התנהגות נורמלית של בקר

הקדמה  : דוגמאות לחשיבות אספקטים התנהגותיים בבקר :
§	1) התנהגות הזנה : בחירת אוכל, תחרות לגבי אוכל.
§	2) התנהגות רבייה : כלי מרכזי לזיהוי ייחום בפרות חלב.
§	3) התנהגות חברתית : חשיבות בהעברת קבוצות. 
התנהגות נורמלית : התנהגות חברתית
•	כללי : מאפיין חיות משק הדרך האקטיבית שבה פרטים מתקשרים זה עם זה ==> עוזר בביות, קל לארגנם בקלות לקבוצות.
•	יציבות של יחסים סוציאליים דורשת : 
–	1) הכרה בין פרטים. 
–	2) מפגשים חברתיים.
–	3) זיכרון של מפגשים חברתיים שיצרו סטטוס חברתי.
•	מספר חברי קבוצה שמזוהים ע”י פרות 50-70.

התנהגות חברתית
•	להיררכיה חברתית יש חשיבות בממשק אינטנסיבי:
–	הפרות הדומיננטיות יכולות להשתלט על הנחותות - הייצור יפגע.
–	נתייחס למספר נקודות של התנהגות חברתית של בקר :
q	א)מנהיגות בבקר : 
	קיימים מספר סוגים : 
•	מנהיגות בתנועה. 
•	מנהיגות להתחלת רעייה (בבקר לבשר).
•	מנהיגות למנוחה.

–	לגבי מנהיגות בתנועה : הובלת העדר ע”י חיה מזרם המנהיגות המרכזי. ההובלה מתחלקת בין כמה פרות. לעומת זאת סדר הפרות המאספות הוא די קבוע. החליבה מהווה את הגורם המרכזי העוזר לשמור על סדר ההליכה למכון
התנהגות חברתית
q	ב) בעדר הבקר קיימת תופעה בולטת של הגברת חברתית . שכיח ב :
התחלת רעייה, מנוחה (שוכבים בקבוצות), רמת מזון שנצרכת   (אוכלים אחד ליד השני).

q	ג) סוציאליזציה :
		עגלים שגודלו יחד סיכוייהם להתרועע כבוגרים גדול.

התנהגות חברתית
q	ד)היווצרות זוגות דבר שכיח ומועיל במפגשים אנטגוניסטים.
q	ה)קומוניקציה קולית :
	 נראית בקשר אם - וולד, זכר נקבה , בייחום, או במפגש שני פרטים הקשורים חברתית.  במפגש כזה נצפית עלייה בוואליום, כמות ומורכבות הקולות, בד”כ בא עם עלייה בתנועתיות.

