Iluminando novos caminhos e
revolucionando a indústria da Reprodução Equina.
Preservando o passado e o presente,
você estará garantindo o futuro.

A Relação Viagen- Zerlotti Equine começou em 2006 com a
produção de Clayton, o clone de Scamper, cavalo 10 vezes
campeão mundial da prova dos três tambores da PRCA
(Professional Rodeo Cowboys Association).
Desde então o sucesso não parou. Foram produzidos muitos
clones, que trouxeram muitas alegrias aos proprietários que
acreditaram nesta maravilhosa tecnologia, colhendo seus
benefícios.
Com a união da Viagen e da Zerlotti Equine, foi possível obter
altos índices de prenhez e de produtos nascidos.
Essa parceria garante ao cliente o melhor em cada setor,
proporcionando resultados rápidos e concretos.

A Viagen foi fundada em Austin, TX
no ano de 2002 para oferecer
comercialmente serviços de banco
genético e clonagem.
Em 2003 a Viagen adquiriu a
Prolinia de Athens, na Georgia.
Essa aquisição duplicou a capacidade de clonagem da companhia e
concedeu o direito as técnicas de
clonagem desenvolvidas pelo
Instituto Roslin, em Edinburgh,
Escócia.
A Viagen controla a patente para a
tecnologia de transferência nuclear

em células somáticas em
mamíferos. A Companhia vem
crescendo a cada ano
tecnologicamente e expandindo
seu Mercado em diversos países.
A meta da Viagen é ser uma
empresa de excelência em
clonagem animal. Buscando
provados e acessíveis recursos
para fazer do seu investimento
uma agradável experiência. Essa
e a razão da recém-estabelecida
parceria com a Zerlotti Equine
Reproduction na área de
clonagem eqüina.

Vale a pena repetir o sucesso!

Royal Blue Boon é a maior produtora de cavalos de
apartação de todos os tempos. No mundo inteiro seus
filhos ganharam mais de 2.5 milhões de Dólares
em prêmios. É produtora de Peptoboonsmal, um dos
maiores Garanhões da história do cavalo de
apartação. Porém, aos 26 anos, a fertilidade de Royal
Blue Boon já não era a mesma, então sua dona
Elaine Hall, de Weatherford, TX começou a buscar alternativas para preservar sua genética e finalmente
decidiu fazer um clone de sua égua.
“Eu simplesmente não podia
imaginar como continuaria a
melhorar a genética das
gerações futuras sem utilizar a
genética desta maravilhosa
égua”, disse ela.
A Viagen produziu um clone
desta égua que nasceu em
2006. Com isso, Royal Blue
Boon tornou- se a primeira
égua a ser clonada comercialmente. Sua proprietária está feliz com o clone que é
perfeitamente saudável.
“Quando eu olho para ela, vejo a Royal Blue Boon, e
já noto muitas similaridades com a original, ate no
olhar”.
A Sra. Hall não tem planos de treinar a Boon Too, mas
de usa- la na reprodução. E estimado um retorno de
U$100.000 a 150.000 por produto.

Não é uma promessa,
mas uma garantia.
O que a Clonagem vai
representar para você…
O Clone permite a produção
de uma cópia genética do seu
cavalo de alta performance,
seja no esporte ou na
reprodução.
Isso se aplica a animais
castrados que provaram ser
indivíduos extraordinários,
éguas e garanhões idosos
que já não reproduzem mais,
cavalos de competição que
precisam continuar sua
carreira, garanhões ou éguas
que fazem estações de monta
em diferentes estados, países
ou continentes, ou seja, a
mesma genética poderá ser
produzida ao mesmo tempo
em locais diferentes.
A Clonagem garante a
preservação genética em caso
de acidentes, lesões, doenças
ou perda do animal.
Em circunstâncias
inoportunas, já se perderam
grandes animais, e com isso,
a sua genética.
A Clonagem é um seguro
para a genética do seu cavalo.

