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DARCO ficou por 15 anos no topo do ranking de garanhões no WBFSH. Durante cinco
anos ele ficou em primeiro lugar, um feito que ainda não foi igualado. Até 2016 ele era
o garanhão que produziu mais filhos saltando GPs no mundo. Em outras palavras,
DARCO vem se mantendo nas listas de garanhões Top desde 1995, tendo falecido em
2006...nos dando razões suficientes para assumir que mesmo nos dias de hoje
DARCO ainda pode ser considerado o melhor garanhão de salto que existiu.

A linha materna de Darco é Holandesa e é conhecida como a linha “Nomana”
(Merrielijn 2 e Familia 8) na raça BWP como a linha 3.
Para termos ideia da sua qualidade, na final da Copa do Mundo de 2012 - por exemplo
- realizada em, s-Hertogenbosch, Darco tinha três descendentes diretos: Quarco
Kerambars (Rik Hemeryck), Corianna de Klapscheut (Eric Lamaze) e Copin van de
Broy (Marcus Ehning). Um neto - Abbervail Van het Dingeshof (por Non Stop,
montado por Dennis Lynch e Cortes 'C', montaria de Beezie Madden (Randel Z), onde
Darco era o avô materno.
Mais uma vez, a história de um garanhão é a história de uma égua excepcional. Neste
caso, a história da bisavó de DARCO, a égua ATOUCHA.
ATOUCHA nasceu na Holanda em 1959 e foi adquirida por Fons Pauwels em 1960. O
Sr. Pauwels estava buscando uma égua que pudesse ser utilizada tanto no trabalho

da fazenda quanto no esporte de final de semana. E definitivamente Atoucha cumpriu
bem o seu papel. Trabalhava arando os campos e na charrete durante a semana e
entrava em provas hípicas de todo tipo com seu proprietário em seu “tempo livre”,
competindo em Adestramento, Salto e provas de Cross. Ela foi duas vezes campeã
Belga de Amadores Rurais em CCE (1968-1970) e três vezes se classificou entre os
melhores saltadores rurais nas provas específicas de Salto, tendo competido em
provas da altura de até 1;30m que eram as mais altas em termos de campeonatos
Rurais na época.
De acordo com seu próprio dono, ATOUCHA só tinha qualidades: “Muito forte, muito
saudável, nem um único dia sequer doente ou manca enquanto a tive, uma imensa
capacidade de recuperação, extremamente cuidadosa no salto – mesmo nos
obstáculos de cross – jamais deu um refugo! Sempre lutando e arrancando para os
obstáculos como uma leoa!”
ATOUCHA era uma égua da raça Gelderland, uma raça Holandesa que é criada até
hoje. Os Gelderlands são excelentes cavalos de tração leve e na época eram muito
procurados porque eram os cavalos mais versáteis da Europa. Trabalhavam muito
bem no campo, faziam tração ligeira e tinham muito boa movimentação e
temperamento excelente, permitindo que fossem montados e participassem de provas
desportivas também. Essa raça é a base da criação do KWPN, que posteriormente foi
utilizando animais de mais sangue e mais refinados notadamente sobre matrizes desta
raça.
Os pais de ATUOCHA não eram cavalos desportivos realmente e sim animais mistos
como ela (ULEX x KATOUCHA por GRAAF VAN WITTENSTEIN), mas o garanhão
ULEX era um cavalo que possuía predicados interessantes no que tocava à qualidade
de movimentação e está presente lá na base de centenas de matrizes da raça KWPN.
ULEX

ATOUCHA foi incrivelmente fértil e teve 11 filhos sem falhar nenhum ano de 1963 até
1973. O que nos diz que ela competia e tralhava gestando inclusive. Foram 10 fêmeas
e apenas um macho. O macho, SALVADOR, cujo pai era o Sela Frances com alto
nível de sangue VAYRAC (Centaure du Bois x Ibrahim), foi um grande saltador
internacional, competindo em provas de até 1:60m e vencendo varias provas de
potencia, inclusive a potencia de Berlin, comprovando que bastava usar sangues mais
desportivos e modernos em ATOUCHA que ela poderia produzir animais importantes.
As 10 fêmeas restantes foram utilizadas nos mesmos moldes da mãe, no trabalho de
campo e na reprodução, sendo que as mais tardias foram sendo direcionadas mais
para produção de cavalos de esporte especificamente.
KATOUCHA, segunda filha, por FAUST, foi também muito boa saltadora. Produziu
como garanhão belga FANTASTIQUE a égua de 1:50m CAMARA. Na sua linha de

