EE: Vorwerkhühner

ČR: Forverky

Pôvod: Nemecko; vyšľachtená v Hamburgu; v roku 1912 prvýkrát
prezentovaná;
Celkový vzhľad: veľmi silná; zavalitá; nie príliš hranatý typ vidieckej
kury; s takmer stredne vysokým postojom; obe pohlavia s rovnakými
znakmi kresby;
Plemenné znaky - kohút:
Hmotnosť: 2,5-3,0 kg
Hlava: stredne veľká; mierne širšia;
Hrebeň: jednoduchý; stredne veľký; rovnomerne rezaný; telo
hrebeňa sleduje líniu šije bez priľahnutia;
Zobák: stredne dlhý; modro šedej až rohovinovej farby;
Oči: jasné; oranžovo žlté až oranžovo červené;
Ušnice: takmer stredne veľké; biele; jemný červený okraj, obzvlášť
u starých zvierat povolený;
Tvár: červená; pokrytá jemným operením;
Laloky: stredne dlhé; dobre zaoblené;
Krk: stredne dlhý; s plným závesom;
Prsia: široké; hlboké; plne zaoblené;
Trup: silný; široký; hlboký; zaoblený hranatý tvar;.
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Chrbát: široký; jemne spadajúci;
Ramená: široké; zaoblené;
Krídla: stredne dlhé; pevne priľahlé;
Sedlo: plné; bohato operené;
Chvost: stredne dlhý; mierne uzavretý; mierne zdvihnuto nosený;
s dobre ohnutými, stredne dlhými, nie príliš úzkymi kosierkami;
Brucho: plné; široké; dobre vyvinuté;
Holene: silné; takmer stredne dlhé; silno operené;
Beháky: stredne dlhé; jemných kosti; rovné; bridlicovo modré;
Prsty: stredne dlhé; dobre roztiahnuté;
Operenie: pevne priľahlé;
Plemenné znaky - sliepka:
Hmotnosť: 2,0-2,5 kg
Držanie tela takmer vodorovné ; plné, hlboké prsia; chrbát široký bez
tvorby podušiek; plné, dobre vyvinuté brucho; malý, jednoduchý
hrebeň; mierne naklonenie do boku prípustné;
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: úzke, malé telo;
trojuholníkový tvar trupu; hrubá kostra; veveričí chvost; nedostatočne
operený chvost; chvost s úzkym perím; značne začervenané ušnice;
príliš svetlá farba behákov;
Znáška: 170;
Násadové vajcia: 55 g;
Farba škrupiny: žltkastá;
Veľkosť obrúčky: kohút – 20; sliepka – 18;
Farebné rázy:
Kohút: perie na trupe tmavo zlato žlté; hlava, krčný záves a chvost
čierny; na spodných vedľajších kosierikoch zlato žlté lemovanie
povolené; sedlový záves tmavo zlato žltý s jemnou čiernou stvolovou
kresbou; letky s tmavými zlato žltými vonkajšími a čiernymi až čierno
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šedými vnútornými zástavicami; podsada šedá; Sliepka: perie na
trupe zlato žlté; krčný záves čierny; na hlave jemné zlato žlté
lemovanie povolené; vonkajšia zástavica letiek tmavo zlato žltá;
vnútorná zástavica čierno šedá až čierno hnedo melírovaná;
kormidlové perá čierne; kryt chvosta čierny so zlato žltým lemom;
podsada šedá; V.ch.: u kohúta prevažne žltý alebo na šedo sfarbený
krčný záves; takmer čierny sedlový záves; zábely; u sliepky príliš
málo čiernej na krčnom závese alebo chvoste; príliš silná čierna
škvrnitosť na perí trupu; zábely;
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