Por anos, a Inseminação Artificial, Transferência de Embriões
e Transferência de Oócitos tem sido importantes técnicas na
jornada para o avanço na reprodução animal do mundo
moderno. Porém, nenhuma delas garante o resultado
genético.
Clonagem é a mais precisa tecnologia reprodutiva já
desenvolvida, com a garantia de revolucionar os programas
de criação.
Produzindo a mesma genética de cavalos de alta qualidade,
a clonagem será a melhor maneira de preservar o seu
programa de criação de sucesso.

CAPUCHINO FOREVER

CALIFA

PASO FINO

POLO PONY

Capuchino Forever é o clone do
legendário Paso Fino Capuchino. O
garanhão alazão teve um impacto na
criação da raça Passo Fino sem
precedentes. Considerado o “Cavalo do
Milênio”. O som, ritmo, forca dos
posteriores e flexibilidade extrema,
redefiniu o protótipo da raça. Ele provou
sua potência genética ganhando por 11
anos o título de melhor garanhão da raça
nos EUA.

Este castanho castrado assombrou o
mundo do Pólo em 2004 durante o US
Open quando foi montado pelo cavaleiro
Handicap 10 Mariano Aguerre no
duríssimo jogo final, ganhando o premio
Willis Hartman como melhor cavalo da
competição. Desde então, Califa se tornou
renomado por seu talento e ganhou vários
títulos de prestigio, incluindo Cavalo do
Ano da Associação de Pólo dos EUA de
2005 e recentemente integra a lista de
cavalos legendários desta associação.

Capuchino morreu em 2009, mas sua
genética estava preservada. O clone
Capuchino Forever seria capaz de seguir o
legado deste famoso Paso Fino.
O seu proprietário Zarella Olsen disse: “
Nunca haverá outro Capuchino. Mas
quando entrei na cocheira e vi o seu clone
pela primeira vez, eu não podia acreditar
no que estava vendo! Capuchino, você
voltou!”

“A melhor coisa do Califa é que ele te dá
tudo o que se pede, ele me ajuda a dar o
melhor que tenho”, disse Aguerre.
Em termos de criação, Califa não é só um
sucesso, ele vem de uma família real de
cavalos de Pólo, tanto na linha alta como
na linha baixa.
“A chance de te-lo
incrível!”

como garanhão e

SAPPHIRE
Holsteiner- Cavalo de Hipismo

CLAYTON
Quarto de Milha

Em 2003 o Porto Riquenho Mark Watring
montou seu Holsteiner tordilho Sapphire
para a medalha de ouro individual
nos Jogos Pan-americanos e no ano
seguinte o montou mais uma vez nos
Jogos Olímpicos de Atenas.

Clayton e o clone de Gills Bay Boy
(Scamper), um Quarto de Milha castanho
adquirido de uma pequena fazenda por
Charlie James para sua filha adolescente
Charmayne. Com Scamper, ela formou um
conjunto que entraria para a historia.
Charmayne e Scamper se tornaram
Superstars do rodeio, ganhando o
campeonato mundial dos três tambores por
10 anos consecutivos, de 1984 a 1993.
Incrivelmente, Scamper ganhou a final de
1985 sem o bridão, apos a cabeçada se
soltar acidentalmente. Em 92, James foi
indicada para a National Cowgirl Hall of
Fame, e Scamper entrou para o Pro Rodeo
Hall of Fame. Em 2006, ela resolveu clonar
seu legendário castrado de 29 anos, com o
intuito de continuar utilizando sua genética
em seu programa de criação. “Se algum dia
houve um cavalo a ser clonado, esse é
Scamper”, disse ela.

Sapphire é castrado, porem possui
genética excepcional, o que contribuiu para
a produção de excepcionais indivíduos.
Watring decidiu clonar seu campeão.
Ele apresentou o clone nos Jogos
eqüestres mundiais de 2010, e hoje segue
treinando o para sua carreira.

Clayton nasceu na Zerlotti Equine em 2006
e vive no rancho de Charmayne James e
seus primeiros produtos começaram a
nascer em 2009.

