EE: Lakenfelder

ČR: Lakenfeldky

Pôvod: staré nemecké plemeno;
Celkový vzhľad: stredne veľká kura; s pretiahnutým tvarom vidieckej
kury; bohatým, jemným, no pevne priľahlým perím; obe pohlavia
s rovnakými dispozíciami kresieb; živá povaha;
Plemenné znaky - kohút:
Hmotnosť: 1,75-2,25 kg
Trup: pretiahnutý; dobre vyvinutý, zaoblený pravouhlý tvar;
Krk: stredne dlhý; s plným, ďaleko siahajúcim závesom;
Chrbát: stredne dlhý; takmer rovný; rovnako široký sotva spadajúci
Ramená: široké; zaoblené;
Krídla: dlhé; silné; pevne priľahlé;
Sedlo: plný záves;
Chvost: dlhý; široký; kormidlové perá a kosierky široké; vysoko, no
nie strmo nosený;
Prsia: plné; dobre zaoblené;
Brucho: plné; široké; dobre vyvinuté;
Hlava: stredne veľká; mierne široká; trošku podlhovastá;
Tvár: červená; neoperená;
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Hrebeň: jednoduchý; stredne vysoký; rovnomerný s nie hlboko
rezanými zubami; jemný v tkanive; zástavica voľne stojaca;
Laloky: stredne dlhé; dobre zaoblené; jemné v tkanive;
Ušnice: malé; oválne; biele; červený okraj obzvlášť u starých zvierat
tolerovaný;
Oči: veľké; hnedo červené;
Zobák: mierne silnejší; modro šedý;
Holene: trošku viditeľné; bohato operené;
Beháky: stredne dlhé; rovné; bridlicovo modré;
Prsty: stredne dlhé; roztiahnuté;
Operenie: silno priľahlé, no jemné v štruktúre; bez tvorby podúšok;
Plemenné znaky - sliepka:
Hmotnosť: 1,5-2,0 kg
Takmer vodorovné držanie tela; plné prsia a dobre vyvinuté brucho;
široká v nasadení chvosta; v stoji trošku hlbšia než kohút; držanie
chvosta mierne stúpajúce; malý jednoduchý hrebeň; do strany
naklonená zástavica povolená;
Znáška: 170;
Násadové vajcia: 50 g;
Farba škrupiny: biela;
Veľkosť obrúčky: kohút -18; sliepka – 16;
Farebné rázy:
kohút: základné sfarbenie biele; hlava, krčný záves a chvost tmavo
zamatovo čierne; na spodných vedľajších kosierikoch biele
lemovanie povolené; sedlový záves biely s jemnou čiernou stvolovou
kresbou; letky II. radu vnútorná zástavica čierna až šedo čierna,
vonkajšia zástavica biela tak, že krídlo sa javí biele; letky I. radu
prevažne čierne až šedo čierne; povolená jemná kresba na spojkách;
podsada šedá;. sliepka: základná farba biela; krčný záves čierny, na
hlave jemné, biele lemovanie povolené; letky ako u kohúta;
kormidlové perá čierne; kryt chvosta čierny s bielym lemom; veľké
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krycie perá chvosta čierne biely lem povolený; podsada šedá; V.ch.:
úzke, malé telo; trojuholníkový tvar; príliš vydutá okrúhla chrbtová
línia; hrubá kostra; veveričí chvost; nedostatočne operený chvost
s úzkym perím; silná, čierna škvrnitosť na obrysovom perí; silný žltý
nádych; biele alebo hnedé perie na závesoch; príliš nepatrná, čierna
kresba na krku; silná hrdza na sedle; čisto biely alebo príliš čierny
sedlový záves u kohúta; veľa bielej na chvoste; príliš veľa bielej na
letkách; príliš svetlá farba behákov a zobáka; silno začervenaná
ušnica;
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