteit om spieren aan te zetten, 

terwijl de spontane voederopname stijgt en het metabolisme verandert. Magere dieren 

hebben een gunstigere voederconversie dan vette dieren.  

Dit komt omdat spierweefsel meer water bevat en vet zeer veel energie inhoudt. Er is dus 

meer energie nodig om 1kg vetweefsel te vormen dan 1 kg mager weefsel. Dit verklaart 

waarom de voederconversie van niet gecastreerde mannelijke varkens beter is dan deze van 

gecastreerde. Immunocastratie heeft bij een tweede vaccinatie dus hetzelfde effect als 

chirurgische castratie op de technische resultaten.(Millet et al.,2011) (Fàbregaa et al., 2008) 

 

De immunocastratie dient te worden uitgevoerd met een veiligheidsspuit. Deze spuit 

voorkomt in grote mate de kans op accidentele zelfinjectie met Improvac®. Wanneer 

zelfinjectie toch voorkomt dan kan dit een zelfde effect hebben als bij de varkens.  

 

Zelfinjectie kan een tijdelijke reductie 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 de eerste injectie. (Improvac, www.zoetis.nl) 

 

Zoals eerder blijkt dat de immunocastratie niet altijd zijn werking heft. Tijdens een proef 

uitgevoerd door Škrlep et al. (2012) bleek dat de immunocastratie niet bij alle dieren 

succesvol was. Bij twee dieren waren de reproductieve delen van de dieren niet afgenomen 

in gewicht. Het niet reageren van de dieren op de vaccinatie kan verklaard worden door een 

gebrek aan een immunologische reactie of door acute ziekte 
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1.4.3.8 Besluit 

 

Immunocastratie is een efficiëntie manier om de problemen op het gebied van berengeur 

tegen te gaan. Toch hebben heel wat wetenschappers nog kopzorgen omtrent de veiligheid 

van de toediener van het vaccin en het aantal dieren dat niet berengeurvrij is na de tweede 

vaccinatie. Dit zou kunnen veroorzaakt worden door een gebrek aan biologische respons in 

het dier of een slechte manier van toedienen van het vaccin.(Bonneau, 2006) 

De toepasbaarheid van immunocastratie in de praktijk is van meerdere factoren afhankelijk 

dan enkel een effectief alternatief voor chirurgische castratie te zijn. De aanvaardbaarheid 

van de consument van immunocastratie speelt een zeer grote rol. De consument hecht groot 

belang aan een product van goede kwaliteit en de garantie van veilig voedsel. Een foutieve 

associatie van immunocastratie met een hormoonbehandeling kan bij de consument een 

afkeer tegen dit alternatief laten ontwikkelen, goede informatie hieromtrent is zeker 

noodzakelijk. 

Voor de varkenshouders is de economische invloed van groot belang. Vergeleken met 

bargen hebben immunocastraten een lagere voederconversie, dit komt overeen met een 

lagere voederkost bij eenzelfde gewichtstoename. Daar de immunocastraten zich pas vanaf 

de tweede vaccinatie zullen gedragen als bargen, lijkt het logisch dat de dagelijkse 

voederopname van bargen hoger is dan bij immunocastraten. (Aluwé et al. , 2012). Dit wordt 

echter tegengesproken door Millet et al. (2011), die onderzoek deden naar de prestaties van 

immunocastraten. In dit onderzoek kwam naar voren dat in bepaalde gevallende 

voederopname van immunocastraten zelfs nog een stuk hoger dan deze van bargen (van -

7% tot +19%). 

Maar de voederkosten voor bargen en immunocastraten zijn duidelijk hoger dan voor intacte 

beren en zeugen.(Schamoni,2013) 

 

1.4.4 Intact laten van de beerbiggen 

1.4.4.1 Wat zijn intacte beren 

 

Intacte beren zijn mannelijke varkens die niet gecastreerd worden. Deze blijven intact tot en 

met het slachten. Deze dieren komen tijdens een normale afmestperiode reeds in de 

puberteit. Intacte beren hebben een hogere dagelijkse groei. Ook levert een intacte beer 

magerder vlees en is de groei efficiënter dan bij bargen. Men denkt dat het endocrien stelsel 

een hoofdrol speelt in het tot uitdrukking komen van de eiwitaanzet van het groeiende 

varken.  
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1.4.4.2 Voordelen verbonden aan het houden van intacte beren 

 

Bij het houden van intacte beren komen enkele voordelen naar voor. Een eerste voordeel is 

het feit dat intacte beren erg efficiënt omgaan met hun voeder. Hierdoor kunnen de 

voederkosten gedrukt worden.  

Een tweede voordeel dat verbonden is aan het houden van beren is het feit dat er minder 

handelingen nodig zijn. Er moet niet meer gecastreerd of gevaccineerd worden. Vooral het 

castreren is een onaangename taak voor de landbouwer. (Aluwé et al., 2012) 

1.4.4.3 Nadelen aan het houden van intacte beren 

 

Het grootste nadeel dat verbonden is aan het houden van intacte beren is het risico op 

berengeur. Bij deze methode is de kans op berengeur het grootst.  

Ook zijn beren vaak agressief en onrustiger tegenover soortgenoten en tegenover de 

landbouwer (Aluwé et al., 2012) 

Na verloop van tijd raken intacte beren minder geïnteresseerd in het voeder, maar meer en 

meer in sociaal en seksueel gedrag. Hierdoor heeft de puberteit een negatieve invloed op de 

voederopname en de groei. 

Intacte beren die op sociaal en seksueel vlak erg actief zijn zouden trager groeien, ook 

onderdanige varkens hebben een lagere voederopname en groei dan het 

gemiddelde.(Clements, 2012) 

In het Verenigd Koninkrijk worden bijna alle mannelijke varkens als intacte beren afgemest. 

Enkele conclusies uit een studie die daar werd uitgevoerd zijn het feit dat intacte beren vaker 

springgedrag vertonen dan bargen en zeugen. Ook zullen intacte beren vaker vechten en 

agressief gedrag vertonen tijdens het afmesten. Een gevolg hiervan is dat er vaker 

verwondingen voorkomen. Ook hebben intacte beren vaker last van stress tijdens de 

afmestperiode. (Clements, 2012) 

1.4.4.4 Afmeststrategie 

  

Zoals reeds vermeld werd neemt de kans op berengeur toe naarmate de beren de 

geslachtsrijpe leeftijd naderen. Een mogelijke methode voor het afmesten van intacte beren 

is deze te slachten op een lager gewicht, en dus ook een jongere leeftijd. In Groot-Brittannië, 

Ierland, Spanje en Portugal wordt doorgaans niet gecastreerd en slacht men de beren op 

jongere leeftijd. Men bekomt hier een geslacht gewicht van ongeveer 85 kg. Het is nagenoeg 

niet mogelijk om van vandaag op morgen over te stappen op deze methode aangezien er 

heel wat aanpassingen nodig zijn. Zo is de markt niet klaar om volledig over te stappen naar 

vlees van niet gecastreerde dieren. Ook voor de slachthuizen heeft deze methode een grote 

impact. Zo zou er in Nederland 8% minder vlees verwerkt kunnen worden omdat er aan een 

lager slachtgewicht wordt afgeleverd. (Klep, 2008) 

Beren op 
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1.4.4.5 Gegevens betreffende het afmesten van intacte beren 

1.4.4.5.1 prestaties 

Groei 

Uit een proef uitgevoerd door Quiniou et al. (2010) blijkt dat tussen de 63ste en de 152ste 

levensdag, dit komt overeen met de afmestperiode, de dagelijkse voederopname van de 

intacte beren 11% lager was dan de voederopname van de bargen (gemiddeld 2,41 kg ten 

opzichte van 2,70 kg per dag). De dagelijkse groei werd duidelijk beïnvloedt door het 

geslacht van het varken. De laagste dagelijkse groei werd waargenomen bij de zeugen. 

Castratie had geen invloed op de dagelijkse groei ten opzichte van intacte beren. De bargen 

groeiden sneller tijdens de groeiperiode terwijl de intacte beren dan een beter groei 

realiseerden tijdens de afmestperiode. Ook was het vlees van de intacte beren magerder 

dan dit van de bargen. De karkaskwaliteit van de zeugen lag tussen deze van de intacte 

beren en van de bargen. Bargen waren op het einde van de afmestperiode minder actief dan 

de intacte beren en zeugen en hadden meer te kampen met pootproblemen dan de andere 

groepen. Bij de beren waren meer verwondingen terug te vinden. 

1.4.4.6 Aandachtspunten bij het afmesten van intacte beren 

 

Aangezien het afmesten van intacte beren volgens een studie uit het Verenigd Koninkrijk nog 

niet helemaal op punt staat kunnen volgende aandachtspunten misschien meehelpen om het 

afmesten van intacte beren te optimaliseren.  

- Selectie van genetische lijnen met verminderd agressief gedrag 

- De huisvesting aanpassen zodat er minder sociaal contact mogelijk is 

- Het aanbrengen van afleidingsmateriaal waardoor het natuurlijk wroetgedrag 

opgewekt wordt. (Clements, 2012) 
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1.5 Vergelijking tussen intacte beren, immunocastraten, bargen en 

zeugen 
 

1.5.1 Voederconversie en –opname 

 

In België worden de meeste vleesvarkens ad libitum gevoederd. Bij pas gespeende biggen is 

de dagelijkse voederopname ongeveer 6% van hun lichaamsgewicht. Wanneer de 

vleesvarkens het gewicht van 30 kg overstijgen treedt er een sterke variatie in 

voederopname op in functie van geslacht, ras, voedersysteem…  

Volgens onderzoek aan Wageningen UR zouden intacte beren een voederconversie behalen 

die 0,2 à 0,3 lager ligt dan de voederconversie van bargen en zeugen. Daarnaast zouden ze 

ongeveer 10 tot 15% makkelijker eiwit omzetten dan bargen en zeugen. Hieruit volgt wel dat 

de varkenshouders zullen moeten investeren in rijker voeder in vergelijking met de zeugen 

en bargen. Men stelt ook dat er geen wetenschappelijke aanleiding is voor het gescheiden 

opzetten van intacte beren en zeugen. Er is wel een reden in verband met de kostprijs, 

aangezien de intacte beren een rijker vroeger nodig hebben in vergelijking met zeugen. De 

kostprijs voor het afmesten van zeugen zou anders te hoog kunnen worden.  

Lysine is één van de aminozuren die als bouwsteen van eiwit fungeert. Het hogere aandeel 

eiwit is nodig omdat een beer eiwit eenvoudiger omzet naar spiermassa in vergelijking met 

bargen. De spiervorming van de beren wordt in de eerste weken van de afmestperiode 

bepaald. Hierdoor is het noodzakelijk om de potentie ten volle te benutten in deze periode. 

Aangezien intacte beren een lagere voederopname dan bargen, hierdoor moet er dus rijker 

voeder verstrekt worden. 