descendência ainda encontramos 7 animais que saltaram acima de 1:40m entre netos
e bisnetos.
MATOUCHA, quarta filha, por CODEX, já foi utilizada com garanhões bem desportivos
da época e produziu UTOUCH com o PSI Buenaventura, que chegou a nível de
1:45m.
LATOUCHA, terceira filha, cujo pai também é FAUST, é a avó de DARCO. FAUST era
outro garanhão de linhas Gelderland, com ótima aptidão desportiva, que foi um cavalo
de Adestramento de nível Internacional. Foi muito utilizado no KWPN e exportado
posteriormente para a Bélgica, onde também foi um reprodutor bem importante,
obtendo o título de “Ambassador”. FAUST e LATOUCHA possuíam genética similar e
ambos vinham das linhas dos garanhões L’INVASION (Sela Frances) e GRAAF VAN
WITTENSTEIN (Gelderlander) – tendo, portanto um coeficiente de inbreeding altíssimo
= 4,49% que já era um modelo de criação bem utilizado na época.

LATOUCHA teve 10 produtos, sendo que OCOUCHA, por CODEX (mãe de Darco) foi
seu primeiro produto. Com CODEX ela ainda produziu um macho e uma fêmea.
CODEX (Cottage Son XX – Lothario) foi um pequeno Holsteiner meio sangue PSI
(1:59m) que na época tinha uma conformação considerada muito mais moderna e era
um bom cruzamento para uma fêmea com pouquíssimo sangue como LATOUCHA.
CODEX produziu uma enorme quantidade de saltadores importantes: NARGUS,
PICOLO, QUINTA (Olímpico), WAGGISH, CINDY... mas tinha a reputação de produzir
cavalo muito difíceis de montar. Apesar de ter 7 filhos aprovados, como NICO,
METEOR, VOLTIGEUR, CODEXCO...nenhum de seus filhos fora CODEXCO foi
definitivamente um garanhão de grande importância. CODEXCO produziu bons
saltadores internacionais como Nura, (Ludo Philippaerts), TJ com Henk van de Pol, e
Joyride (ex Gala), com Leslie McNaught.
Suas filhas acabaram sendo mais importantes do que sua produção esportiva e linha
masculina e CODEX hoje é conhecido por ser um excepcional avô materno. Além de
DARCO, filhas de CODEX produziram muitos competidores internacionais, como
Isaura van de Helle (Lugano) com Eric Wauters e Cyrano, também por Lugano, com
Edgar Henri Cüpper.

CODEX

OCOUCHA foi coberta por um dos grandes garanhões de salto da raça Sela Belga da
época, LUGANO VAN LA ROCHE para produzir DARCO.
Na Bélgica, a linha feminina (Sportmerriestam 3) de DARCO está desaparecendo. As
éguas desta linha foram pouco usadas no esporte, apenas na reprodução e apenas os
machos acabaram indo para o esporte. A seleção por performance acabou reduzindo
muito esta linha feminina. RATOUCHA (por Van de Helle Pavarotti) participou nos
Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo com Mauricio Ruiz e ficou em 15º lugar
individual. A mãe de Darco é bisavó de RATOUCHA via Hatoucha (Codexo) e
Tacoucha (Vayrac).
Davinchie't Vennehof (v. Triomphe de Muze), garanhão aprovado e saltador
internacional em 1,45m também é um expoente atual que vem da linha materna de
Darco, via a égua Natoucha (Codex).
O pai de DARCO, LUGANO VAN LA ROCHE foi um dos pilares da criação do Sela
Belga. Suas linhas remontam à criação Hanoveriana – seu pai LUGANO I foi um
garanhão de extremo sucesso na raça Hanoveriana e definitivamente o melhor filho do
PSI Der Loewe XX, mas suas linhas maternas são ainda mais importantes.
LUGANO VAN LA
ROCHE

No pedigree de LUGANO VAN LA ROCHE encontramos pelo menos 5 vezes a
presença de Alderman (linha A – fundada pelo PSI Adeptus XX, que cobriu em
Hanover entre 1884 e 1904.) e 3 vezes a presença de outro herói do passado
Hanoveriano: Feiner Kerl (linha F que também volta à Zemeboq – outro PSI, cujo
tataraneto Flingarth - que cobriu em Verden entre 1909-1912 originou o excepcional
saltador FLING).

