EE: Cemani

ČR: Cemani

Pôvod: Sumatra a Jáva
Celkový vzhľad: Ľahký pohyblivý kur so znakmi bojových plemien;
dlhými behákmi; jednoduchým hrebeňom a dobrým osvalením;
typickými znakmi plemena sú intenzívne čierna farba operenia;
čierna farba tváre, hrebeňa, lalokov a ušníc, ako aj čierna farba kože
a svaloviny;
Plemenné znaky – kohút:
Hmotnosť: 2,0 - 2,5 kg,
Hlava: stredne veľká; v pomere k telu pôsobí ako veľká; čierna;
Hrebeň: jednoduchý; veľký; 4-6 zubov; silný z mäsitého tkaniva;
zástavica nesleduje líniu šije; čierny;
Zobák: silný; dobre zahnutý; čierny;
Oči: veľké; živé; tmavohnedé až čiernohnedé; očné viečka černasté;
Ušnice: malé; čierne;
Tvár: hladká; čierna;
Laloky: stredne dlhé; zaoblené; čierne;
Krk: dlhý a silný; krčný záves siaha až na ramená;
Prsia: plné; zaoblené; vysoko nesené;
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Trup: stredne dlhý; štíhly; v prednej časti často o niečo širší;
pevného svalstva; zdvihnuto nesený;
Chrbát: stredne dlhý; plochý; smerom dozadu o niečo užší;
Ramená: široké; zaoblené;
Krídla: silné; dlhé a veľké; vysoko nasadené; pevne priliehajúce;
nesené paralelne s trupom;
Sedlo: s kratším a pevným závesom;
Chvost: vyššie nesený; menej bohatý; s tvrdými operením; so
stredne dlhými a pevnými kosierikmi;
Brucho: málo vyvinuté;
Holene: stredne dlhé; silné; s plným dobre priliehavým operením;
Beháky: dlhé; s jemnými kosťami; hladké; čierne;
Prsty: dlhé; silné; dobre roztiahnuté; čierne vrátane pazúrikov;
Operenie: veľmi tvrdé; úzke; pevne priliehavé; s nepatrnou tvorbou
podsady;
Plemenné znaky – sliepka:
Hmotnosť: 1,5 - 2,0 kg.
Až na rozdiely podmienené pohlavím zodpovedá kohútovi; trup
menej zdvihnutý; znaky hlavy sú sfarbené ešte intenzívnejšou
čiernou ako u kohúta;
Vyraďujúce chyby plemenných znakov:
Vodorovné držanie tela; ťažkopádne pôsobiaci trup; príliš mäkké
svalstvo; úzke ramená; vysoko alebo nízko nesený chvost; príliš
nízky postoj; nízko nesené krídla; mäkké na podsadu bohaté
operenie; morušovo sfarbené a nie čierne znaky hlavy; svetlá farba
očí;
Znáška: 150;
Násadové vajcia: 40 g;
Farba škrupiny: svetlá krémová
Veľkosť obrúčky: kohút - 18; sliepka - 16;
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Farebné rázy:
Čierna: čistá, hlboká čierna, s viac alebo menej intenzívnym zeleným
leskom; V.ch.: inak sfarbené perá; matná farba; výrazný modrý lesk;
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