Aan het einde van de afmestperiode kan een minder rijk voeder verstrekt worden, dit om 

vervetting tegen te gaan. In de praktijk wordt vaak te rijk voeder verstrekt, wat negatieve 

gevolgen kan hebben voor het financieel resultaat. De ideale voedersamenstelling van 

intacte beren en zeugen ligt niet erg ver van elkaar. Dit komt doordat deze dieren minder 

vervetten tegen het einde van de afmestperiode in tegenstelling tot bargen.(van Ginneken, 

2012) 

Uit een proef opgezet door van der Peet-Schwering et al. (2012) waarbij groepen met tomen, 

groepen met enkel beren en groepen met enkel zeugen met elkaar werden vergeleken. Uit 

deze proef blijkt dat er geen verschil waar te nemen is in groei tussen de groepen met tomen 

en de groepen met beren. De groepen met enkel beren hadden wel een gunstigere voeder- 

en eiwitconversie dan de tomen. Ook bleek dat de zeugen een langzamere groei kenden dan 

de beren (835g/d ten opzichte van 873 g/d). Daarnaast bleek dat de zeugen een minder 

gunstige voederconversie( 2,51) kenden dan de beren(2,39). Er waren geen verschillen 

meetbaar inzake voederopname tussen de beren en zeugen. Verder bleek nog dat 

vleesvarkens die aan een lange trog werden gevoederd minder voeder opnamen en trager 

groeiden dan varkens die gevoederd werden via een droogvoederbak. Tenslotte merkte men 

op dat er geen verschillen inzake technische resultaten werden waargenomen tussen 

vleesvarkens die een aflevervoeder kregen en de varkens die dit voeder niet toegediend 

kregen. 
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In een proef die werd uitgevoerd in Nederland bleek dat bij het afmesten van intacte beren 

de beste voederconversie kan worden behaald, dit in vergelijking met de VC die wordt 

behaald bij het afmesten van bargen, immunocastraten en zeugen. Bargen kenden de 

hoogste voederconversie, samen met de grootste voederopname.( Ter beek,2010) 

Groep 
Dagelijkse 

groei (g) 

Dagelijkse  

voederopname (g) 
Voederconversie 

Bargen 867 2302 2,66 

Intacte beren 837 1891 2,26 

Immunocastraten 867 2039 2,34 

Zeugen 795 1939 2,44 
Tabel 1: resultaten voederproef (Ter Beek, 2010) 

Na de tweede vaccinatie met Improvac stijgt de voederopname sterk, ook de dagelijkse groei 

gaat een stuk de hoogte in. De immunocastraten gedragen zich als bargen na deze tweede 

vaccinatie. (Ter Beek, 2010)(Harding, 2014) 

Bij een oriënterende proef op het ILVO kwam met tot het besluit dat de DVO van intacte 

beren significant lager was dan bij bargen. Inzake dagelijkse groei werd geen verschil 

gevonden tussen intacte beren, immunocastraten en bargen. Er was geen meetbaar verschil 

tussen de voederconversie van intacte beren en die van immunocastraten. De 

voederconversie van intacte beren en immunocastraten was wel lager dan van 

bargen.(Aluwé et al., 2012) 

Immunocastraten hebben een lagere dagelijkse voederopname dan bargen. Ook het 

lichaamsgewicht van de immunocastraten is lager dan bij bargen, tot de tweede vaccinatie 

wordt toegediend aan de immunocastraten. Na de tweede vaccinatie kan een sterke stijging 

in voederopname worden waargenomen bij de immunocastraten. Na de tweede vaccinatie 

kennen de immunocastraten een hogere gemiddelde dagelijkse groei dan de bargen. 

Doorheen de volledige afmestperiode kwam een betere voederefficiëntie naar voor bij de 

immunocastraten ten opzichte van de bargen.(Albrecht, 2011) 

 

1.5.2 Voedersamenstelling 

 

Algemeen gaan beren efficiënter om met voeder dan bargen. Volgens verschillende bronnen 

zouden beren tussen 1,8 en 27 kg minder voeder verbruiken in eenzelfde afmestperiode in 

vergelijking met bargen. Procentueel komt dit neer op een verschil van 2,6%-32,1%. Beren 

hebben een meer geconcentreerd voeder nodig dan bargen omdat ze een minder groot 

vermogen hebben om voeder op te nemen. (Xue et al., 1996)  

De gemiddelde dagelijkse groei van beren steeg lineair bij stijgende eiwitgehalten in het 

voeder van 14-22% tijdens de groeiperioden en met 14-18% in de afmestperiode. Bij 

eiwitgehalten die hoger zijn dan 24% werd een minder sterke groei waargenomen.  

Bij overmatige eiwitgehalten kan een groeistilstand optreden. Dit wordt veroorzaakt door de 

verminderde vrijwillige opname van voeder, verlaagde voederwaarde van eiwitrijke voeders. 
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Bij een teveel aan eiwitten worden deze afgebroken, dit resulteert in een verhoogde 

warmteproductie van de dieren. Hetzelfde effect treedt op bij bargen die een rantsoen met 

een overmaat aan eiwitten toegediend krijgen. (Xue et al, 1996) 

Lysine is een gelimiteerd aminozuur bij vleesvarkens. Intacte beren vereisen een hoger 

gehalte aan lysine dan bargen. Er treedt een significante daling op in dagelijkse groei, 

voederefficiëntie en stikstofretentie bij dieren die een laag gehalte aan lysine krijgen 

toegediend(0,47%-0,60%). Bij een lichaamsgewicht tussen 25-55kg treedt er een lineair 

stijging op in de dagelijkse groei bij een stijging van de lysine gehalten van 0,75 tot 1,11%. 

Om de maximale dagelijkse groei bij beren te bekomen is een lysine gehalte van 11,8 gram 

per kilogram levensgewicht nodig bij beren tussen 25 en 55 kilogram. Bij bargen en zeugen 

zijn lager lysine gehalten vereist bij eenzelfde lichaamsgewicht. (Xue et al., 1996) 

Wanneer men ad libitum voedering verschaft aan vleesvarkens zullen bargen meer voeder 

opnemen ten opzichte van beren, maar toch is de groei van beiden ongeveer gelijk. 

Wanneer de voederhoeveelheid gelimiteerd is, wordt het duidelijk dat beren sneller groeien 

dan bargen tussen 45 en 90kg. Uit verschillende onderzoeken bleek dat bargen een grotere 

eetlust hebben dan beren. Er is nood aan nog meer onderzoek om uit te maken in hoeverre 

verschil in lichaamssamenstelling tussen bargen en intacte beren door het voeder wordt 

veroorzaakt. (Xue et al., 1996) 

1.5.3 Slachtgewichten 

 

In de meeste Europese landen worden vleesvarkens geslacht bij een gewicht tussen 90 en 

100kg. Voor velen is dit het optimale slachtgewicht, terwijl men in de Verenigde Staten pas 

slacht tussen 120-130kg. In België wordt gestreefd naar een aflevergewicht van ongeveer 

115 kg (Driessen en Van Thielen, 2012). Volgens BPEX (2008) bedraagt het gemiddlelde 

aflevergewicht in België 112,83kg, in Denemarken zou dit 107,81 kg zijn en in Frankrijk 

worden de varkens afgeleverd aan gemiddeld 115,40 kg. Tijdens een Zweedse proef kwam 

aan het licht dat de beren uit de proef 10 dagen vroeger het slachtgewicht van 110kg hadden 

bereikt dan bargen. Men stelde vast dat de spreiding in lichaamsgewicht bij bargen groter is 

dan bij intacte beren. (Xue et al., 1996) Het afleveren van vleesvarkens bij een hoger 

slachtgewicht resulteert in een lager mager vlees percentage. Het effect van een hoger 

slachtgewicht is echter niet hetzelfde bij intacte beren, bargen en zeugen.  

Bij bargen en zeugen is het effect op het magervleespercentage groter dan bij intacte beren. 

Bij eenzelfde slachtleeftijd is het aflevergewicht van bargen en immunocastraten hoger dan 

intacte beren en zeugen. Ook het karkasgewicht is hoger bij immunocastraten en 

bargen.(Gispert et al., 2010) 
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1.5.4 Management  

 

De beschikbare oppervlakte per dier speelt ook een rol in de dagelijkse groei van 

vleesvarkens. Volgens Bulens et al. (2013) is de hokoppervlakte steeds belangrijker als 

kengetal binnen de productie van vleesvarkens. Dit kengetal hangt samen met heel wat 

parameters bij varkens. Bij lagere hokdensiteit zou een betere groei en betere 

voederconversie kunnen worden gerealiseerd. Volgens de wet moeten varkens tussen 85-

110kg lichaamsgewicht een hokoppervlakte van 0,65m² per dier ter beschikking hebben. Uit 

dit onderzoek blijkt dat een oppervlakte van 0,83m² per dier optimaal zou zijn voor een 

betere groei en voederconversie, maar dit moet nog verder getest worden in de 

praktijk.(Driessen en Van Thielen, 2012) 

Wanneer men de dieren een beschikbare oppervlakte gaf van 0,34m² per dier werd de 

dagelijkse groei sterk geremd ten opzichte van dieren die elk een beschikbaar oppervlakte 

ter beschikking hadden van 0,68 of 1,01m². Bij intacte beren is het effect van een beperkte 

vloeroppervlakte groter dan bij bargen. Bij een grotere groepsgrootte of een hogere dichtheid 

stijgt de agressie tussen de varkens.(Clements, 2012) 

1.5.5 Financiële resultaten 

 

Uit financieel oogpunt is het meest rendabel om intacte beren af te mesten. Bij deze 

resultaten zijn wel geen opbrengstdervingen meegerekend die eventueel kunnen voorkomen 

door berengeur. Uit deze proef blijkt ook dat het afmesten van immunocastraten rendabeler 

is dan het afmesten van bargen. Dit komt doordat de immunocastraten de eerste periode van 

afmesten, nog steeds groeien als beren.(Ter Beek,2010) Ook volgens Xue et al.(1996) zal 

de producent een groter financieel voordeel doen bij het afmesten van intacte beren, op 

voorwaarde dat men dezelfde prijs per kilogram ontvangt. Een nadeel dat de kop op komt 

steken bij het afmesten van intacte beren is het feit dat er vaak een groter percentage sterfte 

voorkomt bij deze dieren. Bij een bevraging van enkele varkenshouders die vertrouwd zijn 

met het afmesten van intacte beren bleek dat er ongeveer 1% meer sterfte wordt 

waargenomen bij intacte beren dan bij bargen en zeugen. Dit wordt echter tegengesproken 

door Aluwé et al. (2012). Tijdens het CASPRAK project werd er geen significant verschil 

teruggevonden inzake sterfte tussen de verschillende groepen. Toch moet er ook worden 

gekeken naar de hogere kostprijs van het rijker voeder dat de intacte beren behoeven. 

Daartegenover staat de hogere kostprijs voor het afmesten van intacte beren door hun 

hogere voederopname en de kost van de immunocastratie. 

 

1.5.6 Slachtresultaten 

 

Bij een vergelijkende studie tussen immunocastraten, castraten en zeugen kwam men tot het 

besluit dat de immunocastraten de beste classificatie behaalden. De chirurgisch 

gecastreerde varkens werden het slechtst beoordeeld, dit komt door hun hogere 

vetpercentage. (Lerpihitak et al., 2014) 
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Algemeen gesproken had immunocastratie geen invloed op de pH en de vleeskleur. Men 

kwam tot het besluit dat er geen verschil is in vleeskwaliteit tussen immunocastraten en 

chirurgisch gecastreerde varkens (Chaosap en Charoentham,2014)  

Wanneer men intacte beren slacht na 7,5 weken na de tweede vaccinatie, terwijl het 

gangbare interval vier tot zes weken bedraagt, kwam men tot de vaststelling dat deze dieren 

een hoger levend en karkasgewicht bereikten dan chirurgisch gecastreerde varkens. Bij het 

uitsnijden van het karkas kwam men tot het besluit dat de voorste delen van het karkas 

zwaarder waren bij immunocastraten dan bij chirurgisch gecastreerde varkens. (Case et al., 

2014) 

Volgens Škrlep et al. (2010) zijn de karkassen van intacte beren zwaarder dan deze van 

chirurgisch gecastreerde varkens, terwijl het karkasgewicht van immunocastraten 

intermediair is. 

 

Tijdens de oriënterende proef in kader van het CASPRAK project kwam men tot het besluit 

dat het karkasrendement, dit is de verhouding tussen het warm karkasgewicht en het levend 

gewicht voor het slachten, het hoogst is bij bargen. Het verschil in karkasrendement is te 

verklaren door het hogere testesgewicht bij intacte beren en immunocastraten. Ook hebben 

de immunocastraten een zwaarder darmpakket, dit is te wijten aan de hogere voederopname 

na de tweede vaccinatie. 

 

Wanneer men intacte beren en immunocastraten met elkaar vergelijkt stelt men vast dat 

intacte beren minder rugvet bezitten, een langer karkas hebben en ook een langere langste 

spier. Bij intacte beren wordt meer mager vlees teruggevonden. De karkassamenstelling van 

zeugen is intermediair tussen bargen en intacte beren. Het karkas van intacte beren bevat 

meer water en proteïnen en minder vet dan het karkas van bargen.(Albrecht, 2011) 

Ook in de hoeveelheid botten zijn er verschillen meetbaar tussen intacte beren en bargen. 