Aqui fazemos um parêntese para situar o leitor nas linhas Hanoverianas: Todos os
cavalos da linha “F” Hanoveriana são originários de FLING. Posteriormente (1989)
esta linha foi separada em “F” e “W”, relacionadas entre os dois grandes filhos de
FLING: Feiner Kerl e Flavius. A partir da data citada, todos os garanhões licenciados
que vinham da linha de Feiner Kerl ficaram na linha “F” e todos os garanhões da linha
de Flavius formaram a nova linha “W” Hanoveriana atual.
Voltando a FEINER KERL – ele cobriu em Altenbrugge (1922-43) e quando ele morreu
teve uma estátua sua erigida pelos criadores por conta de sua incrível influencia na
raça Hanoveriana. Feiner Kerl produziu 144 filhos aprovados!
O terceiro garanhão de suma importância na linha de LUGANO VAN LA ROCHE é o
conhecido DETEKTIV– cuja linha D remonta ao PSI Devil’s Own XX (1894-1906).
Detektiv (1926-1943) foi o garanhão mais importante da época desta linhagem e todos
os garanhões da linha D hanoveriana descendem dele. Esta linha origina os irmãos
DOLMAN e DWINGER – ambos presentes no pedigree de LUGANO VAN LA ROCHE.
DWINGER é pai de DISKANT, que por sua vez produziu um dos maiores saltadores
da raça Hanoveriana, o milionário e Olímpico DEISTER, que montado por Paul
Schockemohle foi o maior vencedor internacional da sua época. Interessante que
apesar da grande produção de saltadores nos anos 60 e 70 - hoje a linha “D” de salto
está extinta e só existe hoje através da linha de Adestramento do importante garanhão
DONNERHALL.
LUGANO VAN LA ROCHE é um dos fundadores da raça Sela Belga. Ele produziu 10
filhos aprovados - dentre os quais Darco, Lundi de Paques e Luxus competiram
internacionalmente em alto nível e Gagliano foi competidor internacional em
Adestramento. Ele produziu vários saltadores internacionais, dentre os quais Traxdata
La Ina, Isaura van de Helle and Bollvorm’s Egano. Em 1995 ele obteve seu maior
Ranking na lista da WBFSH: 5º posto.

Com relação à DARCO...
DARCO foi o primeiro potro criado por
Martin Paesen, que o levou aos 2,5 anos
para a aprovação do BWP e não teve
uma grande acolhida da comissão. O
exterior de DARCO não era o ideal e ele
tinha um jarrete que foi considerado com
alguns problemas de construção. Para a
sorte deste garanhão, no ano da
aprovação de DARCO, um novo quesito
foi introduzido como obrigatório no
processo de aprovação do cavalo Sela
Belga: a apresentação em Salto em
Liberdade. Este quesito posteriormente
foi copiado por todas as outras
Associações de raça desportiva e foi o
que salvou o jovem DARCO.
Por seu modelo, ele não seria aprovado,
mas desportivamente teve excelentes notas no Salto em Liberdade, apresentando
uma incrível energia, um galope excepcional, muito scope e suficiente cuidado no salto
– o que acabou aprovando DARCO como reprodutor.

DARCO então foi entregue ao então jovem cavaleiro Ludo Philippaerts aos 5 anos de
idade para ser iniciado no esporte e assim começou uma das mais espetaculares
parcerias do mundo hípico.

Exterior do garanhão DARCO
Os criadores belgas também não ficaram exatamente impressionados com ele de
inicio. Em 1984, após sua primeira temporada de cobertura, 41 potros foram
registrados. Quando os potros foram apresentados no ano seguinte à Comissão, não
eram exatamente bonitos e também tinham alguns problemas de exterior...resultando
que não agradaram muito. Um ano depois apenas 19 potros foram registrados e na
temporada seguinte apenas 13!
Neste interim, DARCO dava um jeito de se
provar nas pistas com seu cavaleiro Ludo e
quando finalmente os potros de DARCO
chegaram à idade de começar a saltar e o
conjunto DARCO/Ludo venceu duas etapas
consecutivas da Copa do Mundo, a maré
começou a virar....
Em 1988 DARCO venceu sua primeira
qualificativa da Copa do Mundo em Olympia
e no ano seguinte ganhou o segundo carro
Volvo
para
seu
cavaleiro
em
s’Hertogenbosch. O conjunto foi 6º no WEG
de Estocolmo e 7º Individual nos Jogos
Olímpicos de Barcelona, para citar apenas
algumas de suas conquistas, que foram
inúmeras e constantes entre os anos de
1988 e 1993.

