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Varkensvleesproductie met intacte beren
Achtergrond
Chirurgische castratie van mannelijke biggen is een praktijk die in veel landen al geruime tijd wordt
toegepast om berengeur te voorkomen en het typische seksuele en agressieve gedrag van mannelijke
varkens tegen te gaan. Castratie van biggen wordt echter in veel landen uitgevoerd zonder verdoving
en vaak ook zonder pijnbestrijding. Bij deze operatie worden de biggen gefixeerd, waarna met een
scalpel een incisie gemaakt wordt in de balzak en de testes verwijderd worden door de zaadleiders
door te snijden. Daarna wordt de wonde ontsmet en de big terug bij de zeug geplaatst. Deze procedure
neemt ongeveer 1 à 2 minuten in beslag. Deze methodiek krijgt veel kritiek omwille van dierenwelzijn
(https://www.fve.org/cms/wp-content/uploads/fve_09_040_castration_pigs_2009.pdf). Volgens de
EU Directive 2001/93/EEC wordt castratie zonder verdoving toegestaan tot de biggen 7 dagen oud zijn.
Oudere biggen moeten door een veearts onder verdoving gecastreerd worden met langdurige
pijnbestrijding. Heling van de wonde verloopt sneller en met minder complicaties als de biggen op een
leeftijd van 4 dagen gecastreerd worden dan op latere leeftijd (7 tot 28 dagen) (Heinritzi et al., 2006).
Castratie van biggen, met doorsnijden of doorscheuren van de zaadleiders, veroorzaakt acute pijn en
stress bij de biggen (Prunier et al., 2006; von Borell et al., 2009). De eerste twee uur na castratie
vertonen de biggen minder zuiggedrag en bestaat de kans dat de wonde infecteert.
(http://www.alcasde.eu/e-Learning/pig_castration/page_16.htm). Voornamelijk bij biggen met een
laag geboortegewicht bestaat er een hogere kans op sterfte tijdens de kraamstalperiode (12.2 vs 6.2%)
(Morales et al., 2017).

Voordelen van varkensvleesproductie met intacte beren
Stoppen met castratie geeft voordelen op vlak van dierenwelzijn (geen pijn en stress tijdens de
castratie), op vlak van economische resultaten (betere voederconversie en minder arbeid) en
ecologisch vlak (betere stikstofretentie bij beren in vergelijking met bargen) (Kress et al, 2019, Pauly
et al., 2012). Tijdens de puberteit van de intacte beren stijgen de gehalten aan androgenen en
oestrogenen, en stijgt het groeipotentieel van de dieren in het voordeel van vleesaanzet ten opzichte
van vetaanzet (Tabel 1). De voederopname wordt gereduceerd door de aanwezigheid van de gonadale
steroïden en zorgt voor een lagere voederopname, maar ook een lagere groei van intacte beren in
vergelijking met bargen voor sommige genotypes (Claus & Weiler, 1994). De meeropbrengst die
behaald kan worden door productie van intacte beren in plaats van bargen (door verbetering van de
voederconversie) wordt ingeschat op €7.1 per varken.
Tabel 1. Overzicht van de voordelen van de productie van intacte beren in vergelijking met bargen
(gecastreerde varkens)

Parameter
Eiwitaanzet (g/d)
Voederconversie (kg/kg)
Dagelijkse voederopname (kg/d)
Vetaanzet (%)
Stikstofexcretie (kg/dier)

