EE: Penedesenca

ČR:

Pôvod: Španielsko; veľmi staré katalánske plemeno;
Celkový vzhľad: pevný typ vidieckej kury; s hrdým postojom;
s rovným, spadajúcim chrbtom; plným, trochu otvorene neseným
chvostom; zvláštnosťou plemena je koniec hrebeňa, kde zo zástavici
hrebeňa je po oboch stranách vyvinutý bočný výrastok tak, že zozadu
sa javí ako krížové zakončenie (španielsky nazývané „Clavel“);
Plemenné znaky - kohút:
Hmotnosť: 2,0-2,7 kg;
Hlava: podlhovastá a široká;
Hrebeň: jednoduchý; veľký; rovný a pevne osadený; so 4 až 6 nie
príliš dlhými zúbkami; na zadnej časti zástavici hrebeňa je po oboch
stranách vyvinutý bočný výrastok (povolené sú aj dva) tak, že zozadu
sa javí ako krížové zakončenie;
Zobák: pevný; trochu zahnutý; rohovinovej farby s tmavším vrchným
zobákom;
Oči: stredne veľké; oranžovočervené;
Ušnice: podlhovasto oválne; biele; často zvrásnené, jemné
začervenanie je povolené;
Tvár: červená; pokrytá s jemnými pierkami;
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Laloky: veľké;
Krk: pomerne dlhý v porovnaní k telu; dobre zahnutý; s plným
závesom;
Prsia: široké a plné; prsná kosť siaha ďaleko dopredu;
Trup: valcovitý; svalnatý; trochu zdvihnuto nesený;
Chrbát: široký; mierne klesajúci;
Ramená: menej vystupujúce; trochu zaoblené;
Krídla: pevne k telu priľahlé;
Sedlo: priľahlé, preto pôsobí v prechode zúžene;
Chvost: veľký; dobre operený; trochu vejárovitý; nesený takmer
kolmo, pričom hlavné kosieriky presahujú kormidlové perá;
Brucho: menej vyvinuté;
Holene: silné; stredne dlhé;
Beháky: stredne dlhé; hladké; modro šedé;
Prsty: dobre roztiahnuté;
Operenie: dobre priliehavé; viditeľná podsada v prechode do
chvosta povolená;
Plemenné znaky - sliepka:
Hmotnosť: 1,7-2,0 kg;
až na rozdiely spôsobené pohlavím zhodná s kohútom; v bruchu
plnšie vyvinutá; v držaní tela trochu vodorovnejšia; prevažne veľký
hrebeň je v zadnej časti do strany klopený; zadná časť hrebeňa je
tvarovaná podobne ako u kohúta;
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: príliš ľahké alebo úzke
telo; príliš nízky postoj; príliš nízke držanie chvosta; červená ušnica;
chýbajúce postranné výrastky na hrebeni alebo viac ako dva
výrastky;
Znáška: 190
Násadové vajcia: 58 g;
Farba škrupiny: veľmi tmavá červeno hnedá;
Veľkosť obrúčky: kohút – 18; sliepka – 16;
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Farebné rázy:
Zlato pšeničná: Kohút: hlava, krčný a sedlový záves zlatohnedé bez
stvolovej kresby; závesy sa smerom dole zosvetluju; chrbát, ramená
a štíty krídiel gaštanovo hnedé; krídlové spojky zeleno sa lesknúca
čierna; vonkajšia zástavica letiek hnedá, vnútorná čierna; prsia
čierne, nepatrne hnedej povolené; brucho a holene čierne; chvost
čierny so zeleným leskom; Sliepka: krčný záves sýta zlatohnedá;
nepatrná, matná čierna stvolova kresba na spodnej časti závesu
povolená; chrbát a obrysové perie pšeničnej farby; krídlový
trojuholník trochu tmavší; čierne medzivrstvy na vnútornej zástavici
letiek; prsia svetlej pšeničnej farby; brucho a holene žemľovej farby;
kormidlové perá šedo čierne; s prímesou hnedej; krycie perá chvosta
prevažne pšeničnej farby; V.ch.: zábely na letkách a chvoste;
u kohúta: svetlý lem na závesoch; prevažne čierny krídlový
trojuholník; u sliepky: príliš svetlá, silno fľakatá obrysová farba;
Rodofarbá: Kohút: prsia, brucho, letky I. radu, chvost a podsada
šedo krahulcová; krčný záves červenkasto žltý; sedlový záves zlatej
farby; oba so sivou stvolovou kresbou a bielym priečnym
pruhovaním; chrbát a ramená červené s výraznou krahulcovou
kresbou; letky II. radu na vnútornej zástavici sivé, vonkajšia zástavica
vlnitá šedo bielo žltá; zložené krídlo vytvára trojfarebný krídlový
trojuholník; Sliepka: obrysové perie na jarabičej základnej farbe,
matne bridlicovo šedo krahulcované; krčný záves zlatej farby so
sivou stvolovou kresbou a šedo bielymi priečnymi pruhmi; letky I.
radu a chvost tmavo šedo hnedý s čiernym korenením; farba
behákov mäsová; V.ch.: u kohúta: prevažne žltá farba pŕs;
nevyfarbený krídlový trojuholník; u sliepky: chýbajúci hnedý odtieň na
obrysovom perí; príliš svetlo žltá farba pŕs; zábely u oboch pohlaví;
Jarabičia vlnitá: Kohút: hlava zlatohnedá; krčný a sedlový záves
zlatej farby s jemnou čiernou stvolovou kresbou, ktorá je vo vrchnej
časti pera pozdĺžne prerušovaná zlatou farbou; chrbát, ramená a štíty
krídiel zlatohnedé; spojky čierne, prerušované zlatohnedou; letky II.
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radu zvonka hnedé (krídlový trojuholník), zvnútra čierne; letky I. radu
čierne s hnedým vonkajším okrajom; prsia, brucho a holene čierne
s hnedým lemovaním; kormidlové perá čierne, podľa možnosti hnedo
lemované; kosieriky čierne, hnedé medzivrstvy povolené; Sliepka:
hlava zlatej farby; krčný záves zlatej farby s kresbou podobnou
obrysovému periu a širokým, zlatým lemom; obrysové perie
rovnomerne zlatohnedé s viacnásobným, tvar peria sledujúcim,
čiernym pásikovaním; letky I. radu čierne; letky II. radu zvonka
zlatohnedé s pásikovanou kresbou, zvnútra takmer čierne; V.ch.:
u kohúta: rozmazaná hnedá kresba na prsiach a holeniach;
prerážajúca stvolova kresba; u sliepky: veľmi nerovnomerná
základná farba; rozmazaná alebo chýbajúca kresba; čierne kostrnky;
u kohúta a sliepky zábely;
Čierna: sýta čierna so zeleným leskom; V.ch.: chýbajúci zelený lesk;
perie inej farby; zábely;
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