Em uma entrevista aqui transcrita, Ludo Philippaerts comenta sobre seu cavalo do
coração:
“ Junto com DARCO eu comecei minha carreira internacional. Ele é o cavalo pelo qual eu serei
grato o resto da minha vida. DARCO realmente tinha tudo o que era necessário para ser um
super craque tanto como cavalos de esporte como reprodutor. Cavalos desta qualidade

espetacular continuam sendo grandes exceções na indústria equestre. Eu jamais esquecerei a
incrível inteligência que ele sempre demonstrava na pista de competição, onde ele sempre
mostrou uma força incrível e uma resistência inacreditável vinda de seus excelentes
ancestrais.”
“Eu iniciei a montar DARCO quando ele tinha 5 anos e já era um garanhão aprovado e ativo.
Todo meu sucesso foi com DARCO e ele também estava cobrindo na minha casa. Tive muitos
filhos dele. A sua progênie é muito boa e existem muitos criadores em minha área que também
o utilizam e terminam me entregando os filhos dele para eu treinar e apresentar.”
“Eu acho que DARCO é um dos melhores garanhões do mundo. Se vc observar o que seus
filhos vem apresentando nas pistas...ele é muito especial – um super saltador e um super
reprodutor. Ele foi uma dádiva para a criação Belga. Ele é um cavalo muito cuidadoso e seus
filhos são muito honestos, com bom caráter e ótima mentalidade.”

Quais seriam as melhores éguas para se utilizar com DARCO?
“Apesar de seu modelo, ele não necessita realmente éguas PSI porque ele próprio já tem muito
sangue. Ele parece um cavalo muito pesado, mas não é um cavalo pesado de montar em
função da sua alta quantidade de sangue. Ele precisa de éguas de tamanho normal (1:65m e
acima) e modelos não necessariamente super leves. Ele produz bem em todo lugar – com Sela
Belgas, Sela Francesas, KWPNs – em todo lugar!”

Mas algumas éguas DARCO podem competir em alto nível! SAPPHIRE, a craque
Olimpica de McLain Ward (USA) e NARCOTIQUE DE MUZE (Eric lamaze – CAN) são
animais de altíssima qualidade técnica. Com relação aos machos, você acha que
PARCO vai ser a longo prazo tão bom quanto seu pai?
“Acredito que só existirá um DARCO, mas PARCO foi um grande cavalo de esporte e será um
bom garanhão. PARCO é um pouco mais fácil de montar que seu pai. DARCO tinha mais
sangue e era um pouco mais complicado por ser extremamente sensitivo. PARCO é muito mais
simples.”

E como avô materno?
“As égua DARCO não são exatamente cavalos de competição. Em sua maioria são éguas para
criação. Não há muitas fêmeas DARCO no esporte de alta performance, porque geralmente
elas são um pouco difíceis de montar, mas elas tem muita qualidade e geralmente produzem
potros excelentes. Hoje temos muitos cavalos na Belgica, Holanda e França que produzem
excepcionalmente bem com matrizes Darco. Mas não é necessário buscar um garanhão em
particular para se ter bons produtos com fêmeas filhas de Darco.”

Após a carreira desportiva de DARCO ter finalizado em 1993, ele rapidamente obteve
a reputação de produtor de cavalos de alta performance em todas as Associações de
Raça mundiais. Atualmente ele possui mais de 3000 filhos registrados em diferentes
Studbooks.
DARCO faleceu em 2006 com a idade de 26
anos, mas graças à esse garanhão o BWP
começou a realmente aparecer no cenário
internacional como uma raça importante e
muita gente começou a comprar cavalos na
Bélgica. Em 2007, DARCO recebeu uma
premiação póstuma da USEF (United States
Equestrian Federation) e em 2008 houve
uma homenagem na Bélgica com uma
parada com 6 de seus filhos aprovados
saltadores internacionais e a entrega de
uma insígnia de ouro do BWP para o seu
criador.

