
ALIMENTACIÓN DO CABALO

O cabalo, como herbívoro e ao igual que certos animais en liberdade, aliméntase de 
plantas  salvaxes  coma  cardos,  acivro,  herba,  follas,  arbustos,  todo  isto  en  grandes 
cantidades, para que sexan nutritivas, por iso pasa gran parte do seu tempo comendo. 
Tamén comen froitas,   belotas (aínda que  son tóxicas en grandes cantidades).  Eles 
mesmos en estado salvaxe diferencian toda clase de plantas comestibles e velenosas. 

Aparato dixestivo

Para que o alimento poida ser absorbido polo tubo dixestivo dos animais e utilizado 
polo  organismo  ten  que  sufrir  cambios  importantes,  que  é  o  que  se  coñece  como 
dixestión.
O tubo dixestivo comprende: a boca, o esófago, o estómago, o intestino delgado e o 
intestino groso.
Os dentes son planos para poder triturar tódolos alimentos e favorecer a súa  dixestión.
O  cabalo  posúe  un  estómago  simple,  dotado  dun  só  departamento,  onde  segrega 
encimas e se forma o zume gástrico. Ningunha encima  é capaz de dixerir a celulosa e 
pentosanos que forman as paredes celulares das plantas e constitúen unha gran parte de 
todos  os  forraxes.  De todas  formas,  estas  sustancias  son atacadas  por  bacterias  con 
procesos  microbianos  celulíticos,  no  estómago  dos  cabalos.  Estas  bacterias 
descompoñen a celulosa e pentosanos producindo ácidos orgánicos e azucres que serven 
de alimento aso ao animal. Neste proceso fórmanse gases (principalmente dióxido de 
carbono e metano) e obtense calor.



As proteínas dos alimentos son atacadas primeiro pola pepsina (no estómago) e despois 
pola tripsina (no intestino delgado). Así, toda proteína se descompón en aminoácidos. 
Os aminoácidos son solubles e facilmente absorbidos polas capilaridades do intestino. 
Despois pasa ao  sangue e son levados a todas as partes do organismo.
A dixestión dos hidratos de carbono (sacarosa, maltosa e lactosa) ten lugar no intestino 
onde se descompoñen en azucres sinxelos, como a glucosa.
Os principios nutritivos son utilizados, en primeiro lugar, para satisfacer as necesidades 
da  conservación  da  vida.  Por  outro  lado,  parte  destes  principios  son  oxidados  para 
proporcionar a calor que mantén a temperatura do corpo e subministrar a enerxía para 
que as distintas partes del realicen os movementos a elas encomendados.
A dixestión é lenta xa que para o seu tamaño ten un estómago moi pequeno, dunha 
capacidade de entre 8 y 15 litros. O intestino delgado ten aproximadamente 22 metros e 
o intestino groso entre 7 y 8 metros.
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