
LANDGRAF 
 
HOLSTEINER – Castanho  
Nasc.1966 - Alemanha 
Criador: Graf von Kielmansegg 
Altura: 1,70m 
Estações:  Estatal de Elmshorn – Alemanha 
 
Produtos mais importantes - Lacros, Lanciano 5, Landherr 11, Landlord 4, Landmann 13, 
Landrätin, Landwind, Larramy 3, Last not Least 2, Lausbub 148, Leon 47, Libero H, 
London, Lucky Luke, Louis, Taggi 
 
Garanhões aprovados – 42, entre eles; Labrador, Lacapo, Lago Maggiore, Lancer l e II, 
Lanciano, Landadel, Landego, Landfrieden, Landjunker I e II, Landlord, Landritter, 
Larno, Larry, Latus I  e II, Lavendel, Leuthen I  e II, Lombard, Luxus 
 
 

 
 

Quando se está em frente à centenária Escola de Equitação e 
Atrelagem em Elmshorn na Alemanha, chega-se ao coração da criação do 
cavalo Holsteiner. O que mais chama a atenção na frente do complexo é a 
presença altiva da escultura do garanhão LANDGRAF, o símbolo do cavalo de 
esporte Holsteiner moderno. 
 Nascido em 1966, LANDGRAF (também conhecido por LANDGRAF I), é 
filho do Puro-Sangue-Inglês (PSI) LADYKILLER, que além de LANDGRAF produziu 
também outro garanhão Elite da raça Holsteiner: LORD. (A mãe de LORD, 
VIOLA,  é filha do PSI Cottage Son) 
 LADYKILLER foi um garanhão muito popular, nascido na Inglaterra e 
descendente de uma linha paterna importantíssima – a linha de DARK 
RONALD, via PHALARIS – FAIRWAY – BLUE PETER – SAILING LIGHT, combinada 
com a linha do importantíssimo HYPERION. Na linha materna existe outra vez o 
aporte do sangue de PHALARIS, assim como o de SON-IN-LAW. 
 Apesar de seu sangue sensacional, LADYKILLER foi um fracasso nas pistas 
de corrida. Ele obteve o handicap de 80,5 kg (índice GAG), apenas 0,5kg a 
mais do que o mínimo requerido para um PSI ser aceito nos standards alemães 
como reprodutor de cavalos de esporte Warmblood.  

Os genes de performance de LADYKILLER acabaram emergindo para 
outras disciplinas que não a velocidade e sim capacidade de salto e 
ocasionalmente para o Adestramento. Por ser um garanhão bastante 
prepotente, LADYKILLER estampava em seus filhos características facilmente 
reconhecidas. Seu filho LANDGRAF não foi exceção. 
   Entre 1960 e 1970 os criadores alemães de cavalos de esporte se 
voltaram para a busca do refinamento e atleticismo de suas linhagens, onde 



preponderava o tipo mais pesado, com muito osso e muita força. Nenhum PSI 
foi mais significante nessa época do que LADYKILLER.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ladykiller XX 
 

A seguir a descrição de LADYKILLER feita pelo Dr. Dietrich Rossow em seu 
livro Stallion Book of the Holsteiner Warmblood: “Ladykiller foi um cavalo de 
tamanho médio, de tipo bem masculino, com uma cabeça muito bonita, 
pescoço desproporcionadamente forte, boas espáduas, dorso-lombo 
tendendo para o retilineo e garupa profundamente musculosa. Seus membros 
e cascos eram perfeitos e seus movimentos eram bastante elásticos. Ele era 
tudo o que o Programa Estatal de Criação poderia desejar.” 
 Com 35 filhos aprovados e 195 filhas aprovadas, LADYKILLER foi o 
garanhão de maior impacto na formação do moderno cavalo Holsteiner. 
Interessantemente, sua melhor produção se deu com éguas mais leves e 
“perto do sangue”, ou seja, com um aporte de pelo menos 25-35% de PSI no 
pedigree. Tanto LANDGRAF quanto LORD, seus melhores produtos, são 
nascidos de éguas com bastante sangue PSI. Enumerar seus filhos de alto nível 
no esporte seria uma lista muito grande para esse artigo. Produziu poucos 
cavalos de Adestramento, dentre os quais o garanhão LIDO, um dos principais 
produtores de cavalos de Dressage na raça Holsteiner. 

