EE: Kraaikoppen

ČR: Bredy

D: Breda

Pôvod: staré holandské plemeno neznámeho pôvodu;
Celkový výzor: stredne veľká kura; s dlhým zobákom; pomerne
vysokým postojom; s primerane tvrdým perím;
Plemenné znaky - kohút:
Hmotnosť: 2,5-3,0 kg
Hlava: krátka; široká;
Hrebeň: chýba; namiesto neho červenou kožou pokrytá jamka
s jemne zdurenými okrajmi; za nimi chochol;
Chochol: pozostáva z malých, špicatých a pevných pier
nasmerovaných dozadu;
Zobák: dlhý; silný; mierne ohnutý; nad výraznými nozdrami vo forme
podkovy vystupujúce sedlo; pred nimi väčšinou malá bradavica; farba
viď farebné rázy;
Oči: veľké; oranžovo až tmavo červené;
Ušnice: malé; mandľového tvaru; biele;
Tvár: hladká; červená;
Laloky: stredne dlhé; široké; dobre zaoblené;
Krk: viac ako stredne dlhý; mierne ohnutý; s plným závesom;
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Prsia: pred klenuté; vysoko nasadené;
Trup: stredne dlhý; pretiahnutý; mierne spadajúci; valcovitého tvaru;
Chrbát: dlhý; široký, až po sedlo;
Ramená: široké; oblé;
Krídla: priľahlé; konce skryté pod sedlovým operením;
Sedlo: plne operené;
Chvost: plný; pomerne tvrdé kosierkovanie; hlavné kosierky v tvare
šable až ohnuté; vysoko nosený, povolené až do pravého uhla;
Brucho: plné a široké;
Holene: pevné; viac než stredne dlhé; s bohatým operením; s
úzkymi, hlboko siahajúcimi supími perami;
Beháky: stredne dlhé; pevné; na vonkajšie strane operené; farba viď
farebné rázy;
Prsty: stredné dlhé; dobre roztiahnuté; vonkajšie prsty s dlhým
operením; povolené nepatrné operenie stredných prstov;
Operenie: pomerne krátke a tvrdé;
Plemenné znaky - sliepka:
Hmotnosť: 1,75-2,25 kg
Až na rozdiely spôsobené pohlavím podobná kohútovi, preliačenina
na hrebeni, laloky a ušnice veľmi malé; chvost je trošku vyššie a len
mierne vejárovito nosený;
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: príliš jemný trup;
výraznejšie vyvinutý hrebeň; (aj vytvorené rohy); nedostatočné
nosové sedlo, a čelová preliačenina; chýbajúca tvorba manžiet; silné
operenie stredných prstov;
Znáška: 160;
Násadové vajcia: 55 g;
Farba škrupiny: biela;
Veľkosť obrúčky: kohút – 20; sliepka – 18;
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Farebné rázy:
Čierna: čisto čierna so zeleným leskom; farba zobáka tmavej
rohovinovej farby, povolený trošku svetlejší špic; farba behákov
čierna až tmavá bridlicová; V.ch.: zábely; silný modrý lesk; veľa
červených pier;
Biela: čisto biela; u kohúta jemný žltý nádych na závesoch povolený;
farba zobáka telová až bridlicovo šedá; farba behákov svetlo šedo
modrá, povolená rohová farba; V.ch.: perie inej farby; silné čierne
medzivrstvy v podsade; silný žltý nádych;
Perlovo šedá: rovnomerná jemná svetlo modro šedá bez lemovania;
u kohúta závesy povolené trošku tmavšie; farba zobáka rohovinovej
farby, povolený trošku svetlejší špic; farba behákov bridlicová; V.ch.:
lemy; čierne striekance; zábely; silná hrdza;
Modrá s lemom: rovnomerná svetlejšia alebo tmavšia modro šedá
s jasne ohraničeným, tmavo modrým lemovaním; u kohúta v
závesoch až čierno modrá; farba zobáka rohovinová, povolený
o niečo svetlejší špic; farba behákov bridlicová; V.ch.: chýbajúce
lemovanie; príliš svetlé závesy; zábely; silná hrdza;
Krahulcová: každé pero vo viacnásobnom striedaní čiernej s modro
šedou, mierne oblúkovito priečne pruhované; u kohúta v rovnakej
šírke; u sliepky sú tmavšie časti pera o niečo širšie než svetlejšie;
kresba nie je ostrá, podsada len slabo prekreslená; farba zobáka
a behákov rohová, povolené tmavé medzivrstvy; V.ch.: veľmi
nerovnomerná krahulcová kresba; zábely; silná hrdza;
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