O Processo de clonagem ...
1- Uma pequena amostra de tecido de pele de
aproximadamente 0.5 cm e retirada usualmente do pescoço,
parte inferior da cauda ou do peito do animal. São feitas várias
culturas dessa amostra de tecido, produzindo milhões de
células geneticamente idênticas ao animal doador.
2- Óvulos não fertilizados são retirados de éguas descarte e
enucleados, ou seja tem seu material genético removido.
3- Células resultantes da cultura do tecido do doador são
transferidas para o óvulo enucleado.
4- Através de um processo chamado Eletrofusão, o óvulo
desprovido de um núcleo é fundido com a célula contendo o
DNA do doador. Depois e incubado por alguns dias, formando
um embrião.

Banco Genético
As células
oriundas da cultura de
pele do animal doador
são congeladas e
preservadas por tempo
indeterminado para
serem usadas no futuro.

5- O Embrião resultante desse processo é transferido para uma
égua receptora, que terá um período de gestação normal, e um
parto natural.

PERGUNTAS FREQUENTES

P: OS CLONES SÃO NORMAIS?
R: Sim, os produtos nascidos são completamente normais. Já foram produzidos mais
de 100 clones equinos, e estes já passaram
por completos testes e exames veterinários
para seguro.

P: OS CLONES SÃO
GENETICAMENTE PUROS?
R: Os clones tem o mesmo DNA
cromossômico do doador. Ha alguns
vestígios de DNA que ficam no interior
(citoplasma) do ovulo, chamados de DNA
Mitocondrial. Esta pequena quantidade de
DNA não interfere em nada na formação dos
traços do clone. Acredita se que as
instruções do DNA mitocondrial são controladas pelo DNA cromossômico.
Em resumo, sim, os clones são
geneticamente puros, considerando se seu
DNA cromossômico, uma vez que este e o
DNA que realmente interfere na formação do
individuo, alem de ser o único testado pelas
associações.

P: OS PRODUTOS SÃO
IDÊNTICOS AOS ORIGINAIS?
R: Traços como manchas brancas nas
extremidades ou na cabeça podem sofrer
pequenas variações, já que estes são
influenciados por alguns fatores extra
cromossômicos (Ex. Migração de melanina e
ambiente uterino)

P: OS CLONES SÃO FÉRTEIS?
R: Os clones carregam a mesma carga
genética do doador. A fertilidade do clone
será muito próxima a do doador em todas as
fases de sua vida. Já tivemos exemplos de
animais com baixa fertilidade causada por fatores externos (Ex. Uso de anabolizantes,
acidentes), sendo o clone de fertilidade normal. Hoje já temos filhos de clones com
idade adulta, e garanhões e éguas clone com
produção normal no mundo inteiro.

P: O CLONE TERÁ A MESMA
APTIDÃO ESPORTIVA
DO DOADOR?
R: O Clone terá o mesmo potencial genético
do doador. O quanto o ambiente, treinamento
e fatores extra genéticos influenciarão na
performance ainda não se sabe exatamente.

P: QUANTOS CLONES
JÁ NASCERAM?
R: Já foram entregues mais de 100
produtos. Em 2012 na Zerlotti Equine são
esperados 60 nascimentos de clones de
diversas raças.

P: OS CLONES PODEM
SER SEGURADOS?
R: Sim, os potros podem ser segurados com
taxas normais por varias seguradoras.

O Instituto Roslin (criadores do
clone da ovelha Dolly) licenciou as patentes de
métodos desenvolvidos para a clonagem de
mamíferos exclusivamente para a Viagen.
A Viagen é proprietária da patente
mundialmente conhecida de clonagem
de mamíferos.
As patentes de propriedade
da Viagen Americanas e Australianas,
foram contestadas várias vezes por
outros grupos, sem sucesso.
As patentes da Viagen são de amplo
espectro, abrangendo métodos para mamíferos
(com exceção de humanos) e específicos para
as espécies eqüina, bovina e suina.
Estágios críticos para o desenvolvimento de
células doadoras também são
patenteados pela Viagen.
A Viagen / Zerlotti Equine, hoje trabalham com
vários projetos, onde poderão
criar novas patentes.
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