Enquanto os outros importantes PSIs utilizados na época: ANBLICK e 
MARLON influenciaram a raça na direção do modelo moderno do cavalo de 
equitação, LADYKILLER se direcionou para a produção de performance de 
salto. Em linhas gerais, como característica de salto dos animais da linha de 
LADYKILLER, temos cavalos bastante fortes e corajosos, com boa báscula de 
salto. A técnica dos membros anteriores deixa a desejar, com joelhos altos, 
mas o resto dos anteriores “soltos”. Na maioria dos casos a técnica tende a 
melhorar bastante com treinamento e maturidade dos potros. 
 Apesar da proliferação da letra “C” na raça Holsteiner, a linha “L” de 
Ladykiller mantém até hoje seu lugar de importância. 
 Na Holanda, na raça KWPN, LADYKILLER está presente através de seus 
filhos HEIDELBERG, LORENZ, LADALCO, LAGOS e LAMOUR. 



 Jasper Nissen, escrevendo para o “Z Magazine” escreve sobre 
LADYKILLER: “todos os filhos de LADYKILLER possuem cabeças nobres com olhos 
grandes e expressivos, pescoço forte, boa ossatura, ótimas andaduras, boa 
estatura, bom temperamento – apesar de alguns de seus produtos serem 
considerados “quentes”, especialmente as fêmeas, em geral pelagem 
castanha e enorme capacidade de salto. Seus filhos alazões são em geral 
mais nobres do que os castanhos.” 
 

 
Lord 

 
A mãe de LANDGRAF, a égua WARTHBURG também tem nobres origens. 

Ela vem da linhagem materna 275 e acumula os genes de performance de 
ETHELBERT, ACHILL e CICERO, que são antigos garanhões warmbloods 
responsáveis pela base do cavalo de esporte de Holstein.   
 WARTHBURG nasceu em 1962 e foi adquirida ao desmame pelo Barão 
Friededrich Christian de Kielmansegg. Após uma boa carreira em provas de 
salto, entrou para a reprodução e produziu JENNI com o garanhão PSI LITTLE 
LION. JENNI é a mãe de ORCHIDÉE, montaria de Dirk Halfmeister na equipe  
 

 
 
Olímpica Alemã que foi medalha de ouro nos JO de Seoul. ORCHIDÉE, por sua 
vez produziu com o garanhão ATHLET Z o internacional AVION (Ludger 
Beerbaum). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landgrafin 
 

WARTHBURG produziu 6 potros com LADYKILLER. LANDGRAF nasceu em 
1966 e no ano seguinte, seu irmão próprio, LANDGRAF II, que foi vendido para 
o sul da Alemanha, onde foi – castrado!! Competiu em nivel de GP sob o 
nome LEON III com Manfred Schlussberg. Nos dois anos seguintes vieram as 
fêmeas EVA e FRIDERICA. EVA só teve uma filha é avó do garanhão CORIAN e 
da premiada FELINE. FRIDERICA foi coberta com FARNESE e produziu o 
garanhão aprovado FREDERICUS. Em 1970, nasceu outra fêmea, LANDGRAFIN, 
que foi montaria de GP do cavaleiro Hugo Simon, grande vencedora de 
provas de Potencia. Coberta com COR DE LA BRYERE, LANDGRAFIN produziu 
CASH, conhecido cavalo de nível internacional e assim como a mãe montaria 
de Hugo Simon e REICHGRAFIN, também animal de nível internacional. 
 
 LANDGRAF foi licenciado em 1968, junto com 12 outros filhos de 
LADYKILLER, ficado em 5ª classificação na sua aprovação. Transcrição do 
comentário de sua comissão de aprovação: “Muita presença e tipo 
masculino, bons andamentos e excelente impulsão. Boa conformação geral. 
Posteriores deixam a desejar.” 
 LANDGRAF foi o escolhido para representar a raça Holsteiner na 
Exposição Nacional da Agricultura Alemã. Terminou em ultimo lugar... A vida 
não começou muito fácil para esse jovem garanhão, porque sua aceitação 
não foi muito grande a priori. Os meio-sangues PSI eram vistos com um pouco 
de desconfiança pelos criadores, incertos de sua capacidade de transmissão 
genética. Foi apenas após a Equitana de 1975, onde LANDGRAF foi 
apresentado saltando varias vezes por dia um obstáculo na altura de 2,00m, 
que os cavaleiros internacionais perceberam sua suprema capacidade de 
salto e começaram a adquirir seus produtos. 
 