התנהגות חברתית
q	ו)תגובות הימנעות וכניעה :הן לטורפים ( אדם  = טורף)  או לכל פרט לא מוכר מהלהקה.
–	תגובת הימנעות אקטיבית השכיחה - בריחה, יכול להיות מבוקר או לא.
–	תגובת הימנעות פאסיבית - כניעה, הורדת ראש עד למצב של שכיבה היפוטונית (אבחנה מבדלת למחלה).
q	ז)תגובות אגוניסטיות : תגובה אגרסיבית שנראית כאשר נוצרות קבוצות חדשות.
התנהגות חברתית
•	סימני גוף של איום: חיה מכה ברגלה באדמה, משפשפת ראש וצוואר ברצפה. המלחמה עם הראש והקרניים (אם יש), אורכת מספר דקות.
•	חסרונות המלחמה : נזק גופני - ירידה בחלב.
•	כמניעה : לשים פרות לתקופת הסתגלות בצד לפני הכנסה לקבוצה חדשה.
•	אדם מוחזק כטורף - חשוב להוריד סטרס במגע עם אדם, חולב מוכר הזרמת חלב יותר מהירה.
התנהגות הזנה 
•	מספר פקטורים משפיעים על הרצון לאכול : 
–	ריתמוסים יומיים, 
–	פקטורים חברתיים, 
–	מידע על מצב הגוף, 
–	זמינות האוכל.
התנהגות הזנה 
•	 פקטורים המשפיעים על קצב הכנסת מזון :
–	 מכניזם הבליעה, 
–	תכונות פיזיות ומכניות של מזון,
–	 זמינות מים,
–	 הרכב תזונתי של האוכל,
–	 הפרעות כמו : התקרבות טורף, מזיקים, תחרות מחברי קבוצה אחרים.
•	ישנה הגברה חברתית לאכול.
התנהגות הזנה
•	היררכיה חברתית משפיעה על חיות  בזמן הזנה.
–	משך האכילה שונה ע”פי ההיררכיה - חיות בהיררכיה גבוהה נמצאות בקורולציה חיובית עם צריכת מזון גבוהה, שיעור גדילה גבוה וייצור חלב מוגבר.
–	לכן יש חשיבות בממשק אינטנסיבי למספיק מקומות אכילה.
•	 במשך היום יש 10-14 תקופות אכילה ש% 75 מהן מתרחשות באור .
התנהגות הזנה
•	זמן האכילה יורד ככול שכמות החומר הגס יורדת.
•	העלאת גירה : ישנם 15-20 מעגלי העלאת גירה ביום, משך כל מעגל משתנה ממספר דקות עד שעות.
•	סה”כ במשך היום 4-9 שעות העלאת גירה.
•	יעדיפו לבצע את זה בשכיבה.
•	פקטורים המשפיעים על העלאת גירה : 
–	ייחום - מוריד,
–	כל אירוע שגורם לכאב- יוריד, 
–	הפרעות כמו - רעש חרדה יורידו. 
–	לפני המלטה העלאת גירה תרד.
התנהגות הזנה
•	שתיה : 
–	בקר שותה 1-4 פעמים ביום. יותר כאשר יש אחוז  גבוה של תערובת וחם.
–	בלילה כמעט ולא שותה.
–	סה”כ שותים  כ-40ליטר ביום. בהריון שותים פי 2 .
טיפוח הגוף
•	1)  סרוק = grooming 
–	המטרה - לשמור על הגיינה : מוריד צואה, בוץ, פרזיטים, ולבצע רגולצייה לטמפרטורה.
–	תזמון הסרוק מושפע מפקטורים כמו : 
�		רמת הורמונים (פרולקטין)==> מגביר סרוק,
�		מחלה==> מורידה סרוק,
�		תנאי אחזקה גרועים==> יורידו, 
�		בצפיפות יתר - לחץ - עודף סרוק עצמי,
�		חיה נמוכה תנקה חיה גבוהה ממנה בהיררכיה.
טיפוח הגוף
•	2) מתן צואה ושתן : 
–	ביממה נותנים שתן כ -9 פעמים ביום וצואה 12-18 פעם בתלןת ב: טמפרטורה, אוכל, גזע.
–	תנוחת מתן צואה : הזנב מורחק מהגוף, גב מכופף ורגליים מפוסקות - משותף גם לזכר וגם לנקבה.
–	תנוחת מתן שתן : כמו במתן צואה בנקבה, הזכר הולך ומשתין.
–	קיימת פעולת הגברה חברתית ליציאות.
תנועה
•	כללי : צריך מרווח מינימלי סביב חיה כדי לאפשר לה שינוי תנוחות.
•	הלילה  מאופיין בבקר בחוסר מנוחה יש שינוי תנוחה רבים ( נראה גם בחלק החם של היום)


תנועה
•	במידה ומונעים תנועה תגרם התנהגות אבנורמלית סטריוטיפית.
•	צורת תנועה אופיינית היא שיטוט :
§	מטרות השיטוט:
1) לעשות אדפטציות התנהגותיות.	
2) לקבל מידע על הסביבה באמצעות ריח, מגע טעם , תצפיות.
§	השיטוט יורד במחלה ובפחד. 
§	יש שוני בין פרטים באופן השיטוט.
§	נפוץ יותר בצעירים ובפרות דומיננטיות.
התנהגות במרחב
סוגי מרחב : 
•	1) מרחב פרטי - נייד, סביב הפרט.
–	זה מרחק פיזיקלי שהחיה דורשת למלא תנועות בסיסיות של שכיבה, קימה , עמידה, התמתחות  וגרוד.
–	מצטמצם בתנאי ממשק אינטנסיבי.
–	האזור האחרון שעליו שומרים הוא אזור הראש. אם זה נעלם עולים המפגשים האגרסיביים בין הפרות.
•	מדובר ברדיום של 1 מ’ סביב הראש שניתן לוותר עליו לזמן קצר. 
–	המרחק שומר על היררכיה.
•	המרחב הפרטי של הדומיננטיות גדול משל הנחותות.
•	בתנאי צפיפות הנחותות ינועו יותר כדי לא להתקרב לדומיננטיות.
התנהגות במרחב