O LEGADO DE DARCO:
A fama internacional de DARCO segue forte. Seu sêmen ainda existe no mercado em
raras palhetas e filhos seus continuam nascendo em varias Associações. Ainda temos
filhos dele dominando as cenas internacionais virtualmente em todas as grandes
competições. Seus filhos provaram ser montáveis tanto por amadores quanto por
cavaleiros profissionais. Até hoje nenhum filho dele conseguiu reproduzir sua
qualidade em filhos nas pistas e estamos aguardando que esta linha possa se
suplantar através de algum neto tanto paterno quanto materno.
Obviamente, que pelo enorme numero de filhos, qualquer cavalo poderia ter um
grande numero de produtos expoentes. Entretanto, mesmo com toda esta quantidade
de filhos nascidos, DARCO estatisticamente produz bons saltadores e mais cavalos de
qualidade acima da média que os garanhões normais.

Os principais garanhões filhos de DARCO atualmente produzindo são os bem
conhecidos : Padarco, Fedor, Jimtown, Kimbal, Ksar-Sitte, Ogano-Sitte, Nonstop,
Obelix Verdi, Ulrich Z, Vigaro Z, Amaretto Darco, Copin Van de Broy, Omar, Parco,
Tornado, Bamako de Muze e Winningmood.
DARCO e dois de seus filhos, Non Stop e Parco são embaixadores da BWP. Um
garanhão pode obter o título de embaixador no BWP caso ele mesmo tenha
participado de uma final olímpica, ou teve algum filho participando em final Olímpica e
em terceira opção, produziu pelo menos 5 descendentes na lista de saltadores
internacionais do. Além disso, o garanhão tem que estar no top 100 da lista de
WBFSH dos garanhões. Também um neto de DARCO - Bufero de Panishof (v. Parco)
é um embaixador para o BWP. Bufero, montado por Dirk Demeersman participou nos
Jogos Olímpicos de Londres em 2012 e em 2013 teve inúmeras vitórias internacionais.
PARCO (mãe Attack Z) – um dos
garanhões que mais resultados importantes
teve em provas. Saltou com o próprio Ludo
e teve resultados em Copa do Mundo, Copa
das Nações, Olimpíadas...Como reprodutor
não foi tão importante como o pai, mas é o
filho de DARCO que atualmente tem mais
filhos saltando provas de 1;60m e 1:55m.

PADARCO van het Hertsveld (mãe
Almhugel de Lauzelle) - outro garanhão
DARCO que competiu em Olimpíadas,
Copas das Nações, etc. com Ludo
Philippaerts e Otto Becker. Bom garanhão.
Muitos filhos internacionais.

NON STOP (mãe Carneval) – saltador
internacional, Campeão Belga dos 6 anos e
posteriormente apresentado por Nelson
Pessoa et Tony Hassman nas provas
internacionais. De todos os garanhões
filhos de DARCO, NONSTOP é o melhor
conformado em termos de exterior.

QARCO vh Graethemhof (mãe Uniform) – um
dos DARCO que cobrem na Alemanha.
Saltador internacional pelo Qatar.

OGANO SITTE – (mãe Avontuur) saltador
internacional com Dominique Hendrickx e vindo
de uma linha feminina Belga muito importante. É
um reprodutor muito procurado e seus filhos
possuem um scope notável e ele já tem muitos
filhos saltando provas internacionais.

BAMAKO DE MUZE – (mãe Jalisco B) outro
reprodutor saltador internacional de uma linha
baixa extremamente importante. Este é um dos
filhos de Darco modernos mais procurados
atualmente depois de OGANO SITTE na Bélgica.

