EE: Kaulhühner

ČR: Kusky

Pôvod: Nemecko;
Celkový vzhľad: kura bez chvostu; dobre stavaná; strednej veľkosti;
Plemenné znaky – kohút:
Hmotnosť: 2,0 - 2,5 kg;
Hlava: stredne veľká; podlhovastá; mierne širšia; povolená aj s chochlom;
Hrebeň: stredne veľký, jednoduchý; rovnomerne zastrihnutý;
Chochol: tento pozostáva z malého chumáčiku peria;
Zobák: silnejší; podľa sfarbenia peria čierny, modrastý alebo rohovinovej
farby vo svetlom alebo tmavom odtieni;
Oči: tmavo červené; tmavo hnedé až takmer čierne; podľa farby peria;
Ušnice: biele; stredne veľké; pevne priliehavé; pokiaľ možno okrúhle;
Tvár: hladká; červená;
Laloky: stredne veľké; zaoblené; tenké;
Krk: stredne dlhý; s plným, bohatým závesom;
Prsia: široké; hlboké a plné;
Trup: valcovitý; plný a hlboký; so zaoblenými tvarmi; takmer vodorovne
nosený;
Chrbát: mierne dlhší; široký medzi ramenami; smerom dozadu sa zužujúci;
mierne klesajúci;

Kuska

Strana 1

Ramená: široké; zaoblené;
Krídla: pevne priliehavé; trup sotva presahujúce; dobre uzavreté;
Sedlo: s dostatočne plným a hustým závesom;
Chvost: chýba;
Brucho: plné a široké;
Holene: krátke; priliehavo operené;
Beháky: stredne vysoké; rovné; jemných kostí; podľa farby peria bridlicovo
modré až čierne; alebo mäsovej farby;
Prsty: dobre roztiahnuté;
Operenie: hladké a pevne priľahlé;
Plemenné znaky – sliepka:
Hmotnosť: 1,5 -2,0 kg;
Až na rozdiely spôsobené pohlavím, takmer zhodná s kohútom; chrbát
takmer vodorovný; bohato vyvinuté sedlové perá, vytvárajú okrúhly koniec
zadných partii; vzadu jemne sklopený hrebeň je povolený s chochlíkom;
Vyraďujúce chyby plemenných znakov:
príliš vysoký alebo nízky postoj; úzke alebo ťažké telo; úzka zadná časť u
sliepky; vyvinutá kostrč; nadpriemerne veľký alebo zle tvarovaný hrebeň;
červená v ušniciach;
Znáška: 150;
Násadové vajcia: 53 g;
Farba škrupiny: biela;
Veľkosť obrúčky: kohút - 16; sliepka - 15;
Farebné rázy:
Čistota farby a kresba sú druhoradého významu.
Uznané sú nasledujúce farebné rázy:
Zlato sfarbená pruhovaná: kohút: hlava zlato červená; krčný a sedlový
záves zlatý s čiernou stvolovou kresbou, ktorá je vo vrchnej časti pera
prerušovaná pozdĺž kostrnky na oboch stranách zlatou; prsia, brucho
a holene čierne s úzkym, hnedým lemom; chrbát, ramená a krídlové krovky
zlato červené; veľké krídlové krovky (spojky) čierne, zlatý lem je povolený;
letky II. radu vnútorná zástavica čierna, vonkajšia zástavica zlato-hnedá;
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vytvára krídlový trojuholník; letky I. radu čierne s hnedým vonkajším
okrajom; podsada šedá; sliepka: hlava zlatá; krčný záves sýto zlatý
s viacnásobnou čiernou kresbou, podobnou obrysovému periu, ktoré je
pravidelne prekreslené priečnymi čiernymi, lesklými pruhmi, ktorých šírka je
zhodná so základnou zlatohnedou farbou; prsia lososovitej farby
s naznačenou kresbou; letky II. radu vnútorná zástavica čierna, vonkajšia
zástavica zlato hnedá s páskovanou kresbou; letky I. radu čierne s hnedým
vonkajším okrajom; podsada šedá; V.ch.: u kohúta príliš hnedé alebo
slamovo sfarbené závesy; príliš tmavé krídlové krovky; chýbajúca kresba na
prsiach; u sliepky: príliš svetlý krčný záves; jednoduchá, neprerušovaná
kresba v krčnom závese; príliš svetlá alebo príliš červená základná farba;
rozmazané alebo korenené páskovanie; u oboch zábely;
Oranžovo sfarbená pruhovaná: čierna kresba ako pri zlato sfarbenej
pruhovanej; avšak základná zlatohnedá farba je nahradená oranžovou;
výnimku tvoria iba svetlo lososové prsia u sliepky; V.ch.: chyby kresby ako
pri zlato sfarbenej pruhovanej; príliš svetlá, hlinitá alebo príliš tmavá červená
základná farba; veľa hrdze na krídlových krovkách u sliepky; zábely;
Strieborno sfarbená pruhovaná: čierna kresba ako pri zlato sfarbenej
pruhovanej; avšak základná zlatohnedá farba je nahradená strieborno
bielou; výnimku tvoria iba svetlo lososové prsia u sliepky; V.ch.: chyby
kresby ako pri zlato sfarbenej pruhovanej; u kohúta: hrdza alebo žltý
nádych; u sliepky: príliš tmavá základná farba; veľa hrdze na krídlach;
Zlatokrká
Striebrokrká
Oranžovokrká
Divoko sfarbená
Modrá zlatokrká
Modrá striebornokrká
Zlato pšeničná
Červeno sedlatá
Čierna
Biela
Modrá
Perlovo šedá
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Žltá
Krahulcová
Čierna bielo škvrnitá
Zlatohnedá porcelánovo sfarbená
Zlatá čierno bodkovaná
Strieborná čierno bodkovaná
Zlatá čierno strakatá
Strieborná čierno strakatá
Zlatá čierno vločkovaná
Strieborná čierno vločkovaná
Žltá bielo vločkovaná
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