Canturano Z
Nível de Sangue (XX) = 41,60%
CANTURANO Z atualmente considerado o melhor garanhão filho do espetacular CANTURO (saltador
Olímpico pelo Brasil em Athenas e classificado entre os 50 melhores reprodutores de salto na
estatística 2014 do WBFSH – World Breeding Sport Horse Federation). Sua linha materna é
importantíssima também, a linha 2067 Holsteiner, que produziu mais de 40 cavalos de Grande Prêmio
e garanhões aprovados. CANTURANO Z foi aprovado em Neumünster em 2005 e foi o maior preço do
Leilão de aprovados da Holsteiner, vendido por €160.000,00. Logo a seguir, foi o garanhão vencedor
do teste de desempenho de 70 dias. Foi aprovado sempre entre os 5 melhores no Sela Holandesa,
Holsteiner e Sela Belga. Continuou sua carreira no salto e foi vencedor internacional sob a sela de vários
cavaleiros importantes até a altura de 1:50m. CANTURANO Z é notado por passar aos seus filhos
atleticismo, reflexos rápidos, muita agilidade e um temperamento espetacular. Seus filhos performam
bem com qualquer cavaleiro. Já tem vários filhos aprovados em Holsteiner: Cantitus, Canturenter,
Calouso, Canaro e Castellani Z. Estes 5 todos vencedores de seus testes de aprovação. Seus filhos foram
a grande sensação dos Leilões e batem recordes, com potros seus vendidos por € 360.000, € 325.000,
€ 110.000 e € 85.000 nos grandes Leilões Europeus, respectivamente desde 2012. CANTURANO Z foi
adquirido, aos 9 anos de idade, em 2012 por um pool de criadores de 4 nações europeias pelo valor de
€500.000,00 e segue cobrindo.
Atualmente foi totalmente adquirido pelo Stud Zangersheide e já tem um respeitável número de filhos
saltando nas provas de 1:60m, o que o coloca muito bem no Ranking de jovens garanhões do WBFSH
– como o excepcional Daimler (WEG , Copa das Nações e inúmeros GPs), Chica B Z (1:60m), a
espetacular de Georgina Bloomberg e os ótimos Evita, Sterrehof’s Dante, Djam, Canaro, etc em 1,60m.
Já em 1:50m temos mais de 50 produtos filhos de CANTURANO em pistas pelo mundo todo.
Este mesmo cruzamento produziu ainda mais dois irmãos próprios de CANTURANO – os saltadores
internacionais CANTURANO II (1:60m) e CANTURANO III (1:50m) e a égua URIELLE I (por ASKARI) em
1:40m. A avó materna de CANTURANO produziu LANCIA 29 (1:40m) e FABIENNE III (1:50m) – ambos
com Lord Calando.

Sugestões de Cobertura
CANTURANO Z é um garanhão de bom tamanho (1,71m), que produz cavalos muito elegantes, bem
conformados e de linha superior compacta e bastante forte. Seus filhos geralmente têm boas
radiografias. Não é um cavalo que aumenta altura consistentemente, então convém utiliza-lo em
matrizes de tamanho mediano para mais altas. Por ser um cavalo muito bonito e com pouquíssimos
defeitos de conformação, pode ser bem utilizado em matrizes com muito osso, desproporcionais na
construção, com cabeças feias ou com linha superior muito longa e fraca. Passa bom temperamento,
bom nível de sangue, boa vontade para trabalhar e boa força. Seus filhos geralmente têm joelhos altos
no salto e técnica muito bonita, mas não são anteriores muito rápidos.

Não convém às éguas muito pequenas e delicadas, muito curtas de linha superior e nem com espáduas
muito em pé, assim como a éguas com sangue em excesso.
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