Beren versus bargen
+11 %
-10 %
-11 %
-16 %
-20 %

Literatuur
Quiniou et al., 2010
Pauly et al., 2009
Dämmgen et al., 2013
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Nadelen van varkensvleesproductie met intacte beren
Het grootste nadeel bij de productie van intacte beren is het risico op berengeur. Berengeur is een
onaangename smaak en geur die voorkomt in het vlees van sommige intacte beren. De belangrijkste
componenten die berengeur veroorzaken zijn androstenon en skatol. Androstenon wordt
geproduceerd in de testes en heeft een urineachtige geur. Het heeft een biologische functie als
feromoon en is de precursor van feromoon-actieve adrostenolen. Androstenon wordt samen met
andere anabole hormonen geproduceerd in de Leydig cellen in de testes en komt via het bloed
enerzijds in het vet terecht en anderzijds in de speekselklieren. De tweede component is skatol en dit
heeft een fecale geur. Skatol wordt door de bacteriën in de dikke darm geproduceerd bij de afbraak
van tryptofaan, zowel bij vrouwelijke als al dan niet gecastreerde mannelijke varkens. Deze component
wordt echter bij de intacte beren minder goed afgebroken door de verminderde expressie en/of
activiteit van skatolmetaboliserende enzymen door de aanwezigheid van androstenon, testosteron of
17- β-estradiol (Doran et al., 2002, Zamaratskaia et al., 2007; Wierciska et al., 2012; Kojima and
Degawa, 2013). Mogelijks is er bij de intacte beren ook een hogere biosynthese van skatol. Hierdoor
accumuleert skatol in hogere mate in het vetweefsel van intacte beren. Factoren zoals genetica,
voeder, omgeving en management kunnen een invloed hebben op het berengeurgehalte.
Zowel skatol als androstenon zijn lipofiel en stapelen dus op in het vetweefsel van intacte beren.
Consumentenappreciatie neemt af met stijgende concentratie van skatol en/of androstenon, maar dit
is ook afhankelijk van hoe gevoelig de consumenten zijn aan deze componenten (Font-i.Furnols, 2012;
Mörlein et al., 2019). Opmerkelijk is dat ongeveer een derde van de consumenten niet in staat is om
androstenon waar te nemen (anosmia), terwijl een ander derde heel gevoelig is en vlees met lage
androstenon concentraties afkeurt (< 0.50 ppm). Bijna alle consumenten zijn wel gevoelig voor skatol,
waarbij een gehalte boven 0.25 ppm als afwijkend wordt beschouwd (Font I Furnols 2012; Lunde et
al., 2012).
De productie van intacte beren brengt een aantal uitdagingen met zich mee gelinkt aan de kwaliteit
van het vlees en het vet. Deze kwaliteitskenmerken hebben negatieve effecten bij consumptie van
verse vleeswaren, maar nog meer bij de vleesverwerking (Bonneau et al., 2018; Čandek-Potokar et al.,
2015), zoals bv. bij de productie van gedroogde hammen. Gebaseerd op de meta-analyse van de
resultaten voor scheurkracht kan besloten worden dat vlees van beren taaier is in vergelijking met
vlees van de andere castratiemethodes (Pauly et al., 2012; Batorek et al., 2012). Deze hogere taaiheid
kan gelinkt worden aan een lager intramusculair vetgehalte, een lager waterhoudend vermogen en
een verhoogde eiwitoxidatie (Škrlep et al., 2019). Voor verwerkte vleeswaren kan het verlaagde
vetgehalte gelinkt worden aan overmatig uitdrogen (wat resulteert in lagere verwerkingsrendementen
en een hardere textuur) en hogere zoutopname bij bereiding van gedroogde hammen (Škrlep et al.,
2016). Het vet van intacte beren is ook meer onverzadigd (Pauly et al., 2012), waardoor de textuur
zachter is en makkelijker loskomt van andere weefsels, zeker bij magere dieren. , Hierdoor is de
kwaliteit van de versnijding lager en is het vlees moeilijk te verpakken. Berenvlees is hierdoor ook
sneller ranzig (Babol & Squires, 1995). In verkleinde vleeswaren zoals gefermenteerde worsten kan het
onverzadigd vet tot bijkomende problemen zorgen op vlak van textuur en uitdroging.
Detectie en prevalentie van berengeur
Twee methodieken kunnen ingezet worden om berengeur te bepalen. De eerste methode bestaat uit
de chemische analyse van skatol- en androstenongehalten in vet. Berengeurprevalentie kan dan
bepaald worden op basis van de grenswaarden voor de berengeurcomponenten. Op basis van de
grenswaarden die vastgelegd werden in de jaren 90 en die destijds in verschillende Europese landen
werden gebruikt, kan de prevalentie oplopen tot 50% bij de laagste grenswaarden (Walstra et al.,
1999). Met de ontwikkeling van nieuwe analysemethoden voor berengeur aan de slachtlijn wordt het
belangrijk om deze grenswaarden kritisch te evalueren. De tweede methode is de
soldeerboutmethode of de menselijke neus, die toegepast kan worden door getrainde
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berengeurexperten aan de slachtlijn. Bij deze methode is de berengeurprevalentie meestal lager dan
5% (Mathur et al., 2012). Het grote verschil in prevalentie (tussen varkensbedrijven en loten van
hetzelfde bedrijf) kan, ten dele, door verschillende factoren verklaard worden.
Consumentenontevredenheid hangt af van het gehalte aan androstenon en skatol, en zoals daarnet
toegelicht ook van de gevoeligheid voor deze componenten (Mörlein et al., 2019). Hoewel er vrij veel
variatie is tussen consumenten, kan gesteld worden dat het verwachte risico op negatieve reactie en
de prevalentie aan afwijkende karkassen ingeschat kan worden op basis van de grenswaarden. De
balans tussen deze negatieve reacties en aantal afgekeurde karkassen moet door de industrie
afgewogen kunnen worden bij het vastleggen van deze grenswaarden (Christensen et al., 2019).
Tijdens de afmestperiode kunnen ook verschillende dierenwelzijnsproblemen optreden (Rydmer et al.,
2012, Weiler et al., 2016; Reiter et al., 2017). Bij het gemengd afmesten van beren en gelten is het
mogelijk dat de gelten drachtig zijn bij slacht, zeker indien de dieren een oudere slachtleeftijd hebben
zoals bv. het geval is in de biologische landbouw. Beren zijn ook actiever en agressiever. Zeker wanneer
groepen niet stabiel zijn en de rangorde tussen de dieren niet vastligt kan dit problemen geven. Het
verhoogde seksuele gedrag tijdens de afmestfase kan ook tot meer manke dieren leiden door het
bestijgen of bestegen worden. Daarenboven kan penisbijten met verwondingen bij meer dan 10% van
de berenworden vastgesteld .

