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Nowe książki
W październiku 2016 roku ukazał się podręcznik pt. „Hodowla 
zwierząt. Organizacja produkcji zwierzęcej” napisany przez 
liczny zespół autorski – pracowników Uniwersytetu Przyrodni-
czego we Wrocławiu – pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariana 
Kuczaja. Podręcznik kompleksowo omawia zagadnienia ho-
dowli i użytkowania zwierząt gospodarskich, ze szczególnym 
uwzględnieniem wymogów prawnych wynikających z przyna-
leżności Polski do Unii Europejskiej.

W opinii recenzenta prof. dr. hab. Bolesława Nowickiego: Auto-
rzy podręcznika przedstawili nowoczesne metody utrzymania, 
żywienia, rozrodu, opasu i tuczu zwierząt oraz omówili metody 
selekcji, doboru par do rozpłodu, kojarzenia i krzyżowania pro-
wadzące do genetycznego doskonalenia stad. W sposób przej-
rzysty i zrozumiały przedstawiono wiedzę z zakresu organizacji 
produkcji zwierzęcej w Unii Europejskiej. Omówiono metody 
rozwiązywania problemów zootechnicznych i weterynaryjnych w 
gospodarstwach specjalistycznych. Przedstawiono sposoby ko-
rzystania z unijnego i krajowego ustawodawstwa odnoszącego się 
do użytkowania zwierząt oraz nowoczesnych technologii produkcji 
mleka, mięsa, jaj i wełny, a także obrotu tymi produktami na rynku.

Natomiast prof. dr. hab. Ryszard Skrzypek zauważa, że: Pod-
ręcznik liczy 560 stron i składa się z siedmiu dobrze zbilanso-
wanych pod względem objętości części (rozdziałów głównych): 
Podstawy produkcji zwierzęcej, Hodowla i użytkowanie bydła, 
Hodowla i użytkowanie owiec, Hodowla i użytkowanie trzody 
chlewnej, Hodowla i użytkowanie koni, Hodowla i użytkowanie 
drobiu, Organizacja produkcji zwierzęcej w Unii Europejskiej. W 
pierwszych sześciu częściach połączono umiejętne historię 
chowu i hodowli oraz zagadnienia klasyczne z problematyką 
najnowszą, jak również sięgającą przewidywalnej przyszłości. 
Z kolei ostatnia część wprowadza czytelnika w gąszcz wszyst-
kich żywotnych przepisów, związanych z przynależnością Pol-
ski do Unii Europejskiej. Podręcznik jest bogato ilustrowany 
oryginalnymi materiałami, zaś każda z jego części jest zakoń-
czona spisem fachowo i starannie dobranej literatury. 

W konkluzji obydwaj recenzenci podkreślają, że: (…) pod-
ręcznik można w pierwszym rzędzie rekomendować nauczycie-
lom akademickim oraz studentom i absolwentom studiów pierw-
szego i drugiego stopnia uczelni rolniczych, przyrodniczych i 
społeczno-ekonomicznych. Jest także cennym źródłem wiedzy 
dla absolwentów tych uczelni chcących uaktualnić i pogłębić 
swoją wiedzę oraz studentów studiów doktoranckich i podyplo-
mowych, a oprócz tego dla nauczycieli i uczniów średnich szkół 

rolniczych, jak również prelegentów i słuchaczy kursów specja-
listycznych. Może być praktycznym wsparciem dla hodowców 
bydła, owiec, koni, trzody chlewnej lub drobiu przy prowadzeniu 
nowoczesnego, specjalistycznego gospodarstwa. Może stano-
wić też interesującą lekturę dla lekarzy weterynarii, pracowni-
ków służb doradczych, firm paszowych oraz instytucji służą-
cych rolnictwu.

Książkę można nabyć w ramach sprzedaży wysyłkowej 
(płatność w formie przelewu; cena egzemplarza wynosi 55,00 
zł plus koszty wysyłki). Zamówienia należy kierować na adres 
e-mail: marian.kuczaj@up.wroc.pl.
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