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FACT SHEET 

Varkensvleesproductie met immunocastraten 
 

Achtergrond 

Chirurgische castratie van mannelijke biggen wordt voornamelijk zonder pijnbestrijding uitgevoerd 

en vormt daarom een steeds groter wordend dierenwelzijnsprobleem. Reeds in 2010 hebben 

verschillende Europese stakeholders zich geëngageerd om chirurgische castratie tegen 2018 te 

beëindigen, op voorwaarde dat goede oplossingen kunnen gevonden worden voor elk van de 

uitdagingen die productie van intacte mannelijke varkens (beren) met zich meebrengt. De productie 

van beren wordt gekenmerkt door een betere efficiëntie in vergelijking met de productie van bargen 

en dit op vlak van voederconversie, lagere stikstofexcretie en hoger magervlees percentage. Het 

belangrijkste kwaliteitsprobleem bij de productie van intacte beren dat tot nog toe niet op 

betrouwbare wijze werd opgelost is berengeur. De belangrijkste berengeurcomponenten 

(androstenon en skatol) zijn lipofiel en kunnen daarom tijdens de afmest opstapelen in de loop van 

hun seksuele ontwikkeling. Bovendien kunnen ook beerspecifieke welzijnsproblemen optreden 

gerelateerd aan het verhoogd seksueel en agressief gedrag zoals verwondingen en kreupelheid. 

Bepaalde kwaliteitsproblemen van berenvlees en vet zorgen dat het vlees minder geschikt is voor 

verwerking, met name in het geval van hoogkwalitatieve gedroogde vleeswaren. Daarom is er een 

toenemende interesse en behoefte aan diervriendelijke en betrouwbare oplossingen om de 

productkwaliteit te verbeteren. Een van deze oplossingen is immunocastratie. Immunocastratie kan 

worden uitgevoerd met Improvac® van Zoetis en Valora® van Ceva. Deze laatste is echter nog niet 

goedgekeurd in Europa. De meeste informatie over het effect van immunocastratie op de karkas- en 

vleeskwaliteit is daarom afkomstig van proeven die zijn uitgevoerd met Improvac®, en dit is dan ook 

de reden waarom deze factsheet naar dit vaccin refereert. 

Immunocastratie, een alternatief voor chirurgische castratie 

Immunocastratie, of vaccinatie met Improvac®, resulteert in een actieve immunisatie tegen GnRH, 

een hormoon die binnen de endrocriene cascade de testesfunctie regelt. Om antilichamen tegen 

GnRH te produceren worden twee vaccinaties gegeven met een tussenperiode van minimum 4 

weken. De antilichamen binden vervolgens met de endogene GnRH waardoor de testeswerking 

gedurende minimum 10 weken wordt onderdrukt (Thompson, 2000) en vervolgens weer terugkeert 

(Claus et al., 2008; Einarsson et al., 2009). De eerste vaccinatie geeft enkel een beperkte stijging in 

GnRH antilichamen. Tot de tweede vaccinatie blijft de hormoonproductie, de groei en het gedrag van 

deze dieren gelijk aan dat van intacte beren. Na de tweede vaccinatie groeien en gedragen de 

immunocastraten zich zoals bargen. Ook berengeur wordt op een betrouwbare manier gereduceerd 

als de tweede vaccinatie 4 à 6 weken voor slacht wordt uitgevoerd (Batorek et al., 2012a; Poulsen 

Nautrup et al., 2018). Een belangrijk voordeel van immunocastratie is dat chirurgische castratie niet 

nodig is en dus ook de pijn, het verhoogd risico op wondinfecties en de hogere kans op sterfte 

vermeden kan worden (Morales et al., 2017). Immunocastatie is ook effectief bij binnenberen, 
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waardoor extra risico’s bij castratie van deze dieren vermeden kan worden en berengeur 

gereduceerd wordt (Gutzwiller & Ampuero Kragten, 2013). 