•	2) מרחב סביב הבית והטריטוריה -הוא סטטי: 
–	מדובר על מרחב הכולל בתוכו אזור מוכר ובתוכו גרעין הכולל אזור מנוחה, אכילה, יציאות, מציאת בני זוג והוא מוגן  ע”י מלחמות וסימון.
התנהגות במרחב
•	כללי : המרחק של חיות חברתיות נותן מידע על הארגון החברתי שלהם, והוא משתנה כי חיות משנות את היחסים והפעילות ביניהם.
•	יתרונות בשמירה על מרחק בין פרטים :
–	1) ירידה בנזק לגוף שיכול לנבוע ממכה.
–	2) מניעת הפרעות ותחרות כשאוכלים.
–	3) מניעת העברת מחלות ופרזיטים.
•	“מרחק בריחה”=רדיוס המרחק שבו חיה לא תיתן באופן רצוני כניסה אליו לחיה/ אדם אחר. מראה על מידת ביות.
מנוחה ושינה
•	בממשק אינטנסיבי בגלל זמינות מים ומזון מרוכז שאינו דורש השקעה רבה של אנרגיה כדי לאוכלו יש  עליה ניכרת בזמן מנוחה .
•	% השינה יורד ככול ש % מזון גס עולה במנה.
•	סיבות למנוחה : 
–	1) להוריד הסתברות לטריפה.
–	2) לשמור על אנרגיה.
–	3) להעלים פסולת נויראלית.
•	בקר מבלה כ 9 שעות כל יום במצבי מנוחה.( תלוי ב:צפיפות,צל,אוורור,יובש המרבץ)
•	יש עידוד חברתי לנוח בוזמנית- בופר ללחצים חברתיים.
מנוחה ושינה
•	קיים מצב של ערנות רגועה שיכול להוות עד85% מהיום .
•	מאופיין בירידה קלה בטונוס שריר וקצב נשימה.
•	פרות ישנות בעיקר בלילה –87% מהם בשכיבה.
•	בשינה עמוקה שוכבות על החזה עם הראש על האדמה.  במהלך השינה  ישנן 6-10 אפיזודות שבהן הראש מוכנס לבטן - אבחנה מבדלת לקדחת חלב.


•	בממשק אינטנסיבי – כאשר יש מחסור במקום-  יכולות לחול הפרעות שינה-סטרס - מחלות.
•	 הנחותות ירבצו פחות - יעלה עצבנות.

התנהגות מינית - נקבה
•	הצלחת הזיווג נקבעת עפ”י : משיכה ,התנהגות פיתוי, רצפטיביות.
•	“ייחום” : הגדרה= מצב שבו הנקבה מחפשת ומקבלת זכר והמאופיין בהופעת שינויים פיזיולוגיים מתאימים.
–	 השינויים הפיזיולוגים מלווים בשינויים ההתנהגותיים הבאים : 
•	ירידה בהתנהגות אכילה ושתייה,
•	ירידה במנוחה,
•	עלייה בתנועתיות,
•	חקרנות,
•	ווקאליות,
•	הפרה קופצת על אחרות או עומדת שקופצים עלייה,
•	קפיצה על ראש פרה אחרת
•	יש עלייה ב"סרוק".

–	ע”ס השינויים ההתנהגותיים האלה  פותח פדומטר - מכשיר המודד פסיעות .
•	בייחום מספר צעדי הפרה גדל פי : 2-4 יחסית למצב רגיל. המכשיר משווה מספר צעדים ל-10 הימים האחרונים. בפרות החשודות צופים.
–	תחילת הייחום : בכל שעות היום או הלילה.הרכיבה בד”כ בערב.
–	משך הייחום : 18-24 שעות, אך יש שינויים עונתיים.
–	ייחום אחרי הריון נדיר בגלל חליבה. כאשר תנובת החלב גבוהה ייקח לפרה יותר זמן להראות ייחום ראשון.
–	גירוי ייחום : לעיתים נחוץ גירוי חיצוני לביטוי הייחום כמו: ריח, צליל, מראה, מגע. 
–	בעיה של חוסר ביוץ- בעיה עדרית עקב לחץ ייצור, חוסר גירוי חיצוני, חוסר צפייה.