Zo hebben intacte been zwaardere botten dan bargen bij hetzelfde slachtgewicht. Dit kan 

worden veroorzaakt door hormonen. Door de productie van onder andere testosteron treedt 

er een sterkere groei op van botten en andere lichaamsdelen. (Xue et al, 1996) 

Ook in het vetweefsel bestaat er een verschil tussen intacte beren en bargen. Zo hebben 

intacte beren zachter vet in vergelijking met bargen. Zacht vet stijft niet op wanneer het 

afkoelt. Ook zeugen hebben harder vet dan intacte beren. Het rugspek van intacte beren 

bevat een groter aandeel aan onverzadigde vetzuren, vooral linolzuur. Het grootste aandeel 

verzadigde vetzuren kunnen worden teruggevonden bij bargen, dit komt vooral door een 

hoger gehalte aan palmitinezuur. De samenstelling van het vetweefsel van zeugen is 

intermediair tussen bargen en intacte beren.  

Bij zowel zeugen, intacte beren als bij bargen bestaat het rugspek grotendeels uit 

palmitinezuur, stearinezuur, oliezuur en linolzuur. (Xue et al., 1996) Volgens Bonneau (1988) 

is er een klein verschil in vleessamenstelling tussen intacte beren en bargen, dit komt vooral 

door het verschil in onverzadigde vetzuren. 
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Uit de resultaten een proef opgezet door van der Peet-Schwering et al. (2012) blijkt dat er 

geen verschillen waar te nemen zijn in vleespercentage en spekdikte tussen groepen die 

afgemest werden met tomen, enkel beren en enkel zeugen. De spieren van beren zijn wel 

dunner dan van tomen en zeugen. Het voedersysteem had geen invloed op 

vleespercentage, spierdikte en spekdikte. Uit een proef die werd uitgevoerd in kader van het   

CASPRAK project kwam men tot het besluit dat vleespercentage het hoogst is bij intacte 

beren en het laagst bij bargen. Het vleespercentage van immunocastraten ligt tussen het 

vleespercentage van intacte beren en bargen. (Aluwé et al., 2012) 

 

1.5.7 Berengeur 

 

Bij chirurgisch gecastreerde varkens is de kans op het voorkomen van berengeur het kleinst. 

Ook is de intensiteit van de berengeur bij chirurgisch gecastreerde varkens het laagst. Bij 

immunocastraten is de kans op onaangename geuren iets hoger. In dit onderzoek werden bij 

alle (99,2%) intacte beren een sterk onaangename geur waargenomen. Twee stalen van 

immunocastraten werden als sterk onaangenaam ruikend geclassificeerd, terwijl bij alle 

immunocastraten de androstenon niveaus zich onder de detectielimiet bevonden. Dit laatste 

wordt tegengesproken door heel wat andere onderzoeken die stellen dat immunocastratie 

100% effectief is ten opzichte van berengeur.(Škrlep et al., 2010) Volgens de CASPRAK 

studie (Aluwé et al.,2012) is de prevalentie voor berengeur bij intacte beren 3% bedraagt. Uit 

een onderzoek dat werd uitgevoerd aan het ILVO blijkt dat minder dan 10% van de niet-

gecastreerde mannelijke varkens berengeur vrijkomt bij bereiding van het vlees (geVilt, 

2012) Volgens Spoolder (2007) geven ongeveer 5-10% van de beren een onaangename 

geur af bij verhitting. Volgens Aluwé et al. (2012) werd er bij13% van de intacte beren een 

lichte berengeur teruggevonden, bij de immunocastraten was dit 4%. Bij 3% van de intacte 

beren werd een sterke berengeur gedetecteerd, terwijl dit voor immunocastraten 1% was. 
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1.6 Vergelijking tussen korrels en meel 
 

Hoe fijner het voeder gemalen is, hoe beter verteerbaar het voor het varken is. Maar een 

fijnere textuur gaat gepaard met een groter risico op maagzweren. Hierbij moet de afweging 

worden gemaakt of de hogere maalkosten opwegen tegen de betere vertering door het fijner 

malen. Bij varkens die mediumgemalen voeder toegediend krijgen zal de dagelijkse 

voederopname het hoogst liggen.  

Een eerste voordeel van korrels is dat er een hogere verteerbaarheid is. Deze kan verklaart 

worden door de fijnere textuur. Door het persen ontstaat er warmte, door deze warmte wordt 

het aanwezige zetmeel in het voeder ontsloten. Ook het ontsluiten van het zetmeel heeft een 

positieve invloed op de verteerbaarheid. Door het hogere ruwe celstofgehalte is er ook een 

verbetering van de verteerbaarheid. 

Ook zou er heel wat minder vermorsing optreden bij het gebruik van korrel in vergelijking met 

meel. De normale vermorsing bij korrelvoeding zou ongeveer 2% bedragen terwijl dit bij meel 

ongeveer 6% bedraagt. 

Daarnaast zal er bij een gelijke voederopname van meel en korrel een betere groei worden 

waargenomen bij dieren die met korrels worden gevoederd.  

Ook zal er geen ontmenging van het voeder voorkomen in de silo of voederbak. Dit heeft als 

voordeel dat er constant evenveel nutriënten in het voeder aanwezig zijn.  

Korrels bezitten een hogere dichtheid hebben dan meel. Hierdoor wordt het transport van het 

voeder goedkoper, omdat er per volume een hogere massa aanwezig is.  

Maar er zijn ook enkele nadelen verbonden aan het gebruik van korrels. Een eerste nadeel 

van korrels is de hogere kostprijs omdat er extra energie vereist is aan de productie ervan.  

Een tweede nadeel verbonden is het feit dat thermolabiele stoffen vernietigt worden bij het 

persen omdat de temperaturen te hoog oplopen. Ook worden sommige voedereiwitten 

gedenatureerd bij het persen van de korrel, dit wordt wel ruim gecompenseerd door de 

betere benutting van de plantencelinhoud. 

Door het gebruik van korrels zouden ook iets vettere karkassen worden bekomen, dit kan 

vermeden worden door minder energierijke voeders te persen. 

Ook is het niet mogelijk om bepaalde medicijnen in het voeder te vermengen omdat deze 

vernietigd worden door de hoge warmteproductie tijdens het persen. (Fremaut en Michiels, 

2012) 
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1.7 Prestaties van vleesvarkens 

1.7.1 Voederconversie 

 

De voederkost bij vleesvarkens neemt een groot deel in van de totale kosten. Hierdoor moet 

men hier optimaal mee omspringen. De voederconversie is de hoeveelheid voeder die nodig 

is per kilogram vleesproductie. In praktijkbedrijven is deze gelegen tussen 2,7 en 2,8 en 

daalde doorheen de jaren heen. Men mag echter niet enkel kijken naar de kostprijs van het 

voeder , maar er moet ook rekening worden gehouden met het energiegehalte dat het 

voeder bevat. Door een hoger energiegehalte kan doorgaans een lagere voederconversie 

bekomen worden. 

De voederconversie is afhankelijk van het opzetgewicht, het aflevergewicht, de gebruikte 

genetica en de gezondheidsstatus van het bedrijf. Maar het wordt al snel duidelijk dat een 

kleine verlaging van de voederconversie grote invloed kan hebben op het bedrijfsresultaat. 

Wanneer de voederconversie met 0,1 daalt dan heeft men per kilogram vleesaanzet 0,1 kg 

minder voeder nodig. Als een varken dan ongeveer 80 kg vleesaanzet kent tijdens de afmest 

komt dit neer op 8 kilogram minder voeder per varken per afmestperiode. 

De voederconversie kan op heel wat verschillende manieren worden berekend. Hierbij is het 

echter van groot belang dat men dezelfde berekende voederconversies met elkaar vergelijkt.  

Bij het bereken van de bruto voederconversie wordt er gerekend met het bruto levend 

aflevergewicht van de varkens. Men houdt dus geen rekening met de gebruikelijke aftrek die 

men wordt doorgerekend in het slachthuis. De bruto voederconversie kan met volgende 

formule worden berekend.  

         
                       

                                                              
                           

 

Een tweede manier om de voederconversie te berekenen is de netto voederconversie 

exclusief sterfte. Wanneer men de voederconversie via deze methode berekend wordt er 

rekening gehouden met het netto levend aflevergewicht, hierbij wordt de aftrek dus wel 

doorgerekend. Men houdt wel geen rekening met de gestorven dieren. Deze benadering is 

dus een minder betrouwbaar omdat de gestorven dieren ook heel wat voeder hebben 

opgenomen en ook een groei hebben gerealiseerd. Deze voederconversie wordt als volgt 

berekend. 
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Nog een andere methode die kan worden gebruikt om de voederconversie te berekenen is 

de gecorrigeerde voederconversie. Hierbij wordt de netto voederconversie inclusief sterfte 

verrekend naar een opzetgewicht van 20 kg en een aflevergewicht van 100 kg. Deze 

voederconversie wordt ook de nutritionele voederconversie genoemd. Heel wat management 

programma’s maken gebruik van deze voederconversie. Bij de berekening ervan wordt er 

rekening gehouden met het aflevergewicht. Bij een bepaald interval van aflevergewichten 

hoort een bepaalde correctiefactor. 

Indien het aflevergewicht   105 kg wordt de nutritionele voederconversie als volgt berekend: 

                                                                    

                                       

Wanneer het aflevergewicht gelegen is tussen 105kg en 110kg dan ziet de berekening er als 

volgt uit: 

                                                                           

                                                   

Bij aflevergewichten boven 110 kg wordt de nutritionele voederconversie op volgende manier 

berekend. 

                                                                   

                                                                          

Er zijn nog meerder methodes om de voederconversie te berekenen maar deze worden 

minder gebruikt en zijn varianten op bovenstaande. 

 

1.7.2 Dagelijkse groei 

 

In de praktijk merkt men dat er een verband bestaat tussen de dagelijkse groei en de 

voederconversie. Gemiddeld gezien gaat een betere voederconversie gepaard met een 

hogere dagelijkse groei. Door een hogere dagelijkse groei bereiken de vleesvarkens sneller 

hun aflevergewicht en hierdoor kunnen per jaar gemiddeld meer rondes afgemest worden.  

Door het gebruik van meerfasenvoedering kan een sterke stijging in de dagelijkse groei 

worden waargenomen. De dagelijkse behoefte van de dieren wordt voldaan en de 

samenstelling van het voeder in functie van de leeftijd evolueert. 

In onderstaande tabel en grafieken kan het verloop van de dagelijkse groei en het gemiddeld 

gewicht vanaf de geboorte tot slachten worden teruggevonden.  

Op de grafiek van dagelijkse groei kan men zien dat de groei in de eerste levensweken van 

de big minder sterk stijgt. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de fysische mogelijkheid van 

de big om voeder op nemen te laag is om aan de behoeften te voldoen.(Fremaut en 

Michiels, 2012)  
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Ook is duidelijk te zien dat de groei sterk stijgt tot een leeftijd van ongeveer 20 weken. Op 

deze leeftijd halen de vleesvarkens een gemiddeld gewicht tussen 75 en 80 kilogram. Hier 

haalt het varken een maximale dagelijkse groei van ongeveer 860 gram per dag. Na de 

leeftijd van 20 weken wordt een daling in de groei waargenomen, deze wordt veroorzaakt 

aan een stijgende behoefte aan energie voor onderhoud.  

Het wordt al snel duidelijk dat de dagelijkse groei en het lichaamsgewicht sterk gerelateerd 

zijn met elkaar. 

Tabel 2:Groeicurve biggen-vleesvarkens (SCS Boehringer Ingelheim Comm.V, ,2008) 

Leeftijd 

(weken) 

Dagelijkse 

groei (g/dag) 

gemiddeld 

gewicht (kg) 

0 0 1,2 

1 230 2,8 

2 240 4,5 

3 260 6,3 

4 280 8,3 

5 300 10,4 

6 320 12,6 

7 350 15 

8 380 17,6 

9 410 20,6 

10 450 23,8 

11 530 27,5 

12 600 31,7 

13 660 36,3 

14 710 41,3 

15 760 46,6 

16 800 52,2 

17 830 58 

18 860 64,1 

19 880 70,2 

20 860 76,2 

21 850 82,2 

22 830 88 

23 800 93,6 

24 770 99,1 

25 741 104,3 

26 710 109,3 

27 680 114,1 

28 640 118,7 
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2 Materiaal en methode 

2.1 De huisvesting 
 

De proef ging door in de varkensstal van dhr. Yvo Blomme. Deze stal is gelegen in de 

Meygestraat 8 te Westrozebeke. Deze stal was ideaal om deze proef in uit te voeren omdat 

deze beschikte over zes vrije compartimenten met elk een aparte voedersilo. Doordat iedere 

stal een eigen voedersilo heeft, kan exact worden gemeten hoeveel voeder elke groep 

dieren verbruikt. Stal 1, 2,3,5 en 6 bieden elk plaats aan 80 vleesvarkens, terwijl stal vier 

plaats biedt aan 76 vleesvarkens. Elk van de stallen zijn volledig van elkaar gescheiden. 

