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Relations between the goat uddet dimensions in the fitst and second lactation
Summary

Data of 6ż goat udders of the White Improved breed, kept in the south-western region in Poland were
studied. The udder measurements were taken 1-2 hours before milking on the 60'h and 150'h day of the first
and second lactations. The following measurements were used: udder volume, width, depth, vertical
serni-circumference, horizontal circumference, distance to the floor, teat length, teat diameter and distance
between teats. The simple correlation coefficients between the udder characteristics were calculated. The
study demonstrated the following: in the course of lactation the udder dimensions decreased, while the teat
dimensions (length and diameter) increased; strong simple correlation coelficients betrveen the udder
characteristics were found; the highest correlations were estimated between the teat diameter in the first
lactation, semi-circumference in the lirst lactation and depth in the first and in the second lactation; strong
simple correlation coefficients between the udder characteristics were lbund; the highest correlations were
estimated between the teat diameter on the 150t|' dav of the first lactation and on the 60th day of the second
lactation, teat diameter on the 150t|'day of the first lactation and on the l50th day on the second lactation, teat
length on the 150łh day of the first lactation and on the 150th day on the second lactation and semi-circum-
f'erence on the 150th day of the first lactation and on the 150"'dav of the second lactation.
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Pogłowie kóz w świecie w ostatnim czterdziestole-
ciu stale się zwiększało, w efekcie częgokozy zyskaĘ
coraz większę znaQzęIlie gospodarcze. Równi ężw na-
szym kraju Iiczbakózw ostatnich latach wzrosła w po-
równaniu z ltczbątych zwierząt w latach osiemdzie-
siątych XX wieku. Podstawowym kierunkiem uzytko-
wania kóz w Polsce jest uzytkowanie mleczne. Wy-
dajność mleka, będąca cechą ilościową lzależniona
jest od czynników genetycznych (rasa, genotyp osob-
nika), jak i pozageneĘ czny ch (żywienie, wiek, sezon
wykoźlenia, warunki utrzymania. technika doju, wiel-
kośó i masa ciała osobnika, budowa wymienia i in-
nych). Badania wpĘwu niektorych tych czynników
zostały w Polsce przeprowadzone (9, 10). Jednym
z w ażniej szyc h czynników fi zj o 1 o gic zny ch, maj ącym
wpływ na wydajność mleka, jest kształt i wielkość
wymienia. Badania związku pomiędzy wymiarami wy-
mienia koz rasy saaneńskiej a ich wydajnością mleka
przeprowadzlltw Czechosłowacji Mikuś i Mikuś (6),
|<tórzy stwierdzili, że wydajnośó mleka kózbyła dodat-
nio skorelowana z objętościąich wlłnienia (r: 0,39) i ze
średnicą str zykow. Z kolęiNarain i wsp. (8) przebada-
li wymiona kóz rasy jamunapart na Cyprze w trzech
pierwszych laktacjach iwykazali, ze długość i obwod
wymienia oraz długość strzykow sąskorelowane w wy-

sokim stopniu z wydajnościąmleka. Mavrogenis i wsp,
(5), badając w Indiach kozy rasy damascus, udowod-
nlli, żę wartości cech pokrojowych wymion są istot-
nie skorelowane z wydajnością mleka. Montaldo
i Martinez-Lozano (7) badali wielkość wymion
i związki między cechami wymienia a wydajnością
mleka u mieszańcow kilku ras hodowanych w Meksy-
ku. Ustalili, ze korelacja pomiędzy dziennąwydajnoś-
cią mleka a obwodem wymienia była dodatnia i wy-
niosła r : 0,8 7 otaz, że dzięnna wydajność mleka była
dodatnio skorelowana z obwodem strzyka (r: 0,45).
Peris i wsp. (11) przeprowadzlli badania na rasie mur-
ciana-granadina w Hiszpanii. Wykazali oni istnienie
duzego zwtązku między wydajnością mleka a obję-
tością wymienia (r : 0,80) oraz pozyĘwnych korela-
cj i między większością badanych pomiarów wymion.
Badania wykonane przez Wanga (I2) w Chinach wy-
kazaŁy br ak ne gatywnych kore l acj i między wydaj no ś -

ciąmleka i cechami charakteryzującymi wymię u kóz
rasy toggenburskiej, Junge (3), badając kozy ras barw-
nych, stwierdził dllże zmiany kształtu i wielkości wy-
mienia i strzyków w trakcie poszczególnych laktacji,
między laktacj ami or az między kolej nymi udoj ami.

Celem badań było określenie wartości cech pokro-
jowych wymienia koz rasy białej uszlachetnionej oraz



mviązków pomiędzy wartościami tych cech stwierdzo-
nymi w 60. i 150. dniu dwoch pierwszych kolejnych
laktacjach.