 



 
Landgraf I 

 
 Em seu Livro de Garanhões da raça Holsteiner, Dr Rossow descreve 
LANDGRAF: “Aparência imponente, com pescoço muito forte e altivo. Cabeça 
muito bonita, com olhar expressivo. Linha superior suave e espáduas longas e 
inclinadas. A cernelha poderia ser mais bem definida. Garupa bem formada e 
muito bem musculada. Boa ossatura. Boa frente. Jarretes ligeiramente abertos 
(pioraram com a idade). Presença de estrangulamento dos tendões flexores 
dos dois jarretes e alguns defeitos nos boletos dos posteriores. Boa 
movimentação. Excelente temperamento. Saltador fenomenal, boa técnica 
de anteriores, muita báscula, cuidadoso e talentoso. Alta capacidade de 
performance.”   
 

 
Landgraf saltando 

  
 



Claus Schridde, em seu livro de 2000, “Selected Sires of Germany” 
adiciona ainda as seguintes informações: “LANDGRAF produz filhos de 
diferentes tamanhos e geralmente de desenvolvimento tardio. Na juventude, 
os mais altos parecem muito pernaltas e finos. Passa à sua descendência sua 
cabeça nobre, sua estrutura física, seu pescoço pesado e seus defeitos de 
membros posteriores. Praticamente todos os seus filhos são capazes de saltar 
bem. No inicio saltam de maneira um tanto quanto desengonçada e com 
técnica fraca de membros anteriores, “penduram as mãos”, mas com tempo 
melhoram muito. Produziu enorme quantidade de saltadores internacionais. É 
de longe o garanhão de salto mais importante do mundo”. 
 

 
Landgraf I 

 
 Até hoje quase 60 garanhões filhos de LANDGRAF foram aprovados pelo 
Stud Book Holsteiner e outros Studbooks Warmbloods pela Europa, como o 
campeão de 1991 LINARO e o talento no Adestramento LOUTANO. Alguns de 
seus filhos obtiveram posições de destaque como garanhões de desempenho, 
como é o caso de LATUS II e o versátil LANDADEL, um dos garanhões mais 
utilizados na criação do cavalo moderno Oldenburg, pai de 3 vencedores do 
Körung Oldenburger e pai dos excelentes saltadores LE COU COU e FEIN CERA 
(World Cup). LANDADEL tem o sangue de LADYKILLER tanto pela linha alta 
como pela linha baixa, pois sua mãe NOVELLA é neta deste garanhão. 

    
Landadel 



 O salto é onde LANDGRAF mostra efetivamente sua excelência. A lista 
de competidores de nível internacional produzidos por ele, assim como no 
caso de seu pai é infindável. Alguns de seus expoentes mais conhecidos são: 
FREESTYLE (ex LALIQUE), vencedor do GP de Aachen, o fantástico LIBERO, 
Pentacampeão Holandês e vencedor da Copa do Mundo em 94 com Jos 
Lansik, LUCKY LUKE (Otto Becker), LACROS, LANCIANO (p. Guerdat), LANDLORD 
(W. Melliger), LAUSBUB e TAGGI  (Soren Von Ronne), LASSAL 3 (N. Pessoa) – este 
garanhão chegou a produzir alguns filhos no Brasil, para o Haras Joter. 
 Na Edição 2007-2008 do Livro de garanhões francês Monneron, Bernard 
le Courtois examinou estatisticamente a performance de salto dos cavalos 
TOP/2006, com base em 2515 cavalos de competição internacionais. Ele 
identificou 4 linhas masculinas dominantes: ALME (ver artigo anterior link 
http://porforadaspistas.com.br/vitrine/2008/285.asp ); COR DE LA BRYERE (ver 
artigo anterior link http://porforadaspistas.com.br/destaques/2008/368_.asp ); 
CAPITOL e LANDGRAF. 
 

