Hodowla i chów świń
Pierwsze wydanie książki pt. Hodowla i chów świń (ISBN
978-83-7160-956-5, wyd. I, 2019, 704 ss.) pod redakcją
naukową Anny Rekiel, Tomasza Szwaczkowskiego i Robert Eckerta jest długo oczekiwaną pozycją, będącą kompendium aktualnej wiedzy na temat hodowli i chowu świń.
Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przy jej tworzeniu wykorzystano osiągnięcia badawcze i wiedzę wysokiej klasy
specjalistów. Autorzy to przedstawiciele prawie wszystkich ośrodków akademickich oraz instytutów badawczych
w kraju, zajmujących się tym gatunkiem.
W książce zaprezentowano dokonania krajowej i światowej nauki z zakresu badań nad Sus scrofa, począwszy
od biologii gatunku i biotechnologii, poprzez żywienie
i aspekty nowoczesnej organizacji hodowli i produkcji, po
zagadnienia związane z profilaktyką weterynaryjną oraz
z ekonomicznymi aspektami produkcji wieprzowiny. Jest
ona skierowana do nauczycieli akademickich, kształcących studentów i doktorantów w kierunku zootechnika, jak i do samych studentów. Na pewno powinna też zainteresować hodowców i producentów świń, gdyż uwzględniono w niej wiele praktycznych
aspektów.
Pozytywnie o wartości książki wyrazili się jej Recenzenci.
Profesor Wojciech Kapelański pisze między innymi: „Należy stwierdzić, że inicjatywa
opracowania i wydania nowego, ogólnopolskiego, możliwie nowoczesnego podręcznika
akademickiego pt. „Hodowla i chów świń” jest w pełni uzasadniona i warta całkowitego
poparcia. Przedstawioną do oceny pracę uznaję jako wartościową, potrzebną i oczekiwaną
na rynku wydawniczym. Po zapoznaniu się z opracowaniem można być przekonanym, że
ma ono charakter podręcznika akademickiego. Lista potencjalnych jego odbiorców z powodzeniem może być poszerzona także o osoby związane bezpośrednio i na co dzień z produkcją świń (hodowlą i chowem) w tzw. szerokiej praktyce. Treści zawarte w wyodrębnionych rozdziałach i podrozdziałach prac zostały pod względem merytorycznym opracowane
poprawnie i właściwie zinterpretowane na tle badań własnych. Wynika to zapewne z faktu,
że autorami przedstawionego opracowania są w zdecydowanej większości doświadczeni nauczyciele akademiccy, z uznanym cenzusem i dorobkiem naukowym oraz wieloletnim stażem dydaktycznym. Posiadają oni także szerokie rozeznanie w aktualnie realizowanej praktyce zootechnicznej.
W recenzji dr. Janusza Wojtczaka czytamy natomiast: „Materiał perfekcyjnie przygotowany i zaprezentowany. Może być praktycznym podręcznikiem akademickim, konspektem
wykładowym i jednocześnie, co mnie bardzo cieszy, nowoczesnym vademecum dla producentów/praktyków, również tych najlepszych”.
Informujemy czytelników, że Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymało NAGRODĘ GŁÓWNĄ za publikację książki „Hodowla i chów świń” w KONKURSIE O NAGRODĘ
STOWARZYSZENIA WYDAWCÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH IM. KS. EDWARDA PUDEŁKI.
Wszystkie informacje na temat sprzedaży książki znajdują się na stronie Wydawnictwa UPP:
www.wydawnictwo.up-poznan.net, Dział: Hodowla i Biologia Zwierząt lub zakładka Nowości.
Cena: 72/81 zł (oprawa miękka/twarda).