Mateliał imetody
Badaniaprzeprowadzon o na 62 kozach rasy białej uszla-

chetnionej hodowanych w czterech stadach w południo-
wo-zachodniej Polsce. Pomiarów wymienia dokonywano
w 60. i 150. dniu ich I i II laktacji. Wymiona mierzono na
1-2 godziny przed udojem. Pomiary obejmowały następu-
jące cechy wymienia: objętość (metodą wypornościową
wody); szerokość (cyrklem zoometrycznym, pozioma od-
ległośc pomiędzy zewnętrznymi bocznymi ścianami wy-
mienia); głębokość (taśmą zoometryczną pionowa odleg-
łość od bocznego punktu zawieszeniawymienia do nasady
prawego strzyka); obwód poziomy (taśmą zoometryczną
obwód wymienia w j ego naj szerszym miej scu w pł aszczy ż-
nie horyzontalnej); półobwód pionowy (taśmązoom etry cz-
ną w płaszczyźnie wertykalnej obwód nie w pełni zamknię-
ty od przedniego zawieszenia wymien ia przez jego dno do
zawieszenia tylnego); odległośc wymienia od stanowiska
(taśmą zoometryczną pionowa odległość od nasady pra-
wego strzyka do podłoza); odstęp między strzykami (linij-
ka. odległośó pomiędzy zewnętrznymi stronami strzyków
w ich połowie długości); długość strzyka(linUką odległość
od nasady prawego strzyka dojego końca); średnica strzy-
ka (survmiarką, w połowie długości prawego strzyka),
W badaniach uwzględniono kozy zdrowe, nie wykazujące
objawów stanu zapalnego wymienia. Pomiary wykonano
na stoj apym, unieruchomionym zwierzęciu.

Analizę statystyczną przeprowadzono uwzględniając
wyniki pomiarów w 60. i 150. dniu pierwszej i drugiej lak-
tacji. Obliczono: wskaźniki korelacji fenotypowych (r)
pomiędzy cechami pokrojowymi wymion kóz mierzonych
w 60, i 150. dniu w pierwszej i w drugiej laktacji orazwskaź-
niki korelacji fenotypowych (r) między cechami pokrojo-
wymi wymion koz mierzonych w tych samych dniach (60.
i l50. dzień) pomiędzy pierwszą i drugą laktacją. Istotnoś-
ci róznic rniędzy warlościami cech pokrojowych wymion
kózmierzonych w poszczególnych fazach(60. i 150. dzień)
pier-wszej i drugiej laktacji szacowano testem Duncana.

Wyniki i omówienie
Kształtowanie się cech morfologicznych wymienia

w zalężności od laktacj i i jej fazy przedstawiono tab. 1 .

W większości analizowanych cech stwierdzono ten-
dencję do zmniejszania się ich wartościwraz zupŁy-
wem laktacji. Srednia objętość i szerokość wymienia
nie ulegaĘ istotnym zmianom w badanych fazach I
i IIlaktacji ani pomiędzy tymi laktacjami. Nie stwier-
dzono istotnych różnic w wartościach obwodu pozio-
mego wymienia, półobwodu pionowego, rozstawu
i średnicy strzykow. Stwierdzono natomiast istotne róz-
nice pomiędzy odległością wymienia od stanowiska
w 60. dniu I laktacji i w 150, dniu I i II laktacji . Zaob-
serwowano istotne różnice pomiędzy długością strzy-
ka w 60. dniu I laktacji (4,6 cm) i 150. dniu II laktacji
(5,6 cm). Bosek i Pawlina (1) w badaniach nadzmia-
nami wymiarów wymion u kóz rasy białej uszlachet-

Tab. 1. Wartości cech pokrojowych wymion kóz w 60. i 150.
dniu w pierwszej i drugiej laktacji

Objaśnienie: a, b średnie wartości w wierszach oznaczolę róż-
nymi literaml,różnląsię istotnie przy p < 0,05

nionej nie stwierdzili różnic w wartościach obwodu
poziomego, szerokości wymienia i rozstawu strzykow
między pierwszą i drugą laktacją. Natomiast stwier-
dzlliróżnice statystycznie istotne w zakresie połobwo-
du pionowego, głębokości wymienia, długości i sze-
rokości strzyka. Wartości te byĘ wyższe u kóz dwu-
letnich w porównaniu z jednorocznymi, Horak iGęrża
(2 ) zaobserwowali zwiększanie się wymiarów wymie-
niawraz z wiekiem kóz. Junge (3) na podstawie swo-
ich badań stwierdził zmiany w wielkości wymienia,
nięzależnte od laktacji tylko między I0, a 20. Ęgod-
niem. LinzeII (4) zaobserwował zmniejszanie się ob-
jętości wymienia przęz pierwsze 2-3 tygodnie lak-
tacjt, a następnie jej powolny wzrost do 12. tygodnia.
Natomiast Narain i wsp. (8) zanotowali ciągĘ spadek
długości, obwodu i szerokości wymienia do 12. dnia
laktacji, staĘ wzrost wartości tych cech do 3, tygod-
nia i powolny spadek po 9. tygodniu laktacji. Stwier-
dzili rownież, podobnie jak Linzell (4), najwyższe
wartości badanych cech w późnej ciązy (ostatnie 6-8
Ęgodni).