Iedere stal kan worden betreden via een deur aan de buitenzijde van de stallen. 

 

Figuur 7: De stallen 

In stal 1, 2, 3, 5 en 6 zijn telkens acht gelijke hokken beschikbaar terwijl er in hok vier 7 

hokken beschikbaar zijn. De hokken in stal 1, 2, 3, 5 en 6 hebben een afmeting van 2,76 m x 

2,52 m dit komt neer op 6,96m². Hierdoor is voor elk dier 0,70m² beschikbaar. De afmetingen 

van de hokken in stal 4 zijn als volgt: de vier hokken aan de linkerzijde van de gang zijn 2,76 

m lang en 2,52m breed, dit zijn dezelfde afmetingen als de hokken in de andere stal. Terwijl 

de hokken aan de rechterzijde van de gang 3,38 m lang en 2,52 m breed zijn. Dit komt neer 

op 8,52m² of 0,71m² per dier. In deze hokken worden twaalf dieren gehuisvest. In alle andere 

hokken huisvest men tien dieren. Volgens de wet dient elk dier een over een oppervlakte te 

beschikken van 0,65m². 

In iedere stal is een centrale gang voorzien, zodat de dagelijkse controle eenvoudig kan 

plaatsvinden. De centrale gang is net even breed als de breedte van de deuren. Op deze 

manier is het eenvoudig om biggen binnen te begeleiden of vleesvarkens naar buiten te laten 

gaan. 
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Figuur 8: Plattegrond van de stallen 

2.2 De ventilatie en temperatuurregeling 
De stallen worden geventileerd via natuurlijke ventilatie. Dit is een ouder systeem. De lucht 

wordt via de voorgevel binnengelaten en verdwijnt weer via de nok van de stal. Het voordeel 

van dit systeem is dat er altijd ventilatie is, zelfs wanneer de elektriciteit uitvalt. De kostprijs 

van dit systeem is erg laag, maar tegenwoordig wordt dit bijna nergens meer toegepast in 

België. De nadelen van dit systeem zijn het feit dat de ventilatie moeilijk te regelen valt, 

hierdoor kunnen temperatuurschommelingen optreden. Net onder de luchtinlaat zijn 

geïsoleerde platen voorzien om de inkomende lucht te geleiden. Zo kan de eventuele koude 

buitenlucht niet rechtstreeks op de varkens vallen. De lucht die langs deze geleidingsplaten 

passeert wordt eerst al een beetje opgewarmd door de warmte van de stal voordat deze de 

varkens bereikt.(Vandorpe, 2008) 

 

Figuur 9: natuurlijke ventilatie 
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Doordat het om oudere stallen gaat, is er nog geen automatische klimatisatie aanwezig. De 

eerste weken werd een warmeluchtbrander in elke stal geplaatst zodat de biggen op de 

ideale temperatuur kunnen worden gehouden. Deze warmeluchtbrander werkt op stookolie. 

Aan elke warmeluchtbrander werd een thermostaat aangesloten zodat de gewenste 

temperatuur kan worden ingesteld. Na een drietal weken werden de branders verwijderd. 

 

Figuur 10: Warmeluchtkanon 

 

2.3 Voeders 
 

De voeders die gebruikt worden tijdens de proef, zijn afkomstig van Voeders Decadt. De 

nutriëntensamenstelling van de voeders is terug te vinden in bijlage 1 . 

De voeders die aan eenzelfde geslachtsgroep worden toegediend zijn qua samenstelling 

ongeveer dezelfde, het enige verschil dat kan optreden is het feit dat er soms kleine 

aanpassingen nodig zijn om het voeder in korrels te kunnen persen. Want niet alle producten 

zijn geschikt om in korrels te persen. 

 

2.4 Voederinstallatie 
 

De voeders worden toegediend via droogvoerbakken. Hierbij worden water en voeder 

gescheiden ter beschikking gesteld van de varkens. Een voordeel van deze voederbakken is 

het feit dat het varken zich niet moet verplaatsen om te gaan drinken en toch zijn water en 

voeder gescheiden krijgt aangeboden. Zo is er steeds vers water beschikbaar voor elk 

varken. Enig nadeel van dit type voederbakken is het feit dat er maar één varken op 

hetzelfde moment kan eten, hierdoor kan agressie bij de andere varkens opgewekt worden.  

De voedertoevoer kan worden geregeld via de twee aparte schuiven aan de bovenzijde van 

de voederbak. Deze kunnen zo worden geregeld zodat er geen vermorsing is, maar de 

varkens toch genoeg voeder ter beschikking hebben. 

Iedere voederbak staat in verbinding met de voedersilo, zodat wanneer het niveau van het 

voeder in de voederbak te laag komt de bakken worden gevuld vanuit de silo. Zo wordt het 

oudste voeder steeds eerst opgegeten. 
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2.5 De dieren 
 

Alle biggen die tijdens de proef werden afgemest kwamen allen van hetzelfde zeugenbedrijf. 

Op het zeugenbedrijf wordt een driewekensysteem gehanteerd. Alle biggen kwamen uit 

eenzelfde groep. 

De biggen zijn het resultaat van een kruising tussen een TOPIGS-20 zeugenlijn en een 

Piétrain beer. De TOPIGS- 20 zeug is een kruising tussen Groot Yorkshire/ Large White type 

en een landras. De TOPIGS 20-zeug is een zeugenlijn die bekend staat om het grote aantal 

biggen per toom, het voortbrengen van biggen met een hoog vleespercentage en zeer goede 

grootbrengend vermogen.  

Piétrain beren zijn middelgroot. De hammen van een Piétrain varken zijn extreem rond en 

bespierd. De vleeskwaliteit van deze varkens is erg goed, maar de moedereigenschappen 

laten wat te wensen over. De Piétrain wordt vooral gebruikt als eindbeer. 

 

2.6 Statistische verwerking 
 

Alle gegevens werden in Excel geplaatst, ook de formules werden in dit programma 

ingevoerd en berekend. De verdere dataverwerking gebeurde met het 

dataverwerkingsprogramma SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Aangezien het om 6 behandelingen gaat zonder herhalingen kan er geen statistische 

verwerking van de verworven data uitgevoerd worden. Op het vleespercentage kan wel een 

statistische verwerking worden uitgevoerd omdat hiervan afzonderlijke cijfers per varken 

werden ontvangen. Aangezien uit de dataverwerking is gebleken dat de data niet normaal 

verdeeld zijn moet er gewerkt worden met een niet-parametrische test. De testen die hier 

werden gebruikt waren voor de verschillende geslachtsgroepen de Kruskal-Wallis test, voor 

de vergelijking tussen de verschillende voedersoorten was dit de Mann-Whitney U test. 

Daarnaast werd ook op de verschillende netto- voederconversies een niet parametrische test 

uitgevoerd, dit was de eveneens de Kruskal-Wallis test.  
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3 Proefverloop 
 

3.1 Doel van de proef 
 

Tijdens deze proef werd er getracht om de verschillen in technische prestaties tussen intacte 

beren, immunocastraten en zeugen aan te tonen. Daarnaast werd er onderzocht of er 

verschillen kunnen waargenomen worden tussen dieren die gevoederd worden met korrel en 

dieren die gevoederd worden met meel. Dit laatste werd in de proef opgenomen omdat er 

signalen zijn vanuit de praktijk dat er betere technische resultaten kunnen worden geboekt 

door het toedienen van korrel, maar dit is nog onvoldoende bevestigd. 

Naast de technische resultaten werden ook de financiële resultaten geanalyseerd en 

besproken. De financiële berekeningen werden opgenomen om na te gaan of het rendabel is 

om intacte beren of immunocastraten af te mesten. 

 

3.2 Tijdsverloop 
 

Deze proef liep in de periode tussen 31 december 2013 en 28 april 2014. Dit is een periode 

van 16 weken. Tijdens deze proef was het de bedoeling om een vergelijking te maken tussen 

intacte beren, immunocastraten en zeugen. Tijdens deze proef werden heel wat kengetallen 

berekend en bepaald. Ook werden de intacte beren, de immunocastraten en de zeugen 

telkens in twee groepen opgesplitst. De ene groep kreeg een meel als voeder, terwijl de 

andere groep korrels kreeg. 

De gebruikte dieren werden in de voormiddag op het zeugenbedrijf geladen. Daarna werden 

ze getransporteerd naar het vleesvarkenbedrijf te Westrozebeke. Dan werd elke groep 

gewogen op de weegbrug. Het was niet mogelijk om alle dieren individueel te wegen omdat 

er geen weeginstallatie voorhanden was. Daarna werden de dieren per 10 in hokken 

verdeeld, enkel in stal 4 zijn er drie hokken waar 12 dieren konden worden gehuisvest.  

Aangezien de proef startte in de winter, was het noodzakelijk om bij te verwarmen in de 

stallen. De eerste weken werd een warmeluchtbrander geplaatst in elke stal. Op 21 januari 

was er echter een probleem met de brander in stal 1. Hierdoor kwamen 8 zeugjes om het 

leven. De resultaten voor deze ene stal werden verrekend zodat er vanaf het begin van de 

proef 72 dieren in de stal zaten. Er werd uitgerekend dat deze 8 dieren in die eerste drie 

weken van de proef 100kg voeder hadden gegeten. Verder in de proef wordt er dus 

gesproken over 72 dieren in stal 1, omdat er anders een te grote vertekening van de proef 

zou optreden. Na dit voorval werden alle branders uit de stallen verwijderd. 

Op maandag 6 januari werden de dieren uit stal 3 en stal 4 voor de eerste maal 

gevaccineerd met Improvac©. Op maandag 17 maart werd de tweede vaccinatie uitgevoerd. 

Bij de eerste vaccinatie waren in stal 3 80 dieren aanwezig en 76 in stal 4. Bij de tweede 

vaccinatie waren in stal 3 nog steeds 80 dieren aanwezig, terwijl dit in stal 4 nog 74 dieren 

waren. 
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Op maandag 28 april 2014 werden alle dieren naar het slachthuis weggebracht. Er werden 

vooraf geen vleesvarkens uit de groepen gehaald, of met andere woorden er werd niet 

getopt. Alle groepen werden gelijktijdig geleverd aan het slachthuis. Dit had als reden dat er 

een all-in, all-out principe geldt op het bedrijf. 

Ook bij het leveren van de varkens werden de vrachtwagens afgewogen op de weegbrug. 

Na het slachten werden de slachtgegevens opgevraagd in het slachthuis en werden al deze 

gegevens verwerkt. Van de meeste kengetallen werd het gemiddelde per groep berekend 

aangezien er op het bedrijf geen weeginstallatie voor handen was en de biggen dus bij opzet 

niet individueel konden worden gewogen. Van alle individuele varkens werd het bruto warm 

slachtgewicht en het vleespercentage bepaald in het slachthuis. 

 

Volgende kengetallen werden berekend:  

- Bruto voederconversie  

- Netto voederconversie 

- Gecorrigeerde voederconversie (20-100kg) 

- Netto groei/dag (per varken) 

- Bruto groei/dag (per varken) 

- Gemiddelde dagelijkse voederopname per varken 

- Voederverbruik per afgeleverd varken 

- Gemiddeld opzetgewicht van de biggen 

- Gemiddeld netto gewicht verkochte varkens 

- % uitval 

- Financieel resultaat per verkocht varken 

- Gemiddelde voederkost/kg groei 

- % vlees 

- Vleesdikte 

- Spekdikte 

- Slachtrendement  
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3.3 Behandelingen 
 

Zoals eerder vermeld werden de dieren onderverdeeld in zes stallen. Op iedere stal wordt 

een aparte behandeling uitgevoerd. De verschillende behandelingen zijn hieronder te zien in 

tabel 3  

Tabel 3: Overzicht van de verschillende behandelingen 

STAL 1 STAL 2 STAL 3 STAL 4 STAL 5 STAL 6 

Zeugen Zeugen Improvac Improvac 
Intacte 

beren 

Intacte 

beren 

Korrel Meel Meel Korrel Korrel Meel 

 

 

Zoals te zien is in de tabel zijn er dus twee stallen met zeugen, twee stallen met dieren die 

tijdens de proef immunocastratie zullen ondergaan en twee stallen met intacte beren. Om het 

effect van korrelvoeding te onderzoeken wordt er dus ook telkens in één van de twee stallen 

met eenzelfde ‘diersoort’ korrel toegediend als voeder terwijl de andere groep dan meel 

krijgt. 