התנהגות מינית - זכר
•	הדחף המיני נשאר ברמה קבועה פר פרט והנו תלוי ברמת ייצור טסטוסטרון. אך יש וריאביליות גנטית.
•	הדחף הנמוך ביותר נראה בבקר לבשר יחסית לבקר לחלב.
•	הפעילויות המעודדות התפתחות דחף מיני בזכר :
–	 איום.
–	התגרות.
–	תחרותיות.
•	אין יחס ישיר בין התנהגות מינית לבין ייצור ואיכות זרע.
התנהגות מינית - זכר
•	גורמים נוספים המשפיעים על הדחף המיני בזכרים :
1)אופי: 
הדחף המיני נקבע גם ע”י אופי הפרים :ישנם  3 סוגי אופי : יציב/ תוקפן/ מודאג.
	[זמן ההשהייה לפני פליטה במודאג גדול יותר.]
2)רמת הזנה:
	רמות הזנה גבוהות מעכבות דחף מיני בפרים צעירים - הם מעכבי טסטוסטרון.
•	הרבעה
–	 רק בבקר לבשר. 
–	מתבצע לפני שהביצית משתחררת. 
–	מתבצע בחלק המוקדם של הייחום + חזרות אחר כך עד 5-6 פעמים לנקבה.
התנהגות מינית- ההמלטה
•	שינויים התנהגותיים הקורים לפני ההמלטה :
–	 1) 24 שעות לפני- חסרת מנוחה. מתבטא בליקוק צדדים וניענוע זנב. 
–	2) נמנעת ממגעים חברתיים 
–	3) מגלה עניין בצעירים של אמהות אחרות עד כדי גניבת צעירים ( בקר לבשר).
•	בהמלטה יש שינויי תנוחות :
–	 שלב 1 - משנה תנוחות בין שכיבה לעמידה,
–	שלב 2 - להמלטת הראש-שוכבת בד”כ על הצד לעיתים על הגחון או עומדת.
•	לאחר ההמלטה- הוצאת שלייה / אכילה, ניקויי וולד.
התנהגות אימהית
•	מאחר וההמלטה בבקר בד”כ בבידוד - זה מבטיח קשר טוב בין אם - וולד.
•	במצב נורמלי לאם יש מוטיבאציה להיות עם הוולד חודשים. ככול שהנקבה מבוגרת יותר תישאר יותר עם הוולד.
•	לאחר ההמלטה הפרה מלקקת את העגל- להסיר נוזלים למנוע איבוד חום, וכן כדי להטביע ריח שיאפשר זיהוי של הוולד.
התנהגות אימהית
•	בבקר לבשר רואים תופעה של החבאת וולדות- מאפשר הבשלה שלהם.
•	הנקה : סטימולציית העטין ע”י הוולד/ ריח/קולות/ מראה ( גם במכון החליבה)
–	בהתחלה יונקים כל שעה ביום ובלילה , אחר כך 5-10 פעמים ביום-כל פעם כ-10 דקות.
–	עגל שניזון במיינקת מחקה פעולה זאת.
•	למעמד החברתי של האם השפעה על יכולת האימהות שלה : הנחותות פחות מגיעות לאוכל - פחות ייתנו חלב - אמהות גרועות יחסית לדומיננטיות.
התנהגות אימהית

•	הוולד : שלבי התנהגות ראשוניים : 
–	1) שכיבה: מרים ראש וצוואר, מכופף רגל קדמית,מסתובב על הגחון. יש התנהגות ניקוי וסרוק ע”י האם.
–	2) התרוממות - 30-60 דקות אחרי ההמלטה, אחוריים מתרוממים לפני החלק הקדמי.
–	3) שיטוט - קיים פד קולגני שמפריע- מתנדנד- מעודד קשר עם האם.
–	4) אוריינטציה - חיפוש פיטמה.
•	המתבגר : עובר מקשר עם האם לקשר עם הקבוצה.
•	גמילה בממשק אינטנסיבי היא מיידית ונשלטת ע”י האדם. גמילה טבעית - אגרסיביות של האם. 