Wskaźniki korelacji fenotypowych (tab. 2) mtędzy
cechami pokrojowymi wymion kozmierzonych w 60.
i 150. dniu dla tych samych laktacji (pierwszej i dru-
giej) są wysokie i statystycznie istotne (P < 0,01).
Wspołzależność pomiędzy średnicą strzyka w 60.
i 150. dniu II laktacji osiągnęła poziom najwyższy
i wyniosła r : 0,98. Również bardzo wysoki stopień
korelacji fenoĘpowej stwierdzono dla półobwodu pio-
nowego w II latacji i głębokości wymienia w pierw-
szej i w drugiej laktacji. Najnizszą z określonych ko-
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Tab. 2. Wskaźniki korelacji fenotypowych między cechami
pokrojowymi wymion kóz mierzonych w 60. i 150. dniu tej
samej laktacji (pierwszej lub drugiej)

Tab. 3. Wskaźniki korelacji fenotypowych między cechami
pokrojowymi wymion kóz mierzonych w tych samych dniach
(60. i r50.) różnych laktacji (pierwszej i drugiej)

Cecha
Dzień

pomialu

Laklacia l

1 50.

Laktacia ll

150.

0bięlość

szerokoś ć

Głębokoś ć

0bwód poziomy

Półobwód pionowy

0dległość od stanowiska

0dslęp między slrzykami

Długość slrzyka

Średnica shzyka
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Objaśnienie: * istotnośćprzyp < 0,0l

Gecha
Dzień

pomialu
w l laklacji

Dzień pomialu
w ll laktacji

60, I r so.

0 b|ętość

sze lokoś ć

Głębokoś ć

0bwód poziomy

Półobwód pionowy
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0dslęp między strzykami
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Średnica shzyka
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60.

1 50.
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,l 
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0,94

relacji - ale również wysoką ustalono dla odstępu
między strzykami oraz odległości od stanowiska w I
i II laktacji.

W tab. 3 przedstawiono wskazniki korelacji fenoty-
powych między tymi samymi cechami pokrojowymi
wymion koz mięrzonych w 60. i 150. dniu róznych
laktacji (pierwszej i drugiej). Najwyzsze i istotne sta-
tystycznie korelacje stwierdzono pomiędzy średnicą
strzyka w 150. dniu I laktacji i w 60. dniu II laktacji,
pomiędzy średnicą strzyka w 150. dniu I laktacji i w
150. dniu II laktacji (r :0,94), pomiędzy długością
strzyka w 150. dniu I laktacji i w l50. dniu II laktacji
oraz pomiędzy połobwodem pionowym w 150. dniu
I laktacji i w 60, dniu II laktacji i pomiędzy połobwo-
dem pionowym w 150. dniu I laktacji i w 150, dniu
II laktacji. Najniższe wartości wspołczynnika korela-
cj i fenotyp owej stwierdzono p omiędzy o dle gło ści ą \\ry-
mienia od stanowiska w 60. dniu Ilaktacji i w 60,
dniu IIlaktacji, w 60. dniu I laktacji i w 150. dniu II lak-
tacji, w 150. dniu I laktacji i w 60. dniu II laktacji oraz
w 150. dniu IIlaktacji i w 150. dniu Ilaktacji.

podsumowanie

Wyniki przeprowadzonych badań wykazaĘ wysoki
poziom korelacji pomiędzy cechami pokrojowymi
wymion kóz mierzonych w 60. i 150. dniu pierwszej
i drugiej laktacji. Zaobserwowano, żewrazz wiekiem
występuje tendencja do zmniejszania się wymiarów
wymion (głębokość, obwód poziomy) oraz odległości
wymienia od podłoza, zarówno w trakcie laktacji, jak
i pomiędzy kolejnymi laktacjami (pierwszą i drugą).
Pomiędzy pierwszą a drugą laktacją zaobserwowano
wzrost wymiarów strzykow (długość i średnica strzy-
ka). Wyniki badań wskazują na zrożnicowanie budo-
wy wymientakoz w zależności od wieku i miesiąca
laktacj i oT az na wys okie zależno ści p omiędzy wymi a-
rami wymienia w rożnych fazach pierwszej i drugiej
laktacji.

Objaśrrienia: * - istotność przy p < 0,05, *'r p < 0,01
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