Apesar de Ludo citar que DARCO se cruza bem com qualquer égua, estatisticamente
percebe-se que ele tem melhor resultado quando cruzado com matrizes de linha Sela
Francesa que possuam a linha de IBRAHIM – este cruzamento produziu craques do
nível de Bethsabee, Danelzo Z, Fedor, Jolly Mome, Nais de la Pomme, Otterongo van

de Korpshoeve, Parco, Qarco van’t Merelsnest, Tarco van ter Moude, Sapphire, Qarco
v’t Merelsnest, Ulysses van de Krekebeke, Bamako de Muze...
Outro cruzamento estatisticamente comprovado é de DARCO em matrizes Holsteiners
da linha de RAMIRO. Este nick produziu animais do cunho de: Magic Darco, Tornado,
Ulrich Z, Up & Down Broedersbos, Vesuvius van het Moeshof, e Vornado van den
Hoendrik.
Aqui no Brasil possuímos algumas raras palhetas deste grande garanhão em poder de
alguns criadores e obtivemos vários filhos de DARCO registrados BH e nascidos no
Brasil. Houve ainda uma pequena leva de importação de sêmen do garanhão
NONSTOP (16 produtos) há alguns anos atrás.
Tivemos dois garanhões importado filhos de DARCO cobrindo no Brasil: QUO VADIS
VERDI (Darco x Wendekreis), trazido pelo HARAS PRIMAVERA que produziu 45
filhos na raça BH e DARNO Z (Darco x Calido), importado pelo criador Fernando
Schilis que produziu 21 filhos registrados.
Sabedores da grande importância das fêmeas DARCO em uma criação de cavalos
desportivos, vários criadores nacionais importaram matrizes e éguas saltando filhas
deste garanhão para posterior aproveitamento na reprodução. Temos registradas na
ABCCH as importadas: ALIDA VAN MANSHOEVE, ARICA VAN DER HEIDE,
DAIQUIRI OVERIS, DEJA VUE V OVERIS, DONATELLA, DUFFY V OVERIS,
ELEGANTANA, FLEURIE DE HASSOUMONT, HELI VAN HET HOBOS, LUNA VAN´T
MERELSNEST e WOODY-VAN HET OPPENHOF.
Temos ainda várias fêmeas BH nascidas da acima citada importação de sêmen do
DARCO com matrizes nacionais. Até agora são 18 ao todo, com a maioria de criação
do Haras Método, Haras das Umburanas e Genetic Jump.
Disponíveis no mercado nacional para venda (temporada 2017), encontramos hoje os
garanhões: FEDOR (Darco x Adagio), DOUGLAS VDL (Darco x Capitol) e BAMAKO
DE MUZE (Darco x Jalisco B) com DARCO na linha paterna e ELVIS TER PUTTE
(Diamant de Semilly x Darco), GLASGOW VAN HET MERELSNET (Nabab de Reve x
Darco) e QUERLYBET HERO (Baloubet du Rouet x Darco) com DARCO na linha
materna.

DARCO e seus filhos craques...
Seria impossível listar todos os craques que DARCO produziu, mas alguns de seus
filhos excepcionais estão listados aqui e descreveremos brevemente alguns dos mais
conhecidos e os mais modernos. TODOS estes animais listados saltaram Grande
Premios (1,60m) e com certeza ainda estaremos deixando muitos de fora: After Dark,
Amaretto d’Arco, Anyway, Barbarossa, Bethsabee, Cavalor’s Winningmood,
Danelzo Z, Eros du Bois Blanc, Eurocommerce Deauville, High Valley, Insolante,
Jolly Mome, King Darco, Otterongo, Lavande d’aix, Limited Edition, Nais de la
Pomme, Narcotique de Muze II, Nathan 80, Neron de la Tourelle, Nonstop, Ogano
Sitte, Omar, Oriflamme d’Houtveld, Ortwin de Laubry, Otterongo van de
Korpshoeve, Owintus, Oxford d’Esquelmes, Padarco, Parco, Qarco v’t
Merelsnest, Rusedski II, Sapphire, Salto van’t Riethof, Sampo Kunwald, Sir Sean,
Socrates v/h Padenborre, Tarco, Tarco van ter Moude, Tauber v/h Kapelhof,
Tempete van het Lindenhof, Thesaura van’t Lindenhof, Ublesco, Udarco,
Uderich, Ulrich Z, Ulysses van de Krekebeke, Umit, Una II, Up and Down
Broedersbos, Unbelievable Darco, Urioso, Vainqueur, Valentino Z, Vesuvius van
het Moeshof, Vianco V/D Rampaarden, Vigaro Z, Vital Utopia, Voice, Vonka A,
Vornado van den Heondrik, Warco van de Halhoeve, Watch Me d’O, Why Not,