Uitdagingen bij de productie van immunocastraten 

Acceptatie van immunocastratie door de consument wordt sterk gelinkt met de voedselveiligheid 

van dit productiesysteem, ondanks dat de veiligheid en de betrouwbaarheid van het vaccin goed 

werd gedocumenteerd. Een deel van de registratieprocedure houdt immers in dat de 

voedselveiligheid geëvalueerd moet worden en dat de werking van het synthetisch antigen dat 

gebruikt wordt in het vaccin na orale opname getest moet worden (EMA, 2010). GnRH zelf heeft 

geen immunogene werking en stimuleert dus op zich de antilichaamproductie niet. Om het vaccin te 

produceren werd een verkort synthetisch GnRH (AZ 2-10) geconjugeerd met een difterietoxoïd en 

geadsorbeerd aan een DEAE-dextran (Patent US 8,741.303B2). Het antigene fragment heeft maar 

0.02% van het effect van het volledige decapeptide (AZ 1-10; Clarke et al., 2008) op de productie van 

luteïniserend hormoon aangezien het ontbrekend aminozuur betrokken is bij de receptorbinding 

(Dorn & Griesinger, 2009). Het difterietoxoïd werd reeds in andere vaccins gebruikt waarbij in het 

verleden werd aangetoond dat het geen toxisch effect of hormoonwerking heeft (EMA, 2010). Net 

zoals bij alle andere vaccins kan er in een beperkt aantal gevallen (1 op 106), een aantal minuten na 

vaccinatie een sterke allergische reactie optreden. Bijwerkingen kunnen vermeden worden als het 

vaccin volgens de richtlijnen van de producent wordt toegepast door getraind personeel (o.a. injectie 

subcutaan kort achter de oorbasis, product niet koud injecteren). De effecten van orale opname 

werden getest bij varkens en ratten en daarbij werd geen effect op de testesfunctie vastgesteld 

(Clarke et al., 2008). Op basis van deze resultaten werd dan ook besloten dat er geen orale 

effectiviteit is en werd de wachttijd van dit vaccin vastgelegd op 0 dagen voor slacht (EMA, 2017). 

Het grootste risico voor de operator is de eventuele kans op zelfinjectie met het vaccin. In 

wetenschappelijke rapporten van het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA; 2010) wordt het 

risico op zelfinjectie ingeschat op 0.00004%. Om de kans op zelfinjectie te minimaliseren werd door 

de producent van Improvac® ook een veiligheidspistool ontwikkeld (European Commission, 2019). 

Uiteraard blijft het belangrijk om de effecten van eventuele zelfinjectie te evalueren. GnRH is 

essentieel voor de reproductie en er zijn geen verschillen in de GnRH aminozuursequentie tussen 

varkens en mensen (D’Occhio, 1998). Vaccinatie tegen GnRH kan dus ook tot een omkeerbare 

onvruchtbaarheid leiden bij zowel mannen als vrouwen. Bij een eerste accidentele zelfinjectie is het 

dan ook sterk aan te raden dat de operator geen vaccinatie meer uitvoert om productie van GnRH 

antilichamen bij eventuele tweede zelfinjectie te vermijden. In een studie van Simms (2000) met 

patiënten met prostaatkanker werd GnRH vaccinatie getest om testosteron geïnduceerde 

tumorgroei in 12 patiënten met vergevorderde prostaatkanker te onderdrukken. Bij 5 patiënten kon 

een sterke daling in testosteron aangetoond worden. Na 9 maanden waren de testeswerking en de 

testosterongehalten weer normaal.  

Management van immunocastraten 

Voor succesvolle immunocastratie wordt het beschikbare vaccin (Improvac®) ten minste tweemaal 

toegepast. Net zoals bij elk andere vaccin kan vaccinatie enkel toegepast worden bij gezonde dieren. 

