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Żywienie zwierząt gospodarskich w czasach intensyfi-

kacji produkcji to umiejętność łączenia nauki z prak-

tyką. Dotyczy to, w dużej części, połączenia żywienia 

bydła mlecznego z wymaganą wysoką jakością mleka 

i zdrowiem zwierząt. Dlatego dzisiejsze realia spra-

wiają, że hodowcy, lekarze i żywieniowcy bazować 

winni, możliwie najpełniej, na osiągnięciach najnow-

szej wiedzy.  

          Książka, wydana przez wydawnictwo Med-

Pharm, autorstwa zespołu ekspertów z zakresu żywie-

nia, hodowli i chorób bydła – naukowców i praktyków 

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odpo-

wiada na takie zapotrzebowanie i omawia wiele waż-

nych i praktycznych zagadnień związanych z żywie-

niem krów mlecznych. Prezentowana wersja jest drugą 

częścią i kontynuacją książki, wydanej w 2010 r. jako 

zestaw wiedzy o wybranych fizjologicznych i patolo-

gicznych aspektach żywienia krów mlecznych. Część 

pierwsza spotkała się z dużym zainteresowaniem i jej 

nakład został wyczerpany. Autorzy postanowili więc 

opracować drugą część z nowymi, rozszerzonymi 

treściami. W obecnej wersji, książka jest zbiorem naj-

bardziej aktualnego stanu wiedzy na tematy nieco inne 

niż te zawarte w części pierwszej, ale nadal pozostaje 

tematycznym monolitem bazującym na doświadcze-

niach zawodowych i naukowych autorów, a także 

pracą prezentującą przegląd literatury światowej oma-

wianego tematu z okresu ostatnich 20 lat. 

          W książce autorzy przedstawiają zagadnienia w 

5 rozdziałach. W pierwszym jest mowa o czynnikach 

regulujących pobieranie paszy u wysoko wydajnych 

krów mlecznych. W drugim przedstawiono informacje 

o białku – jego nowych źródłach i modelach syntezy w 

gruczole mlekowym. W trzecim omówiono sposoby 

wykorzystania energii paszy oraz przemiany tłuszczu. W czwartym rozdziale zwrócono uwagę na coraz istotniejsze zależ-

ności pomiędzy sposobami chowu a występującymi zagrożeniami zdrowotnymi m.in.: podostrą kwasicę żwacza, zmiany w 

gruczole mlekowym czy choroby metaboliczne i immunosupresją okołoporodową. W piątym rozdziale, wskazano na ży-

wieniowe czynniki prozdrowotne wspierające odporność krów i wysoką jakość mleka.   

         Książka jest kompetentna ale i wymagająca. Posługuje się językiem i stylem naukowym, naśladującym artykuły cza-

sopism specjalistycznych. Dlatego adresowana jest do osób przygotowanych: studentów i absolwentów wydziałów Biologii 

i Hodowli Zwierząt oraz Medycyny Weterynaryjnej a także doradców żywieniowych, co autorzy również wyraźnie zazna-

czają we wstępie. 

         Koniecznie. Dla fachowców, do uważnego czytania.  
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