Wientana vd Bosrand, Wintia Deux, Wisconsin 111, Wodan, Wonderfull van’t
Breugelhof...!!!!!
Definitivamente DARCO, mesmo com seu modelo dito como “ultrapassado” e “perto do
chão”, o excesso de osso, as quartelas excessivamente inclinadas, os jarretes
fechados, seu pescoço invertido e cabeça grande... ainda é um dos grandes
reprodutores de salto mundiais. Em um modelo de animal selecionado para uma
função que é saltar, DARCO provou que no caso dele, a função vem muito antes da
forma e que estatisticamente seus filhos saltam muito acima da média, gostam de
saltar e tem um caráter excelente. Portanto a genética deste Chefe de Raça sempre
será importante nos criatórios mundiais de alta performance de qualquer Associação
de Criadores no mundo.

EXPOENTES FILHOS DE DARCO:

Um dos filhos mais famosos
de DARCO é o OTTERONGO
(mãe Hedjaz) – 4º Lugar
individual na Olimpiada de
Sidney e grande vencedor
internacional com o próprio
Ludo.

O garanhão WINNINMOOD
VAN DE ARENBERG (mãe
Cassini I), garanhão aprovado,
bom reprodutor e também
vencedor
de
inúmeras
competições internacionais com
a amazona Luciana Diniz.

A craque NARCOTIQUE DE MUZE (mãe Chin
Chin), uma das melhores éguas do mundo,
saltou internacionalmente com Eric Lamaze e
é mãe de vários craques como Qerlybet Hero,
Quechua de Muze, Quel Hero de Muze e
Buoyante de Muze.

TURBO R (mãe SAROS XX) - grande
vencedor internacional Jos Lansink.

SAPPHIRE (mãe Hedjaz ) foi o cavalo numero
um de McLain Ward por anos e com ela ele
obteve o Ouro Olimpico por Equipes em 2004
e 2008, Prata no WEG de 2006 e venceu ou
classificou em praticamente todos os grandes
prêmios importantes mundiais.

ERCO VAN’T ROOSAKKER (mãe Kannan),
foi montaria de Daniel Deusser e agora de
Lorenzo de Lucca e faz parte da Equipe
Italiana da Copa das Nações.

GEENA, irmã própria de ERCO VAN’T
ROOSAKKER está nas provas internacionais
com Janika Sprunger

HH COPIN VAN DE BROY (mãe Boy Brown),
também garanhão aprovado, um super craque
que competiu com Gregory Wathelet e
posteriormente Marcus Ehning e hoje salta nos
USA com Judge Quentin. Classificou uma
grande quantidade de provas internacionais e
venceu Spruce Meadows.

AMARETTO D’ARCO (mãe Tenor Manciais) é
outro garanhão que compete em provas de GP
nível Copa do Mundo. Primeiro com Shane
Sweetnam e agora com Katie Dinan.

WISCONSIN (mãe Coriolan) – grande vencedor
internacional com Sergio Alvarez Moya e depois
vendido para Alexander Onischenko.

CORIANA VAN’T KLAPSCHEUT (mãe
Heartbreaker) é uma fêmea que com Eric
Lamaze teve resultados espetaculares nas
provas internacionais. Posteriormente foi
montada por Pilar Cordon com bons
resultados também.

CADARCO (mãe Oramé) é outro garanhão
bem jovem que vem saltando
espetacularmente nos GPs e hoje é
montado pela americana Chloe Reid.

BONANZA VAN PAEMEL (mãe Sheyenne
de Baugy) vem também no time americano
de Nations Cup com Catherine Pasmore.

QUARCO DE KERAMBARS (mãe Skippy ) é outro
saltador internacional de grande sucesso sob a
sela de Rik Hemeryck.
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* Sobre a autora: Dra. Adriana Busato é Medica Veterinária, com Mestrado em Ciências
Veterinárias, Especialista em Conformação, Juíza da ABCCH, foi por 16 anos Professora
Adjunta de Equídeocultura e Diretora Adjunta do Curso Seqüencial de Ciências Eqüinas
na PUC-PR. É proprietária do HARAS FB no Paraná, onde cria BH a mais de 30 anos.
Como Amazona, apresenta e compete com seus animais em Circuito Nacional Amador
TOP de Salto.
e-mail: haras_fb@harasfb.com.br