Het toepassen van de eerste vaccinatie op een leeftijd van 8 tot 9 weken is niet aangewezen 

wanneer de dieren verkocht worden en dus niet op het bedrijf blijven, omdat de juiste uitvoering van 

deze vaccinatie dan niet gecontroleerd kan worden. De eerste vaccinatie wordt daarom meestal 

uitgevoerd tijdens de afmest, op een leeftijd van 12 weken. Deze eerste vaccinatie heeft slechts 
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weinig effecten op de testiculaire hormoonproductie en de beren blijven dan ook intact tot de 

tweede vaccinatie. De tweede vaccinatie kan minimum 4 tot maximum 10 weken na de eerste 

toegepast worden en zorgt voor een daling in testosteron en oestradiol binnen de week na de 

tweede vaccinatie. Deze tweede vaccinatie wordt gevolgd door een sterke stijging in voederopname 

en het metabolisme en gedrag wordt gelijk aan dat van bargen. Tussen de tweede vaccinatie en 

slacht is een periode van 4 à 5 weken nodig om berengeur voldoende te reduceren. 

Langetermijnstudies tonen aan dat de testeswerking na 10 à 24 weken herstelt (Claus et al., 2008). 

Toch wordt het aangeraden om een derde vaccinatie toe te passen voor dieren die op oudere leeftijd 

worden geslacht zoals bv. binnen de biologische productie en bij sommige lokale rassen. Een derde 

vaccinatie wordt ook aangeraden als twee weken na de tweede vaccinatie nog berengedrag wordt 

vastgesteld, omdat dit erop kan wijzen dat dieren mogelijks niet goed gevaccineerd werden. 

Immunocastraten vertonen minder agressief en seksueel gedrag dan beren (Rydhmer et al., 2006; 

Reiter et al., 2017), waardoor er ook minder problemen zijn op vlak van kreupelheid en andere 

problemen die veroorzaakt kunnen worden door het bestijgen of bestegen worden (Rydhmer et al., 

2006). Daarnaast kunnen ook verwondingen op de penis waargenomen worden doordat er meer 

seksueel actief gedrag is waarbij penisbijten optreedt na uitschachten van de penis. Zowel bij 

gedomesticeerde als bij wilde beren kan een hoge prevalentie van penisverwondingen worden 

vastgesteld (Weiler et al., 2016; Reiter et al., 2017). Door immunocastratie vermindert de frequentie 

en de ernst van de verwondingen (Reiter et al., 2017) en dit is nog beter wanneer de dieren op een 

vroege leeftijd gevaccineerd worden (V1/V2 op 8/12 weken: 16.7% in vergelijking met V1/V2 op 

12/18 weken: 41.7% verwondingen (Reiter et al., 2018)). Anderzijds kan het beperkt voederen van 

immunocastraten na de tweede vaccinatie tot meer agressief gedrag en verwondingen leiden (tot 

een niveau gelijkaardig aan dat van beren), aangezien de voederopname op dat moment met 25% 

stijgt (Batorek et al., 2012b). 

Het tijdstip van tweede vaccinatie geeft mogelijkheden om in te spelen op marktvereisten en 

productie-efficiëntie. Na de tweede vaccinatie stijgt de voederopname terwijl ook de 

voederconversie stijgt (Batorek et al, 2012a; Weiler et al, 2013). De immunocastraten zetten in deze 

periode ook meer vet aan omdat de anabole effecten verdwijnen (Čandek-Potokar et al., 2017). In de 

meta-studie van Poulsen Nautrup et al. (2018), gebaseerd op 78 studies, werden ook verschillen 

aangetoond tussen beren, bargen en immunocastraten. In vergelijking met bargen groeien 

immunocastraten 26.3 g/dag meer en is de voederconversie 0.223 kg/kg lager. In vergelijking met 

beren, groeien immunocastraten 59.4 g/d meer, maar is de voederconversie 0.072 kg /kg hoger 