 

3.3.1 Voederschema’s 

In stal 1, 4 en 5 bestond het voeder uit korrelvoeding, in de andere stallen werd er meel 

gebruikt. In de tabellen hieronder kan worden teruggevonden wanneer welke voeders 

werden gevoederd per stal. De nutriëntensamenstelling van elk voeder kan worden 

teruggevonden in bijlage 1. 

Tabel 4: Toegepast voederschema 

Periode soort voeder 

31/12/2013-

07/01/2014 

Overgangsvoeder 

( meel of kruimel) 

7/01/2014-

18/02/2014 

Biggenvoeder 

(meel of korrel) 

18/02/2014-

08/03/2014 

Mestvarkensvoeder PRESTA 

(meel of korrel) 

08/03/2014-

18/03/2014 

Mestvarkenskruimel 

(enkel stal 1, 4 en 5) 

Mestvarkensmeel  

(stal 2, 3 en 6) 

18/03/2014-

02/04/2014 

Mestvarkensvoeder 

(meel of korrel) 

(meel is hetzelfde als hierboven) 

02/04/2014-

28/04/2014 

Mestvarkensvoeder 4de fase  

(meel of korrel) 

(enkel bij Improvac en intacte beren, niet 

hetzelfde voeder!) 
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De dieren werden ad libitum gevoederd. Dit wil zeggen dat er constant voeder ter 

beschikking is voor de dieren. Doordat de dieren altijd kunnen eten is het niet nodig dat alle 

dieren tegelijkertijd kunnen eten omdat er tijd genoeg is. 

 

3.4 Gegevens bij de start van de proef 
 

Bij het spenen werden de zeugjes en de beren gescheiden. Bij aankomst op het 

vleesvarkenbedrijf werd er verder geen sortering uitgevoerd. De biggen zijn dus willekeurig 

gemengd. Ook hebben alle biggen dezelfde leeftijd, toch zit er een variatie in de 

opzetgewichten. 

Tabel 5: Gemiddelde opzetgewichten van de biggen per stal 

 

STAL 1 STAL 2 STAL 3 STAL 4 STAL 5 STAL 6 

 

Zeugen Zeugen Improvac Improvac 
Intacte 

beren 

Intacte 

beren 

 

Korrel Meel Meel Korrel Korrel Meel 

Gem. opzet 

gewicht kg 20,99 21,25 24,13 23,55 21,88 20,25 

 

 

Grafiek 1:Gemiddelde opzetgewichten van de biggen per stal 
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4 Dataverwerking 
 

Bij het opstarten van de proef werden de opzetgewichten per groep gemeten. Hieruit werd 

het gemiddelde gewicht per big bepaald. Nadat de proef was afgelopen kon er worden 

gestart met het verzamelen van de data. Het voederverbruik werd via Voeders Decadt 

verkregen, net als de kosten tijdens de proef. De slachtgegevens werden ontvangen van 

Westvlees. Nadat alle gegevens verzameld zijn, kan er worden gestart met de verwerking 

ervan.  

4.1 Berekende kengetallen 
 

4.1.1 Gemiddeld opzetgewicht 

 

Het gemiddeld opzetgewicht wordt bekomen door het totale opzetgewicht te delen door het 

aantal opgezette biggen. 

4.1.2 Gemiddeld aflevergewicht 

 

Het gemiddelde aflevergewicht wordt bepaald door het totale aflevergewicht te delen door 

het aantal afgeleverde dieren. Men kan ofwel het netto gemiddeld aflevergewicht enerzijds of 

het bruto gemiddeld afgeleverd gewicht berekenen. In formulevorm is dit:  

                               
                        

                         
  

 

                               
                        

                         
  

 

 

4.1.3 Voederconversie 

 

De voederconversie is een maat om te bepalen hoeveel voeder nodig is om 1 kilogram groei 

te bekomen. De voederconversie kan worden berekend op verschillende manieren. De ene 

manier van berekening is al nauwkeuriger dan de andere. Het maakt niet zo veel uit welke 

manier wordt gebruikt, maar het is erg belangrijk dat wanneer men tussen verschillende 

bedrijven de voederconversie wil vergelijken er moet worden vergeleken met dezelfde 

manier van berekenen. 
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4.1.3.1 Bruto voederconversie 

 

Een eerste manier om de voederconversie te berekenen is de bruto voederconversie. Hierbij 

houdt men rekening met totale bruto aflevergewicht van de varkens. Er wordt dus geen 

rekening gehouden de aftrek die men verrekend in het slachthuis.  

De bruto voederconversie kan worden berekend met volgende formule: 

         
                       

                                                                                           

4.1.3.2 Netto voederconversie 

 

Een tweede manier om de voederconversie te bepalen is de netto voederconversie. Op de 

netto voederconversie zijn heel wat varianten mogelijk.  

Een eerste variant is de netto voederconversie inclusief sterfte. Bij deze methode wordt er 

net als bij de bruto voederconversie rekening gehouden met de voederconversie van de 

gestorven dieren. Maar in tegenstelling tot de bruto voederconversie wordt er hier gerekend 

met het netto afgeleverd levend gewicht . Dit netto afgeleverd netto gewicht is 

vanzelfsprekend een stuk lager dan het afgeleverd bruto gewicht. Hierdoor is de bekomen 

voederconversie hoger dan de bruto voederconversie, wat een slechter resultaat zou 

betekenen. Dit is een duidelijk voorbeeld van het feit dat men enkel kan vergelijken met 

eenzelfde berekeningswijze van de voederconversie. 

                      
                       

                                                                           
  

Een tweede variant van de netto voederconversie is de netto voederconversie exclusief 

sterfte. Hierbij wordt er dus geen rekening gehouden met de groei van de gestorven dieren. 

Hierdoor zal de bekomen voederconversie nog wat hoger zijn dan bij twee voorgaande 

methodes.  
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In heel wat managementprogramma’s wordt de volgende voederconversie gebruikt. Dit is de 

netto gecorrigeerde voederconversie voor het groeitraject tussen 20 en 100 kilogram. Bij 

deze voederconversie worden er op basis van het aflevergewicht drie onderverdelingen 

gemaakt. 

Aflevergewicht  105 kg 

                                                                        

                                      

105 kg                       

                                                                        

                                                         

Aflevergewicht >110 kg 

                                                                        

                                                                          

4.1.4 Gemiddelde afmestduur 

 

De gemiddelde afmestduur toont aan hoeveel dagen het gemiddeld duurt om een varken af 

te mesten. Indien er geen sterfte in de groep is, is dit zeer eenvoudig te meten. Men zou 

enkel het aantal dagen tussen het opzetten van de biggen en het afleveren van de 

vleesvarkens moeten tellen. Wanneer er toch dieren sterven tijdens het afmesten ziet de 

berekening er als volgt uit: 

                

                                                                    

                                                                                 

                       
  

Meestal zullen niet alle dieren op eenzelfde dag sterven. Hiervoor is het belangrijk dat men 

het aantal groeidagen van alle dieren meetelt. 

4.1.5 Dagelijkse voederopname 

 

De dagelijkse voederopname wordt bepaald door de totale hoeveelheid voeder per verkocht 

varken en de gemiddelde afmestduur van de groep. Dagelijkse voederopname wordt 

uitgedrukt in  
  

   
  . In formulevorm wordt dit: 
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4.1.6 Dagelijkse groei 

 

De gemiddelde dagelijkse groei wordt uitgedrukt in  
 

   
 . Er kan worden gerekend met ofwel 

de netto dagelijkse groei of anderzijds de bruto dagelijkse groei. De netto dagelijkse groei 

wordt berekend door rekening te houden met het totale netto aflevergewicht, terwijl bij de 

bruto dagelijkse groei rekening wordt gehouden met het totale bruto aflevergewicht. In 

formulevorm wordt dit: 

                       
                                                                        

                                                                   

                                                                                  

       

 

                       
                                                                        

                                                                   

                                                                                 

       

 

4.1.7 Sterfte 

 

De totale sterfte wordt uitgedrukt in % en wordt als volgt berekend: 

         
                       

                     
       

 

4.1.8 Bruto winst per afgeleverd varken 

 

De totale winst (€) wordt berekend door de kosten af te trekken van alle opbrengsten 

             

                                                                      

                                                 

De bruto winst per afgeleverd varken toont het financieel resultaat per verkocht varken. Deze 

kan wordt uitgedrukt in  
 

                    
 . De winst per afgeleverd varken wordt als volgt 

berekend: 
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4.1.9 Voederkost per kilogram groei 

 

Via dit kengetal kan men berekenen wat de voederkost is per kilogram groei die wordt 

verwezenlijkt. De voederkost wordt uitgedrukt in  
 

        
 De voederkost wordt berekend via 

volgende formule: 

                 
                 

                                                                         
                    

  

 

4.2 Kengetallen bekomen via de slachtgegevens 
.  

Het vleespercentage werd per individueel dier verkregen. Uit deze gegevens werd het 

gemiddelde bepaald. Verder werd er nagegaan of er significante verschillen zijn tussen de 

verschillende geslachtsgroepen en tussen de verschillende voeders. Deze verdere 

verwerking gebeurde met SPSS. 

 

Verder werden de gemiddelde spekdikte, de gemiddelde vleesdikte en de gemiddelde 

verkoopprijs bekomen.  

Hieruit kan verder het slachtrendement nog worden berekent. Men berekent het 

slachtrendement met volgende formule: 
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5 Resultaten 

5.1 Omschrijving resultaten 
 

Tijdens deze proef werd er getracht om de verschillen in technische kengetallen bij het 

afmesten van intacte beren, immunocastraten en zeugen bloot te leggen. Naast deze 

technische kengetallen werd er ook gelet op de financiële resultaten van elke groep. 

Verder was het ook de bedoeling om na te gaan of er een verschil in prestaties kan worden 

waargenomen tussen de groepen die meel of korrel als voeder toegediend kregen. 

Zoals eerder vermeld werd het effect van Improvac® op de testesgrootte niet gemeten maar 

werden er vanaf de tweede vaccinatie wekelijks vergelijkende foto’s genomen bij de 

immunocastraten en bij de intacte beren. 

Ook werden bij enkele observaties filmmateriaal verzameld. Dit filmmateriaal werd gebruikt 

om de gedragingen van de verschillende groepen te vergelijken. Tijdens de waarnemingen 

werd er gestart met het filmen na 10 minuten aanwezigheid in het stal, zodat de dieren 

hervallen in hun normale gedragingen 

 

5.2 Effect van Improvac® op de testesgrootte 
 

De tweede vaccinatie met Improvac® werd toegediend op maandag 17 maart 2014. Vanaf 

die datum werden wekelijks foto’s genomen van de testes van de mannelijke dieren. 

Hieronder kan u de evolutie zien die werd waargenomen tussen 17 maart en 28 april. 

Er worden telkens 2 foto’s naast elkaar weergegeven zodat er kan vergeleken worden 

tussen de immunocastraten en de intacte beren. De linkse foto geeft telkens de 

immunocastraten weer, terwijl de rechtse foto de intacte beren weergeeft 

 

Figuur 11: vergelijkende foto's 17/03/2014 (dag van de 2
de

 vaccinatie) 
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Bovenstaande foto’s werden genomen op de dag van de tweede vaccinatie. Op deze foto’s 

is er geen of weinig verschil te zien in de testikelgrootte tussen de immunocastraten en de 

intacte beren. Dit is vrij vanzelfsprekend omdat de immunocastraten zich gedragen als 

intacte beren tot op het moment van de tweede vaccinatie. 