בגרות מינית
•	 בנקבה :
	7-18 חודשים- גיל שבו רואים ייחום ראשון בנקבה נקבע ע”י פקטורים גנטיים, גזע והזנה/מצב גופני- מזון באיכות טובה מחיש התבגרות.
•	בזכר :
	8-20 חודשים - גיל שבו מייצר תאי זרע בשלים
–	שיפור ביצועים מיניים מתאפשר ע”י משחקים של העגלים החל מגיל 15 יום.
חשיבות התנהגות בקר
•	1) בתכנון ממשקי חייבים לקחת בחשבון אספקטים התנהגותיים של בקר  כמו : מרחק בריחה,דרישות שטח, היררכיה חברתית,התנהגות הליכה ( לצורך הובלה תקינה למכון).
–	דוגמאות :
	א) בהובלה למכון לא להוביל דרך אזורים חשוכים,לא דרך זוויות חדות ללא צעקות,לא בריצה.
	ב)בערבוב קבוצות : לשים לב להיררכיה החברתית
	תקלות עלולות לפגוע בבשר - להוריד ערכו.
חשיבות התנהגות בקר
•	2) במחלה : שינויים התנהגותיים הם בד”כ הסימן הראשון של מחלה כמו :
–	א) שינוי תנוחה - הדבר הראשון שמשתנה במחלה. דוגמאות למצבים שבהם יש תנוחות לא נורמליות - מצבים מכניים: כמו צליעות, שברים, שיתוק, מומים.                     מצבים עצביים: כאב, דלקות פרקים וכו'.
•	בכאב עז -ראש כנגד קיר, שכיבות והתרוממויות רבות.
–	ב) פעילות שונה.	
–	ג) אכילה שונה.
התנהגות אנורמלית בבקר
התנהגות אנורמלית הנה התנהגות שבה עוצמת הפעילות או הקונטקס שבה מתרחשת ההתנהגות שונה מהנורמלי.
•	1) התנהגות סטריוטיפית - הסיבה העיקרית בעיות אחזקה לקויה. ההתנהגות מצביעה על מצוקה. זו תנועה שאין לה מטרה מוגדרת. מזהים אותה בכך שיש רצף תנועה שחוזר על עצמו ובכך משחרר אופיאטים אנלגטים במוח. 

	התנהגות סטריוטיפית נראית בעיקר בצעירים כי בבוגרים העלאת הגירה מהווה דוגמא להתנהגות סטריוטיפית כשלעצמה.
	דוגמאות : 
–	א) הליכה במקום - הבעיה גורם לאיבוד אנרגיה איבוד משקל. אם זה מתרחש בשטח קטן גורם לבעיות עיוות בעמוד השדרה. מתרחש עקב תנאי ממשק לקויים - החיה סגורה ללא גישה לחיות אחרות.
–	ב) התנדנדות - בעיקר נראה בעגלים בכלובים.
	הסיבה - תנאי ממשק שלוקים בחוסר גיוון. לבעיה כאן יש אפקט של הגברה חברתית שמקשה על השליטה בבעיה. גורם לעייפות ואיבוד משקל.
	טיפול : שחרור ופעילות גופנית.

התנהגות אנורמילית-סטריוטיפית
–	ג) שיפשוף וחיכוך - חלק מהגוף משתפשף כנגד חפץ נוקשה נראה בבקר הסגור במקומות קטנים.
–	ד) ניענוע ראש- עקב בעיות חברתיות/ גירוי חדש.
–	ה) שאיפת אוויר למערכת העיכול - הסיבה סביבה לא מגוונת. בא בד”כ עם גלגול לשון - היפרטרופיה של שרירי הגרון - הרחבת הקיבה - קוליק - יאכלו פחות.
	טיפול : שינוי הסביבה או אמצעי עזר מכניים שמונעים פלקסיה של הצוואר.
–	ו) גלגול עיניים.
–	ז) לעיסת שווא - ללא מזון - ריר- משקל יורד.

התנהגות אנורמלית-סטריוטיפית
–	ח) גלגול לשון - נראה בעיקר בצעירים. יכול להימשך שעות. נראה בעיקר בבקר שחי בממשק שאין בו הרבה מזון גס. קיימת כאן הגברה חברתית.