(Poulsen Nautrup et al, 2018). Daarnaast zijn er ook kwaliteitsverschillen tussen beren, bargen en 

immunocastraten (Batorek et al., 2012a; Poulsen Nautrup et al. , 2018). Het mager vleespercentage 

van beren is het hoogst, gevolgd door de immunocastraten en dan de bargen. Vooral het gewicht van 

de ham en de schouder is hoger bij beren en? immunocastraten in vergelijking met de bargen. Op 

vlak van vleeskwaliteit sluiten immunocastraten aan bij bargen, aangezien ze een hoger 

intramusculair vetgehalte hebben en berengeur op moment van slacht gereduceerd is. Zowel 

immunocastraten en bargen hebben meer verzadigd vet, waardoor het beter geschikt is voor 

verwerking (Čandek-Potokar et al., 2017). Dit is vooral belangrijk bij de productie van traditionele 

hammen aangezien deze gedurende langere tijd moeten rijpen (Poulsen Nautrup et al, 2018; 

Bonneau et al., 2018).   

Een ander belangrijk criterium voor succesvolle vermarkting is de betrouwbaarheid en effectiviteit 

van de methode. Het optreden van non-responders word geschat op 0 tot 3% van de varkens die niet 
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effectief geïmmunocastreerd werden (Zamaratskaia and Rasmussen, 2015; Čandek-Potokar et al., 

2017; Škrlep et al., 2014). Mogelijke redenen zijn dat de varkens niet (goed) gevaccineerd werden of 

dat de vaccinatie niet effectief was omdat de dieren bij injectie mogelijks gezondheisproblemen 

hadden waardoor het afweersysteem onderdrukt was. De meta-analyses van Batorek et al. (2012a) 

en Poulsen Nautrup et al. (2018) toont aan dat berengeur goed voorkomen kan worden door 

immunocastratie en dus betrouwbaar is. Dit geeft aan dat als het vaccin op de correcte manier wordt 

bewaard en toegepast volgens de richtlijnen en voorwaarden van de producent, immunocastratie bij 

bijna 100% van de dieren tot effectieve vaccinatie leidt met productie van antilichamen en de daarbij 

gewenste effecten.  

De al dan niet wenselijkheid van een berengeurdetectiemethode bij immunocastraten is een keuze 

die een bedrijf op basis van hun risico-management zelf kan maken. Bij een geschat percentage van 

3% niet effectief geïmmunocastreerde varkens en berengeurprevalentie van 10 tot 30%, kan de kans 

op immunocastraten met berengeur op 0.3 à 0.9% geschat worden (Čandek-Potokar et al., 2017). 

Met een geschatte reproduceerbaarheid van de huidige soldeerboutmethode aan de slachtlijn van 

23% is dit veel lager dan het aandeel afwijkende beren die nu tijdens de detectie gemist wordt 

(Mathur et al., 2013).  

Immunocastratie kan ook toegepast worden binnen alternatieve productiesystemen waarbij varkens 

op oudere leeftijd worden geslacht. Ook in systemen waar de varkens buiten gehouden worden, 

worden vrouwelijke varkens (gelten) momenteel chirurgisch gesteriliseerd omdat er kans is op dracht 

als ze in contact kunnen komen met wilde varkens. Door het gebruik van immunocastratie kan 

chirurgische castratie of sterilisatie vermeden worden (Dalmau et al., 2015) terwijl de vleeskwaliteit 

hetzelfde blijft, ook bij de gelten (Martinez-Macipe et a., 2015). Dierenwelzijn kan door toepassing 

van immunocastratie zowel in traditionele als extensieve (buitenloop) systemen verbeterd worden.  

Ook binnen de biologische landbouw kan immunocastratie positieve effecten hebben. In de studie 

van Grela et al. (2013) werden biologisch gehouden beren, bargen, immunocastraten en gelten 

vergeleken. Zowel de groeiprestaties, de voederconversie als het vleespercentage waren beter voor 

immunocastraten en beren in vergelijking met bargen en gelten. Immunocastratie werd positief 

geëvalueerd op vlak van productieresultaten en vleeskwaliteit. Binnen alternatieve en biologische 

systemen, waarbij de afmestperiode langer duurt en beren en gelten gemengd worden afgemest, is 

het wel wenselijk om de beren vroeger te vaccineren en indien nodig ook een derde vaccinatie te 

geven om ongewenste dracht en berengeur te voorkomen.  
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