 

Figuur 12:Vergelijkende foto's 26/03/2014 (10 dagen na de 2
de

 vaccinatie) 

Tien dagen na de tweede vaccinatie is er al een klein verschil merkbaar. Het is eerder zo dat 

de testes van de intacte beren gegroeid zijn en dat de testesgrootte van de immunocastraten 

stabiel is gebleven maar nog niet gekrompen is. 

 

Figuur 13: Vergelijkende foto's 02/04/2014 (2 weken na de 2
de

 vaccinatie) 

Nog een week later is het verschil al duidelijker, hier is de verschrompeling van de testes van 

de immunocastraten duidelijk al ingetreden terwijl de testes van de intacte beren verder 

groeien. 
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Figuur 14:Vergelijkende foto's 09/04/2014 (3 weken na de 2
de

 vaccinatie) 

 

Figuur 15:Vergelijkende foto's 16/04/2014 (4 weken na de 2
de

 vaccinatie) 

Hoe meer tijd er verstreken is na de 2de vaccinatie, hoe duidelijker het wordt dat de testes 

van de immunocastraten kleiner worden.  
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Figuur 16:Vergelijkende foto's 23/04/2014 (5 weken na 2
de

 vaccinatie) 

Deze laatste foto’s werden genomen 5 dagen voor de dieren geslacht werden. Zoals 

verwacht is hier het grootste verschil waarneembaar tussen de immunocastraten en de 

intacte beren. 

 

5.3 Technische resultaten 

5.3.1 De voederconversie 
 

Tabel 6:Overzicht resultaten voederconversie 

  
STAL 1 STAL 2 STAL 3 STAL 4 STAL 5 STAL 6 

  
Zeugen  Zeugen Improvac Improvac  

Intacte 

beren 

Intacte 

beren 

  
Korrel Meel Meel Korrel Korrel Meel 

Voederconversie 

Bruto 
kg voeder/ kg aanwinst 2,469 2,621 2,784 2,696 2,359 2,398 

Voederconversie 

Netto excl. sterfte 
kg voeder/ kg aanwinst 2,498 2,646 2,879 2,816 2,559 2,527 

Voederconversie 

Netto incl. sterfte 
kg voeder/ kg aanwinst 2,498 2,646 2,879 2,785 2,481 2,495 

Voederconversie 

gecorrigeerd 
kg voeder/ kg aanwinst 2,514 2,683 2,800 2,715 2,464 2,499 

Gecorrigeerde netto 

VC 20 - 100 kg ( 

Ceres ) 

kg voeder/ kg aanwinst 2,433 2,601 2,654 2,554 2,335 2,397 
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5.3.1.1 Bruto voederconversie 

 

 

Grafiek 2: Bruto voederconversie per geslachtsgroep 

Wanneer men de bruto voederconversie van de verschillende geslachtsgroepen vergelijkt, 

kan men duidelijk waarnemen dat de bruto voederconversie het laagst is bij de intacte beren 

met een waarde van 2,38. De hoogste bruto voederconversie wordt behaald bij de 

immunocastraten. Bij deze groep wordt een waarde van 2,74 bekomen. De bruto 

voederconversie van de zeugen is intermediair met een waarde van 2,55.  

 

Grafiek 3: Bruto voederconversie per voedersoort 

Uit bovenstaande grafiek kan worden opgemaakt dat de dieren die met korrel gevoederd 

werden een gunstigere bruto voederconversie (2,51) behalen dan de dieren die met meel 

werden gevoederd (2,60). De verschillen zijn echter niet erg groot, want per kilogram aanzet 

zouden de dieren die met meel worden gevoederd ongeveer 90 gram meer voeder moeten 

opnemen.  
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5.3.1.2 Netto voederconversie 

 

Zoals eerder vermeld zijn er verschillende methodes om de netto voederconversies te 

bepalen. Tijdens deze proef werden zowel de netto voederconversie inclusief en exclusief 

sterfte bepaald, alsook de gecorrigeerde voederconversie (20-100 kg). 

 

Grafiek 4: Netto voederconversie per geslachtsgroep 

Uit bovenstaande grafiek kan opgemaakt worden dat de netto voederconversie het laagst is 

bij de intacte beren. Voor de netto VC excl. en incl. sterfte en de gecorrigeerde 

voederconversie zijn de waarden bij de intacte beren respectievelijk: 2,54; 2,49 en 2,37. De 

hoogste netto VC werd voor alle drie berekeningswijzen behaald bij de immunocastraten. 

Hier waren de waarden voor de netto VC excl. en incl. sterfte en de gecorrigeerde VC 

respectievelijk: 2,85; 2,83; 2,61. De netto VC was intermediair voor de zeugen met 

respectievelijk volgende waarden 2,58; 2,58 en 2,52. Op deze resultaten werd een Kruskal-

Wallis test uitgevoerd. Uit deze test kan met 95% zekerheid besloten worden dat de netto 

voederconversie significant verschillend is voor de drie geslachtsgroepen. 
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Grafiek 5: Netto voederconversie per voedersoort 

Wanneer de vergelijking wordt gemaakt van de netto voederconversie tussen de 

verschillende voedersoorten wordt het al snel duidelijk dat de dieren die korrel gevoederd 

kregen een lagere netto voederconversie behalen. De waarden voor de netto VC excl. en 

incl. sterfte en de gecorrigeerde netto VC zijn respectievelijk 2,63; 2,59 en 2,45 voor de 

dieren die korrel gevoederd kregen en 2,69; 2,68 en 2,56 voor de dieren die met meel 

werden gevoederd. 

5.3.1.3 Besluit voederconversie 

 

Uit de berekeningen kan worden afgeleid dat de intacte beren globaal gezien de beste 

voederconversie behalen. De bruto voederconversie voor intacte beren bedroeg 2,38, terwijl 

de netto voederconversie excl. en incl. sterfte 2,54 en 2,49 bedroegen. Terwijl de 

gecorrigeerde netto VC (20-100 kg) 2,37 bedroeg. Dit zijn erg scherpe waarden want 

volgens Driessen en Van Thielen (2012) ligt de gemiddelde voederconversie op 

praktijkbedrijven tussen 2,7 en 2,8. Het is wel niet volledig duidelijk om welke 

berekeningsmethode het hier dan gaat, maar bij de intacte beren wordt bij geen enkele 

berekeningswijze in de buurt van deze waarden gekomen. 

De voederconversie ligt in de vier berekende methodes het hoogst bij de immunocastraten. 

De bruto voederconversie voor immunocastraten bedroeg 2,74. De netto voederconversie 

excl. en incl. sterfte bedroeg 2,85 en 2,83, terwijl de gecorrigeerde voederconversie 2,61 

bedroeg. Deze waarden liggen dichter bij de gemiddelde waarden. 

De voederconversies voor zeugen liggen tussen de waarden voor intacte beren en 

immunocastraten. 

Volgens Xue et al. (1996) gaan intacte beren efficiënter om met hun voeder dan bargen. 

Immunocastraten kunnen tijdens de laatste zes weken van de afmestperiode vergeleken 

worden met bargen inzake hun prestaties.  
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Voor het verschil in voederconversie tussen de verschillende voedersoorten kan als oorzaak 

de betere ontsluiting van het zetmeel naar voren worden gehaald. Ook bezitten korrels een 

hogere verteerbaarheid, waardoor er minder voeder nodig is om de benodigde nutriënten op 

te nemen in het lichaam. (Fremaut en Michiels, 2012) 

 

5.3.2 De dagelijkse groei 

 

Er werd zowel een netto dagelijkse groei als een bruto dagelijkse groei berekend. Het 

verschil tussen beide methoden is het feit dat men bij de netto dagelijkse groei rekent met 

het netto aflevergewicht, terwijl men bij de bruto dagelijkse groei het bruto aflevergewicht 

gebruikt. 

 

Grafiek 6: Dagelijkse groei per geslachtsgroep 

Uit deze grafiek is af te leiden dat de hoogste dagelijkse groei wordt gerealiseerd door de 

immunocastraten. De laagste voederconversie wordt behaald door de zeugen. De dagelijkse 

groei van de intacte beren ligt zeer dicht bij de dagelijkse groei van de immunocastraten. De 

bruto dagelijkse groei bedraagt voor zeugen, immunocastraten en intacte beren 

respectievelijk: 712, 780 en 778 gram per dag. De netto groei bedraagt voor zeugen, 

immunocastraten en intacte beren respectievelijk: 704, 755 en 744 gram per dag. 

Ook Škrlep et al. (2011) kwam tot het besluit dat de dagelijkse groei van immunocastraten 

iets hoger ligt dan bij intacte beren. Volgens Clements (2012) halen bargen een hogere 

dagelijkse groei dan respectievelijk intacte beren en zeugen.  
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Grafiek 7:Dagelijkse groei per voedersoort 

Uit deze grafiek valt af te leiden dat zowel de netto als de bruto dagelijkse groei iets hoger is 

bij dieren die korrel gevoederd kregen. Het verschil is echter erg klein, namelijk 13 gram per 

dag voor de bruto dagelijkse groei en 10 gram per dag voor de netto dagelijkse groei. 

 

5.3.3 De dagelijkse voederopname 

 

 

Grafiek 8: Dagelijkse voederopname per geslachtsgroep 

De hoogste gemiddelde DVO wordt behaald door de immunocastraten met 2,17 kg voeder 

per dier per dag. De laagste dagelijkse voederopname is er bij de zeugen met 1,81 kilogram 

voeder per dier per dag. De dagelijkse voederopname van de intacte beren ligt ongeveer in 

het midden tussen de dagelijkse voederopname van zeugen en immunocastraten (1,91 kg 

voeder per dier per dag).  
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Volgens Škrlep et al. (2011) zou de dagelijkse voederopname van immunocastraten hoger 

zijn dan bij intacte beren en zeugen, dit wordt ook bevestigd in deze proef. 

Volgens Clements (2012) wordt dit veroorzaakt door het feit dat de intacte beren vanaf de 

puberteit minder geïnteresseerd raken in voeder, dit heeft negatieve gevolgen voor de 

voederopname.  

Verder werd ook vergeleken hoe de voederopname evolueert in functie van de afmestduur. 

Hiervoor werd de afmestperiode in twee delen opgesplitst. De eerste fase is vanaf het 

opzetten van de biggen tot de tweede vaccinatie met Improvac®. De tweede fase loopt vanaf 

de tweede vaccinatie tot aan het slachten. 

 

Grafiek 9:Dagelijkse voederopname per fase en per geslachtsgroep 

Naast de dagelijkse voederopname over de volledige afmestperiode werd ook de dagelijkse 

voederopname per fase geanalyseerd. De eerste fase loopt zoals eerder vermeld vanaf het 

opzetten van de biggen tot en met de tweede vaccinatie met Improvac®. De tweede fase 

loopt vanaf de tweede vaccinatie tot aan het slachten. Uit deze grafiek valt af te leiden dat in 

de eerste fase van de afmestperiode de gemiddelde dagelijkse voederopname bij alle drie de 

geslachtsgroepen ongeveer gelijk is. Maar tijdens de tweede fase steekt de gemiddelde 

dagelijkse voederopname van de immunocastraten er bovenuit. Het verschil met de eerste 

fase bedraagt gemiddeld meer dan 1kg per dag. De dagelijkse voederopname van de 

zeugen varieert weinig tussen de eerste en de tweede fase. Bij de intacte beren is er een 

gemiddelde stijging van ongeveer 400 gram per dag tussen de eerste en de tweede fase.  

Het grote verschil in gemiddelde dagelijkse voederopname dat voorkomt bij de 

immunocastraten is te wijten aan het feit dat de immunocastraten zich vanaf de tweede 

vaccinatie gedragen als bargen. Eén van de punten waardoor bargen worden gekenmerkt is 

hun hogere voederopname. Dit komt overeen met de resultaten van Škrlep et al (2011), 

Millet et al.(2011) en Fàbregaa et al. (2008). 
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Grafiek 10: Dagelijkse voederopname per voedersoort 

Er is zo goed als geen verschil tussen de dagelijkse voederopname bij dieren die met korrel 

(1,97 kilogram voeder per dier per dag) of met meel (1,96 kilogram voeder per dier per dag) 

gevoederd worden. Het verschil bedraagt amper 0,01 kilogram per dier per dag. 

