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        „Żywienie koni” – książka wydana w języku 

niemieckim odzwierciedla postęp, jaki dokonał się 

w ostatnich latach w zakresie żywienia tych zwie-

rząt. Sama książka również przeszła drogę ewolucji, 

od pierwszego wydania w roku 1986 do piątego, 

obecnego wydania. Twórcą pierwszej wersji był 

profesor Helmut Meyer z Hannoweru, ale ta, którą 

otrzymujemy jest już istotnie zmieniona i unowo-

cześniona przez Manfreda Coenena, profesora i 

aktualnego Kierownika Instytutu Żywienia Zwierząt 

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lipsku. 

Książka znana jest polskim czytelnikom gdyż po-

przednie, czwarte wydanie (z roku 2002) ukazało 

się w wersji polskojęzycznej w roku 2009 przygo-

towane i wydane przez warszawskie wydawnictwo 

PWRiL.  

          Książka w obecnym wydaniu nadal pozostaje 

podręcznikiem i poradnikiem praktycznym. Autorzy 

podają najbardziej aktualną wiedzę szybko zwięk-

szając stopień trudności i w usystematyzowany 

sposób przechodząc do praktycznych zaleceń w 

żywieniu koni. Celem ich jest możliwie najlepsze 

przygotowanie studentów oraz solidne wspieranie 

praktyków w racjonalnym i optymalnym żywieniu 

koni w różnych etapach życia i stanach zdrowia.  

          Osiągnięcie wyznaczonego celu ułatwia kon-

strukcja książki prezentująca materiał w trzech częściach. W pierwszej przedstawione zostały 

podstawy i dane dotyczące zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze, a także najnowsze 

informacje o zapotrzebowaniu koni na makro-, mikroelementy i witaminy. W części drugiej 

omówiono klasyczne i nowe pasze dla koni. Nowością są podrozdziały ukazujące tradycyjne i 

komputerowe sposoby układania i sprawdzania dawek pokarmowych jak również uzupełnienia 

dotyczące dobrostanu koni związanego  z żywieniem i sposoby wykrywania ewentualnych błę-

dów dietetycznych. Jest tu też mowa o żywieniu zdrowych koni w zależności od wieku, rasy, 

płci i sposobu wykorzystania. W trzeciej części książki opisane są zalecenia dietetyczne dla koni 

chorych. Podane są tu szczegółowe wskazania żywieniowe do stosowania w przebiegu chorób 

przewodu pokarmowego, wątroby, skóry, serca, chorób układu ruchu jak również w sytuacjach 

przed i pooperacyjnych. 

          Książka dla studentów, lekarzy weterynarii, a także trenerów, terapeutów i hodowców 

koni. Mając podstawy pato- i fizjologiczne oraz kliniczne łatwiej jednak zrozumieć rozważania i 

zalecenia autorów. Dlatego może być wymagająca dla nie zawodowców i osób bez przygotowa-

nia teoretycznego. Cennym osiągnięciem jest lepsza edytorsko jakość tego wydania. Twarda 

oprawa, dobry papier i grafika okładki tworzą rozpoznawalny styl książek o żywieniu różnych 

gatunków zwierząt i znak rozpoznawczy wydawnictwa Enke.  

          Zalecana lektura. Poznawczo i praktycznie.   
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