Mogelijke managementstrategieën om de productie van intacte beren te verbeteren
Verschillende strategieën zijn mogelijk om berengeur te reduceren en de productie van intacte beren
mogelijk te maken. In sommige landen worden beren op een lagere gewicht geslacht. Berengeur is ook
goed erfelijk wat de productie van beren die geslacht worden op een normale slachtgewicht mogelijk
maakt door de keuze van rassen of berenlijnen met een lage berengeurprevalentie. Ook al is het niet
duidelijk welke specifieke genen verantwoordelijk zijn voor berengeur lijkt het mogelijk om op lange
termijn berengeur te reduceren via genetische en genomische selectie waardoor castratie onnodig
wordt. De interactie tussen alle fokkenmerken moet echter eerst duidelijk worden vooraleer
wijzigingen in de fokkerij kunnen worden ingevoerd (Larzul et al., 2018; Schiavo et al., 2018; van Son
et al., 2018). Een andere mogelijkheid om berengeur te reduceren is het verstrekken van aangepaste
voeders. Deze zijn in staat om skatol te reduceren, maar androstenon is veel minder beïnvloedbaar
door het voeder (Engesser, 2015; Zamaratskaia and Rasmussen, 2018; een lijst met berengeur
reducerende componenten is terug te vinden op http://www.ca-ipema.eu/papers). In combinatie met
managementaanpassingen die de stress tijdens afmest, transport en slacht verminderen (Wesoly et
al., 2015), kan de prevalentie aan afwijkende karkassen sterk gereduceerd worden.
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