 

Libero                                                      Taggi 
 
 LANDGRAF é pai de 5 garanhões dentro dos TOP 75, com 2 garanhões 
no TOP10. Seu filho de maior sucesso é BURGRAAF (KWPN), em 6º posto. O 
vencedor da Copa do Mundo LIBERO, está em 9º lugar. LIBERO foi o único 
garanhão com dois filhos dentro do TOP10 no Ranking de Salto de 2006: NO 
MERCY e LIBERTINA. LANDADEL, que já morreu, ocupa o 30º posto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burgraaf 

http://porforadaspistas.com.br/vitrine/2008/285.asp
http://porforadaspistas.com.br/destaques/2008/368_.asp


 
 

No dia 10 de Abril de 1996, os criadores da região de Holstein 
celebraram, com grande pompa, seu charmoso garanhão LANDGRAF em 
uma cerimônia que também premiou sua progênie: LIBERO, TAGGI e outros 
performers internacionais.  
 

 
Landgraf aos 30 anos de idade 

 
 Exatamente um mês depois desta homenagem, LANDGRAF veio a 
falecer devido a um problema cardíaco, apesar de seu estado geral não 
demonstrar nenhum sinal de decrepitude. Seu dorso forte nunca demonstrou 
qualquer sinal de selamento, típico da idade, seu olhar orgulhoso de garanhão 
dominante e pescoço imponente ainda estavam superbos, como ele 
aparecia nas fotografias de sua aprovação aos 4 anos de idade. Quando 
morreu, aos 30 anos de idade, LANDGRAF já era uma lenda.  
 
 Em nossa criação nacional, possuímos vários garanhões provindos da 
linhagem de LANDGRAF I que seguramente contribuíram muito para a 
evolução da raça Brasileiro de Hipismo (BH). Filhos diretos de LANDGRAF 
atuaram como reprodutores no Brasil, como é o caso de LORADO (Haras 
Itapuã), LAMARO e LASSAL 3 (Haras Joter), LENDEL e LEUTHEN II (Haras 
Agromen). Do Haras Feroleto tivemos LINCOLN e o mais importante garanhão 
em termos de criação nacional, o bom LANDRITTER, que produziu 468 produtos 
BH registrados até essa data e vários garanhões aprovados como: 
NIGHTLOVER DA MATA (competidor internacional), LANDMAX DO FEROLETO, 
LANDRITTER DO FEROLETO I e II, HFB-LANDSTAR, etc. 

Algumas filhas diretas de LANDGRAF também acabaram importadas 
para o Brasil, como as éguas LAJANA e LANDGRAEFIN do Haras Joter; LILLIPALY 
e HEGHLY do Haras Olympo e HELENA, de Lourenço Biaggi. LAJANA é mãe dos 



garanhões ACLAND JOTER e SILVESTRE e LANDGRAEFIN é mãe do garanhão 
AMADEUS JOTER e das éguas de esporte CALEANDA e SILVERLAENDIN 
(especialista em prova de Potencia). 
 

 
Landritter 

 
O Haras Agromen possui ainda mais 5 garanhões aprovados que são 

netos de LANDGRAF pela linha paterna. São eles: LAEKEN (LANCER III), 
LANDGOLD (LANDADEL), LISPECTOR (LANDADEL), LANDZEUS (LABRADOR) e 
LIBERAL (LANCER III). 
    Como se pode perceber, os genes de LANDGRAF estão seguramente 
ancorados na criação do cavalo de esporte mundial. O sangue deste 
importante semental está bem presente na criação nacional e as opções para 
sua utilização na produção de cavalos de alta qualidade aqui no Brasil são 
bastante amplas.   
 
*Adriana Busato é Médica Veterinária com Mestrado e Pós Graduação na UFPR, Professora Adjunta de 
Equídeocultura PUC/PR, Diretora do Curso Superior Seqüencial de Ciências Eqüinas da PUC-PR, Juíza 
Nacional da Associação Brasileira do Cavalo de Hipismo (ABCCH ), Proprietária do Haras FB, de criação 
de cavalos da raça Brasileiro de Hipismo, sediado em Curitiba - PR e compete nas provas de salto 
clássico na categoria Amador TOP. e-mail: haras_fb@harasfb.com.br 
 
Consulte: www.harasfb.com.br 
 
 
Fontes:  
Z Magazine 
Annuaire du Cheval de Sport e d’Elevage Monneron 2007 
Ausgewählte Hengste Deutschlands 2000/01  
The Leading Stallions Netherlands 2007 
Holsteins Hengste  
www.Horse-Gate.com 
www.horsemagazine.com 
http://www.matrizproducoes.com.br/video_landriter.html 
http://www.paardenfokken.nl/progeny.php?horseid=20 
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