
Mannelijke vleesvarkens 

zonder berengeur  

 Productietype: Beren 

Land van herkomst: Duitsland 
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Het risico op berengeur kan worden teruggebracht tot 

nagenoeg nul door het selecteren van specifieke 

eindberen voor kunstmatige inseminatie. Het gebruik 

van deze ‘geurgecontroleerde’ beren helpt 

varkenshouders de verkoopbaarheid van de varkens 

te waarborgen en inhoudingen voor  

 

Genetische achtergrond 

 

Opslag en temperatuurcontrole worden, zowel vóór als na het arriveren van het 

sperma op de varkenshouderij, door middel van protocollen nauwgezet 

gecontroleerd. 

•Zogende biggen brengen de eerste vier weken bij hun moeder door en na het 

spenen worden de mannelijke en vrouwelijke biggen meestal samen 

grootgebracht in een “Flat deck” systeem.  

•Gedurende de mestperiode worden de dieren gescheiden naar geslacht.  

•Na de slacht wordt elk varkenskarkas gecontroleerd door een onafhankelijke 

certificeringsinstantie op mogelijke geurafwijkingen: hierbij wordt een deel van 

het vetweefsel in de nek verhit en gecontroleerd door speciaal opgeleid 

geurgevoelig personeel.  

•Karkassen met potentieel opvallende geuren worden gescheiden.  

•Het sperma is in de handel verkrijgbaar voor biggenproducenten in de hele EU. 

 

De oplossing – Beste praktijken 

 

Het risico op berengeur voor mannelijke 
vleesvarkens kan teruggebracht worden 
tot nagenoeg nul wanneer een groep 
van de 25% meest geurarme beren 
wordt gekozen.  
•Bij geurcontrole in het slachthuis 
werd slechts bij 0,75% van de 
karkassen geurafwijkingen 
geconstateerd. Bij dieren die werden 
gefokt zonder het gebruik van op 
geur geteste beren was dit 
percentage 3,5%.  
•Op de lange termijn kunnen 
producenten prijsdalingen voorkomen 
voor beren met opvallende geuren die 
de bruikbaarheid van het vlees 
aantasten. Deze kortingen zullen nog 
niet worden toegepast totdat het verbod 
op castratie zonder verdoving van 
kracht wordt in Duitsland, in januari 
2019.  
•Het geld dat hierdoor bespaard 
wordt zal opwegen tegen de extra 
kosten van sperma van geurarme 
beren. Van een groep van 2.250 
geslachte beren die niet door 
geurarme beren gefokt werden, 
zullen 79 beren berengeur vertonen, 
wat overeenkomt met een verlies 
variërend van €1.580 tot €6.320. Bij 
een even grote groep afkomstig van 
geurarme beren zullen slechts 17 
beren berengeur vertonen en de 
bijbehorende verliezen beperkt 
blijven tot maximaal €1.360. De extra 
kosten voor sperma van geurarme 
beren zijn €990 voor 150 zeugen.  
•Varkenshouders kunnen castratie 
vermijden en de bijbehorende 
arbeidskosten verlagen.  
•Afmesteigenschappen zoals 
dagelijkse opbrengst en 
voederconversie kunnen worden 
verbeterd. 

 

Kosten-batenanalyse 

 

Aanvullend onderzoek en 
projecten 
https://eupig.eu/ 

Link naar het technisch 

rapport   

Contact RPIG (Duitsland): 

Wiebke von Seggern 

Links naar relevante 

wetenschappelijke publicaties 

Dit project ontving financiering van het programma voor Onderzoek en Innovatie Horizon 2020 van 

de Europese Unie, in het kader van subsidieovereenkomst nr. 727933. Deze publicatie geeft 

uitsluitend de mening van de auteur weer. De Europese Commissie kan niet verantwoordelijk 

gesteld worden voor enig gebruik van de inhoud. 

 

Tijdens onderzoek van de studies EN-Z-EMA (elektronische neus, fokken, 
afmesten van beren) en Strat-E-Ger (strategische keuze van beren voor het 
vermijden van berengeur), een project gecoördineerd door de Universiteit van 
Bonn, werd een beer geïdentificeerd met als genetisch kenmerk weinig 
berengeur. De nakomelingen van deze beer zijn intensief getest om geschiktheid 
voor het afmesten van beren vast te stellen. 
 

karkassen die een uitgesproken berengeur afgeven te voorkomen. Berengeur 

wordt voornamelijk veroorzaakt door twee hoofdcomponenten: androstenon 

en skatool. Beide stoffen hebben een hoge erfelijkheidsgraad, waardoor ze 

kunnen worden opgenomen in een fokwaardeberekening.  

 

Voor controle van geurafwijkingen 

wordt een bepaald deel van het 

vetweefsel in de nek verhit en 

gecontroleerd door geurgevoelig 

personeel.  

 

Tijdens de mestperiode worden de 
dieren gescheiden naar geslacht. 
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