 

Grafiek 11:Dagelijkse voederopname per voedersoort en per fase 

Wanneer er wordt gerekend over de twee verschillende fases kan men opmaken dat de 

dieren die met meel worden gevoederd dagelijks gemiddeld 100 gram minder voeder 

opnemen tijdens de eerste fase dan de dieren die met korrel worden gevoederd. Tijdens de 

tweede fase nemen de dieren die met meel worden gevoederd ongeveer 350 gram meer 

voeder op dan de dieren die met korrel gevoederd worden. Volgens Fremaut en Michiels 

(2012) is een mogelijke verklaring voor de iets hogere voederopname in de tweede fase van 

dieren die met meel worden gevoederd dat er iets meer vermorsing plaatsvond bij deze 

groepen, maar dit werd niet gemeten tijdens deze proef.  
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5.3.4 Verbruikt voeder per verkocht varken 

 

 

Grafiek 12: Voederverbruik per verkocht varken per geslachtsgroep 

De immunocastraten verbruikten het meeste voeder per verkocht varken (253,73kg), terwijl 

de zeugen het minst voeder verbruikten per verkocht varken (214kg). Het voederverbruik per 

verkocht varken van de intacte beren lag op 222kg. Dat het voederverbruik van de 

immunocastraten de hoogste waarde bereikt is eenvoudig te verklaren. Deze dieren haalden 

de hoogste voederconversie, de hoogste dagelijkse groei en de hoogste dagelijkse 

voederopname. Deze factoren samen resulteren in een hoger voederverbruik per verkocht 

dier. Als vuistregel geldt dat vleesvarkens tijdens de afmestperiode ongeveer 250 kg voeder 

opnemen. In deze proef waren het enkel de immunocastraten die de grens van 250 kg 

voeder overschreden. De andere groepen bleven hier een flink stuk onder. 

 

Grafiek 13: Voederverbruik per verkocht varken per voedersoort 
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Het voederverbruik per verkocht varken van dieren die meel gevoederd kregen ligt ongeveer 

3kg hoger dan bij de dieren die korrelvoeding kregen, namelijk 231,34 kg ten opzichte van 

228,49kg. De dieren die met korrel werden gevoederd kenden een gunstigere 

voederconversie waardoor ze minder voeder moesten opnemen om eenzelfde groei te 

kennen. 

5.3.5 Activiteit en agressie in de stallen 

 

Tijdens de proef werden meermaals videobeelden gemaakt in de verschillende stallen. De 

beelden werden allemaal gemaakt na de tweede vaccinatie. Uit deze beelden viel duidelijk 

op dat de in groepen met intacte beren veel meer activiteit waar te nemen was. Deze 

verhoogde activiteit bestond eruit dat er meer agressie was, de dieren vertoonden ook meer 

springgedrag. De activiteit bij de immunocastraten was vergelijkbaar met de activiteit bij de 

zeugen. 

5.3.6 De sterfte 

 

 

Grafiek 14: Sterfte per geslachtsgroep 

Zoals de grafiek hierboven weergeeft is er geen sterfte geweest in de 2 groepen met zeugen. 

De hoogste sterfte kwam voor bij de intacte beren, namelijk 3,13%. De immunocastraten 

hadden een sterftepercentage van 1,28%. De reden van uitval bij de intacte beren werd als 

volgt genoteerd: 1dier was zodanig verzwakt door aanhoudende hoest, 2 dieren stierven 

door het gevolg van een pootbreuk, 1 dier werd stierf aan de gevolgen van agressie door 

hokgenoten en het laatste dier stierf door een breuk die laattijdig vastgesteld werd. De 

pootbreuken kunnen veroorzaakt zijn door agressie of door de hogere activiteit van de 

dieren. Deze trend is vergelijkbaar met wat in de literatuur kan worden teruggevonden. 

Volgens Aluwé et al. (2012) is de hogere sterfte bij intacte beren te verklaren door een 

hogere agressie bij deze groep van dieren.  
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Grafiek 15: Sterfte per voedersoort 

Uit bovenstaande grafiek wordt duidelijk dat er meer dan 2% meer sterfte was bij de dieren 

die met korrel werden gevoederd. Dit kan niet verklaard worden door het soort voeder, maar 

wel door het feit dat stal 4 en stal 5 met korrel werden gevoederd en dit nu net de stallen zijn 

waar het meest sterfte voorkomt.  

5.3.7 Opzet- en aflevergewichten 

 

 

Grafiek 16: Gemiddeld opzetgewicht per stal 
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Grafiek 17: Gemiddeld netto aflevergewicht per stal 

Uit bovenstaande grafieken kan worden afgeleid dat het de verhoudingen van de verschillen 

tussen de verschillende stallen wat afgevlakt worden voor stal 5 en 6 ten opzichte van stal 3 

en 4. Groepen die bij het opzetten een lager gemiddeld gewicht haalden, halen ook bij het 

afleveren de laagste netto gewichten. De eventuele achterstand kan wel iets worden 

ingehaald maar niet volledig. 
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5.4 Slachtresultaten 
 

De slachtresultaten werden niet berekend maar werden verkregen via het slachthuis, 

Westvlees.  

5.4.1 Vleespercentage 

 

 

Grafiek 18: Gemiddeld vleespercentage per geslachtsgroep 

Uit bovenstaande grafiek kan opgemaakt worden dat het hoogste vleespercentage wordt 

bereikt bij de zeugen (64,88%). Het laagste gemiddelde vleespercentage werd bij de 

immunocastraten bereikt (62,16%). Het gemiddelde vleespercentage van de intacte beren 

bedraagt 64,28%. Ook Albrecht (2011) kwam tot dit besluit dat het gemiddelde 

vleespercentage van immunocastraten lager was dan bij intacte beren. 

Uit de statistische verwerking kan afgeleid worden dat de gegevens per geslachtsgroep niet 

normaal verdeeld zijn. Hierdoor moet er verder worden gewerkt met de Kruskal-Wallis test. 

Dit is een niet-parametrische test om na te gaan of de verschillende groepen dezelfde 

verdeling bezitten. Uit deze Kruskal-Wallis test blijkt dat zowel de zeugen, de 

immunocastraten en de intacte beren een verschillende verdeling bezitten. Er kan dus met 

95% zekerheid worden gezegd dat de gemiddelde vleespercentages niet significant gelijk 

zijn. 

 

 

64,88% 

62,16% 

64,28% 

60,00% 

61,00% 

62,00% 

63,00% 

64,00% 

65,00% 

Zeugen Improvac Intacte beren 

%
 

Gemiddeld vleespercentage 



 

 

75 

 

 

Grafiek 19: Gemiddeld vleespercentage per voedersoort 

Het grootste gemiddeld vleespercentage werd behaald door de dieren die gevoederd werden 

met korrels. Het verschil is echter erg klein, namelijk amper 0,3%. Dit verschil is dus niet 

noemenswaardig. Ook deze gegevens zijn niet normaal verdeeld. Aangezien er hier maar 

twee variabelen zijn moet er gewerkt worden met de Mann-Whitney U test. Uit deze test blijkt 

dat het verschil in gemiddeld vleespercentage tussen de dieren die met korrel worden 

gevoederd en dieren die met meel worden gevoederd met een zekerheid van 95% niet 

significant verschillend zijn. 

5.4.2 Gemiddelde vleesdikte 

 

 

Grafiek 20: Gemiddelde vleesdikte per geslachtsgroep 

De gemiddelde vleesdikte van de zeugen is het hoogst (68,56 mm), terwijl de gemiddelde 

vleesdikte van de intacte beren 62,36 mm bedraagt. De gemiddelde vleesdikte van de 

immunocastraten is 64,43mm.  

De resultaten teruggevonden tijdens de proef worden deels verklaard door het 

vleespercentage en het slachtrendement. Enkel het vleespercentage van de intacte beren 

komt niet overeen met de gemiddelde vleesdikte. Dit kan waarschijnlijk deels verklaard 

worden door het hogere karkasgewicht van intacte beren. 
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5.4.3 Gemiddelde spekdikte 

 

 

Grafiek 21: Gemiddelde spekdikte per geslachtsgroep 

De immunocastraten halen de hoogste gemiddelde spekdikte van de drie geslachtsgroepen 

met een gemiddelde spekdikte van 16,56 mm. De gemiddelde spekdikte van de zeugen 

(13,77mm) en van de intacte beren (13,81mm) verschillen erg weinig van elkaar, maar 

verschillen ongeveer 2,75 mm van de immunocastraten. 

Volgens Laeliifano et al. (2011) is er een sterke reductie van de spekdikte wanneer het 

interval tussen de tweede vaccinatie en het slachten verkleint wordt. Dit is te verklaren door 

het feit dat de immunocastraten na de tweede vaccinatie een sterke vervetting kennen. 

(Aluwé et al., 2012) Volgens Pfizer, producent van Improvac® is het percentage 

intramusculair vet van immunocastraten gelijk aan dit van zeugen en bargen. Dit wordt 

tijdens deze proef niet bevestigd. Volgens Albrecht (2011) bezitten intacte beren minder 

rugvet dan immunocastraten. Volgens Xue et al.( 1996) is het vet van intacte beren ook 

zachter dan van immunocastraten en zeugen. 
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Grafiek 22: Gemiddelde spekdikte per voedersoort 

De gemiddelde spekdikte is het hoogst bij dieren die worden gevoederd met meel(14,83mm). 

Terwijl de gemiddelde spekdikte bij de dieren die met korrel werden gevoederd 14,61 mm 

bedraagt. 

Volgens Fremaut en Michiels (2012) zouden door het gebruik van korrel iets vettere 

karkassen bekomen worden. Er werd wel vermeld dat dit kan vermeden worden door minder 

energierijke voeders te persen. In dit geval is er geen verschil tussen de voeders die gebruikt 

worden voor meel of korrels, enkel is er in de korrel een groter aandeel melasse. Maar zoals 

te zien is in bijlage 1 is bij vergelijkbare voeders de energie-inhoud ongeveer dezelfde. 

5.4.4 Slachtrendement 

 

 

Grafiek 23:Slachtrendement per geslachtsgroep 

Uit bovenstaande grafiek kan worden afgeleid dat het hoogste slachtrendement wordt 

behaald bij de zeugen. Dit kan verklaard worden door het feit dat bij intacte beren meer 

slachtafval, in de vorm van teelballen, moet worden verwijderd.  
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Bij de immunocastraten ligt het slachtrendement iets lager dan bij de zeugen doordat de 

immunocastraten een zwaarder darmpakket bezitten dan zeugen en intacte beren. Dit wordt 

bevestigd door Aluwé et al. (2012) Tijdens de oriënterende proef in kader van het CASPRAK 

project kwam men tot het besluit dat het karkasrendement het hoogst is bij bargen. Het 

verschil in karkasrendement is te verklaren door het hogere testesgewicht bij intacte beren 

en immunocastraten. Ook hebben de immunocastraten een zwaarder darmpakket, dit is te 

wijten aan de hogere voederopname na de tweede vaccinatie. Tijdens deze studie werden 

geen proeven uitgevoerd met zeugen. 

 

 

Uit deze grafiek kan men afleiden dat er tijdens deze proef zo goed als geen verschil (0,23%) 

in slachtrendement is tussen de dieren die met meel werden gevoederd en de dieren die 

korrel gevoederd kregen. 
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5.5 Financiële resultaten 
 

De dag van vandaag speelt het financiële aspect in de varkenshouderij een erg hoge rol. 

Daarom leek het mij nuttig om ook de financiële resultaten eens van dichterbij te bekijken. 

 

5.5.1 Bruto winst per verkocht varken 

 

 

Grafiek 24: Winst per verkocht varken per geslachtsgroep 

Uit bovenstaande grafiek kan men besluiten dat de grootste bruto winst per verkocht varken 

wordt gerealiseerd bij de intacte beren. De kleinste bruto winst per verkocht varken vindt 

men terug bij de immunocastraten. Dit kan verklaard worden door het feit dat de kosten door 

de toediening van Improvac® sterk stijgen. Het toedienen van Improvac kost €1,5 per 

vaccinatie, wat dus neerkomt op een meerkost van €3 per varken. Deze kosten worden wel 

gedeeltelijk gereduceerd door een sterke dagelijkse groei. Het verschil tussen de zeugen en 

de intacte beren is wel erg klein, namelijk amper €0,30 per afgeleverd varken. 