	


הטיפול- שינוי תזונה, לבודד פרה נגועה לא להרביעה (מרכיב גנטי).
–	ט) ליקוק מסגרות ברזל - גורם לפציעה בלשון, עיכול חומרים מזיקים. נראה בחיות מסוגרות.
	טיפול - אבן מלח.
התנהגות אנורמלית
•	2) התנהגות אנורמלית כלפי עצמי.
–	א) פגיעה עצמית ע”י חיכוך ולעיסת צידי גוף בד”כ מכאב.
–	ב) ליקוק ואכילת שער וצמר - נראה בעגלים בבידוד .יכול לגרום לכדורי שיער ברומן.




–	ג) מציצה ואכילה של גופים מוצקים. בעיקר בעגלים שרק נגמלו. מוצצים : אוזניים, פרפוציום, זנב 
•	בעייה במזג אוויר קר.
–	ד) אכילת מרבץ - בד”כ נורמלי אך יכול להיות קיצוני.
–	ה) שתייה מרובה - הטיפול: מים בהקצבה.
התנהגות אנורמלית
•	3) התנהגות לא נורמלית כלפי חיות אחרות : 
–	א) חיות שמתייחסים אליהם כאל פרטנרים מיניים.נובע מזה שבחיות משק יש קבוצות חד מיניות לזכר ולנקבה.
•	נראה בעיקר בפרות בייחום. יש כאן הגברה חברתית 
•	טיפול- הגבלת גודל / מספר חברי הקבוצה.( יותר חשוב מהצפיפות)
–	ב) חיות שמתייחסים אליהם כאל אימהות - תחליף לעטין. יכול לגרום להופעת כדורי שיער, שתיית שתן יכולה לגרום לבעיות כבד.
•	נראה בעיקר בעגלים שמוזנים בדלי ופחות באלה שמוזנים במיינקת אוטומטית.
•	טיפול : לקשור אחרי שאכלו מדלי כי זה נותן לנטיית המציצה  לרדת. כמו כן מתן חומר גס יוריד נטייה זו.

התנהגות אנורמלית-כלפי חיות אחרות
•	ג) מציצית חלב עי פרות בוגרות - מעצמם או משכנה.
•	בד”כ נובע משיעמום - גורם לאובדן חלב ולנזק.
•	יש כאן הגברה חברתית. בעדרים גדולים עד % 10 מהחולבות מעורבות.
•	עגלים שימצצו כצעירים ייתכן וימצצו כבוגרים.
•	טיפול : מניעה. למצוא ולבודד כשזה מתחיל. דיאטה עם קש כשמשעמם. לא להרביע מחיות אלה.


•	ד) אגרסיה לאדם / מבנים  : נראה בחיות שגדלו בבידוד.

התנהגות אנורמלית
•	4) כישלון תפקודי : 
–	א) בנקבה : חוסר תפקוד מערכת המין- בעייה כלכלית. קשור גם לאספקט ההתנהגותי.
•	דוגמאות : ייחום שקט בבקר לחלב שכיחותו% 20-30. נצפה בגבוהות תנובה ובעגלות נמוכות בהיררכיה.
•	נורמלי אחרי המלטה אך בעייתי שזה קורה ללא קשר להמלטה ונראה כאשר יש הרבה פרטים בקבוצה,  כאשר ישנה חוסר יציבות בהיררכיה - סטרס – דיכוי  סימני ייחום
•	טיפול : שיפור ממשק ע”י הורדת סטרס. 

התנהגות אנורמלית- כשלון תפקודי
–	ב) בזכר :
	 נובע מ: 
		1) חוסר פוריות. 
		2) חוסר יכולת להזדווג בגלל לבידו נמוך, תנוחה לא נכונה, קשיים מכניים כמו אירקציה לא שלמה, ארטריטיס, או קשיים נפשיים כמו דאגה.
–	ג) בעיות בהתנהגות אימהית :לא נעשתה סלקציה לתכונה אימהית.
•	יש הדוחות וולדות, נוטשות, לא מטפלות טוב, גונבות וולדות , בד”כ דומיננטיות לחלשות מבוגר לצעיר.
•	טיפול: הפרדת פרה מהעדר לפני ההמלטה. 