Volgens de literatuur is het uit financieel oogpunt het meest rendabel om intacte beren af te 

mesten. Bij deze resultaten zijn wel geen opbrengstdervingen meegerekend die eventueel 

kunnen voorkomen door berengeur. Uit deze proef blijkt ook dat het afmesten van 

immunocastraten rendabeler is dan het afmesten van bargen. Dit komt doordat de 

immunocastraten de eerste periode van afmesten, nog steeds groeien als beren.(Ter 

Beek,2010) 
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Grafiek 25: Winst per verkocht varken per geslachtsgroep 

De bruto winst per verkocht varken ligt ongeveer 0,40€ hoger bij de dieren die met meel 

gevoederd worden (€21,33) dan bij de dieren die met korrel worden gevoederd(€20,91). Dit 

wordt veroorzaakt door de hogere voederkost die komt kijken bij het persen van korrels. 

Indien het verschil enkel door de voeders zou worden veroorzaakt worden, dan zou dit 

verschil een stuk groter zijn. De dieren die met korrels gevoederd werden kenden een betere 

voederconversie, waardoor dit verschil grotendeels gecompenseerd wordt. 

 

5.5.2 Voederkost per kilogram groei 

 

Dit kengetal is een nuttig hulpmiddel, aangezien de voederkosten ongeveer 70% van de 

totale kosten in de vleesvarkenshouderij uitmaken. Hoe lager deze kost hoe efficiënter men 

varkens kan produceren. 

 

Grafiek 26: Voederkost per kilogram groei per geslachtsgroep 

De laagste voederkost per kilogram groei wordt teruggevonden bij de intacte beren. Dit kan 

veroorzaakt worden door het feit dat de beste voederconversie wordt gerealiseerd door de 

intacte beren. Hierdoor is er minder voeder nodig per kilogram groei. 
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Grafiek 27: Voeder kost per kilogram groei per voedersoort 

Het verschil in voederkost per kilogram groei ligt amper 1 eurocent hoger bij dieren die met 

meel worden gevoederd dan bij de dieren die met korrel gevoederd werden. De 

voederkosten voor korrels zijn heel wat hoger dan meel, maar dit wordt bijna volledig 

gecompenseerd door de betere voederconversie die behaald wordt door het toedienen van 

korrels.  

 

5.6 Berengeur 
 

Aan de slachtlijn werden zowel stal 5 en stal 6 twee dieren gedetecteerd met berengeur. 

Voor stal 5 komt dit neer op 2,63%, terwijl dit voor stal 6 2,53% is. Volgens de literatuur is het 

gemiddelde voorkomen van berengeur 3-4%.  
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Tabel 7: Overzicht resultaten 

  
STAL 1 STAL 2 STAL 3 STAL 4 STAL 5 STAL 6 

STAL 
1+2 

STAL 3+4 
STAL 
5+6 

Stal 
1+4+5 

STAL 
2+3+6 

 
  Zeugen  Zeugen Improvac Improvac  

Intacte 
beren 

Intacte 
beren 

Zeugen Improvac 
Intacte 
beren 

Korrel Meel 

 
  Korrel Meel Meel Korrel Korrel Meel           

Voederconversie Bruto kg / aanwinst 2,47 2,62 2,78 2,70 2,36 2,40 2,55 2,74 2,38 2,51 2,60 

Voederconversie Netto exl. sterfte kg / aanwinst 2,50 2,65 2,88 2,82 2,56 2,53 2,58 2,85 2,54 2,63 2,69 

Voederconversie Netto incl. sterfte kg / aanwinst 2,50 2,65 2,88 2,78 2,48 2,50 2,58 2,83 2,49 2,59 2,68 

Gecorrigeerde netto VC 20 - 100 kg ( Ceres ) kg / aanwinst 2,43 2,60 2,65 2,55 2,33 2,40 2,52 2,61 2,37 2,45 2,56 

Voederopname/dag kg / dag 1,79 1,84 2,17 2,16 1,95 1,88 1,81 2,17 1,91 1,97 1,96 

       
  

  
  

  
Netto Groei gram/dag gram / dag 715 695 753 757 746 742 704 755 744 740 730 

Bruto groei gram /dag gram / dag 724 701 779 782 785 772 712 780 778 764 751 

Gecorrigeerde Netto groei gram / dag 721 697 757 764 755 751 707 762 752 745 736 

Sterfte % 0,00 0,00 0,00 2,63 5,00 1,25 0,00 1,28 3,13 2,63 0,42 

Gemiddeld netto groeigewicht kg 84,39 81,96 88,83 89,96 88,22 87,80 83,11 89,37 87,99 87,55 86,20 

Gemiddelde mestduur dagen 118,00 118,00 118,00 116,21 114,35 118,00 118,00 117,13 116,18 116,12 118,00 

 
  

    
              

Winst/ verkocht varken € 25,96 20,15 18,27 16,15 20,77 25,63 22,95 17,26 23,25 20,91 21,33 

Voederkost per kg aanwinst netto incl.  terfte € / kg groei 0,72 0,75 0,77 0,76 0,69 0,68 0,74 0,77 0,69 0,72 0,73 

 
  

     
            

Gem opzet gewicht kg 20,99 21,25 24,13 23,55 21,88 20,25 21,13 23,85 21,063 22,15 21,88 

Gemiddeld netto aflevergewicht kg 105,38 103,21 112,95 113,51 110,09 108,05 104,24 113,22 109,05 109,70 108,07 

       
            

Totaal aantal kg voeder / verkocht varken kg voeder 210,83 216,88 255,75 251,55 222,76 221,27 214,01 253,73 222,00 228,49 231,34 

                          

Gemiddeld vleespercentage % 65,31% 64,29% 62,01% 62,11% 63,96% 64,29% 64,88% 62,16% 64,28% 63,91% 63,63% 

Gemiddelde vleesdikte mm 69,14 68,03 63,90 65,02 62,12 62,60 68,56 64,43 62,36 65,36 64,85 

Gemiddelde spekdikte mm 13,15 14,34 16,57 16,55 14,09 13,55 13,77 16,56 13,81 14,61 14,83 

Gemiddelde verkoopprijs per kilogram €/kg 1,30 1,28 1,29 1,27 1,26 1,28 1,29 1,28 1,27 1,28 1,28 

Slachtrendement % 82,30% 82,50% 80,70% 80,80% 79,60% 80,30% 82,41% 80,75% 80% 80,93% 81,17% 

Aantal varkens met berengeur   0 0 0 0 2 2 0 0 4 2 2 
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6 Besluit en discussie 
 

Het feit dat er alternatieven moeten worden gezocht voor de al dan niet verdoofde 

chirurgische castratie. Vanaf 2018 wil Europa dat er geen enkele mannelijke big nog via 

deze methode gecastreerd wordt. Er rest dus nog weinig tijd om enkele goede alternatieven 

uit te werken. Het verbod komt er grotendeels op vraag van de supermarkten en de 

consumenten. Maar het is nog maar de vraag of de rest van de keten hier klaar voor is. 

Tijdens deze proef was het de bedoeling om na te gaan of het houden van intacte beren en 

immunocastraten goede methodes zijn om in de toekomst mee verder te werken. Beide 

systemen hebben hun voor- en nadelen, zodat er in de toekomst nog verder moet worden 

uitgekeken om beide methodes nog verder uit te werken. 

Uit de proef konden enkele besluiten worden genomen. Wanneer men kijkt naar de 

individuele groepen halen de intacte beren die gevoederd worden met korrel de meest 

gunstige voederconversie over bijna alle berekeningswijzen. Als men kijkt naar de 

geslachtsgroepen dan komen opnieuw de intacte beren met het gunstigste resultaat naar 

voren. Wanneer de voederconversies worden vergeleken over de voedersoorten dan komen 

de dieren die met korrel werden gevoederd als beste naar voren. 

Inzake dagelijkse groei kwamen bij de individuele groepen zowel de immunocastraten als de 

intacte beren erg goed naar voren. Wanneer men deze resultaten over de geslachtsgroepen 

bekijkt dan komen de immunocastraten als beste naar voor al is het verschil met de intacte 

beren erg klein. Als er wordt vergeleken tussen de verschillende voedersoorten is er een iets 

hogere dagelijkse groei waar te nemen bij de dieren die met korrel werden gevoederd. 

De sterfte was het laagst bij de zeugen, tijdens de proef stierf geen enkel dier uit stal 1 en 2. 

Maar ook in stal 3 stierven geen dieren. In stal vijf was het grootste sterftecijfer waar te 

nemen. De dieren die hier stierven, stierven door verschillende oorzaken. Een dier had een 

gebroken poot en raakte niet meer bij de voederbak, een ander dier stierf door een 

aanhoudende hoest, nog een ander dier stierf enkele dagen voor het afleveren zonder een of 

ander reden. Door het hoogte sterftecijfer in stal 5 komen de intacte beren het slechtst uit 

deze proef inzake sterfte, maar dit is anderzijds ook vrij normaal aangezien deze dieren vaak 

actiever en agressiever zijn. De voedersoort zelf had geen invloed op de sterftecijfers. 

Het totale voederverbruik per varken is het laagst in stal 1 al is het verschil met stal 2 amper 

6 kilogram. Het verschil met de stallen 3 en 4 is het grootst. Wanneer men kijkt naar de 

geslachtsgroepen komen de zeugen naar voren als groep die het minst voeder verbruikt per 

verkocht varken. Het verschil met de intacte beren bedraagt 8 kg en met de 

immunocastraten bedraagt het verschil 40 kg. Wanneer er wordt gekeken naar het totale 

voederverbruik bij de verschillende voedersoorten is er maar een verschil van 3 kg merkbaar 

tussen de groepen die met meel en korrel werden gevoederd. Het laagste voederverbruik 

werd gerealiseerd bij de dieren die met korrel werden gevoederd. 

Wanneer men naar de slachtgegevens vergelijkt komen de zeugen samen met de intacte 

beren als het meest waardevol naar voren. De immunocastraten worden als iets minder 

gunstig bestempeld door het hogere vetpercentage dat aanwezig was. 
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De gemiddelde bruto winst per verkocht varken was het hoogst in stal 1 en stal 6. Wanneer 

men de geslachtsgroepen vergelijkt komen de intacte beren als beste naar voren met een 

gemiddelde winst van €23,25 per afgeleverd varken. De immunocastraten kwamen hier het 

minst positief uit, dit kan wordt veroorzaakt door het feit dat er per varken €3 meer kosten 

moeten worden aangerekend voor de vaccinatie met Improvac®. De dieren die met meel 

worden gevoederd haalden een iets hogere winst dan de dieren die met korrel worden 

gevoederd. Dit wordt grotendeel veroorzaakt door de lagere kostprijs van meel ten opzichte 

van korrel. 

Wanneer men de voederkost per kilogram groei analyseert komen stal 5 en stal 6 er het 

beste uit. Het is dan ook vanzelfsprekend dat wanneer men kijkt naar de geslachtsgroepen 

de intacte beren als beste naar voren komen. Als men kijkt naar de verschillende 

voedersoorten is er een verschil van 1 eurocent waar te nemen tussen beide groepen. Dit 

kan u misschien verwonderen omdat de voederkost van korrel een heel stuk hoger is dan 

deze van meel, maar de prestaties van de dieren die met korrel worden gevoederd zijn een 

stuk beter dan bij de dieren die met meel worden gevoederd. Hierdoor wordt het verschil 

tenietgedaan. 

Er kan uit deze proef eigenlijk besloten worden dat het afmesten van intacte beren het meest 

rendabel is, aangezien het financieel aspect heden ten dage erg belangrijk is. Wanneer men 

de keuze wil maken tussen korrel en meel is het via deze proef niet duidelijk wat als beste 

naar voor komt. Inzake prestaties komen de korrels er duidelijk als beste uit, maar of dit 

opweegt tegenover de hogere productiekosten is niet volledig duidelijk, aangezien er geen 

verschil is in winst per afgeleverd varken of voederkost per kilogram groei. 
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Figuur 25: Nutriënten afmestvarkensmeel 

 

 

Figuur 26:Nutriënten afmestvarkensmeel intacte beren 
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Figuur 27: Nutriënten afmestvarkenskorrel intacte beren 
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