EE: Rhode Islands

ČR: Rodajlendky

D: Rhodeländer

Pôvod: USA
Celkový vzhľad: Stredne ťažký kur; obdĺžnikového tvaru;
s vodorovnou chrbtovou líniou; s jednoduchým, alebo ružicovým
hrebeňom; oranžovo žltými behákmi; farba operenia je rovnomerná,
trvalá, sýta, tmavočervená s bohatým leskom; plemeno sa prezentuje
dobrou znáškou a tvorbou mäsa;
Plemenné znaky - kohút:
Hmotnosť: 3,0 - 4,0 kg;
Hlava: stredne veľká; podlhovastá;
Hrebeň: jednoduchý: stredne veľký; pevne nasadený; s nanajvýš
piatymi rovnomernými zubami; s veľmi jemným tkanivom; zástavica
nie príliš tesne sleduje líniu tyla; ružicový: široký; pevne nasadený;
oválny; bez ryhy; so strednou perlovosťou; končiaci v malom krátkom
tŕni, ktorý sleduje líniu tylu;
Zobák: stredne dlhý; zľahka zahnutý; silný; hnedasto-rohovo
sfarbený;
Oči: veľké; trochu vyčnievajúce; s ohnivým výrazom; červené až
oranžovočervené;
Ušnice: stredne veľké; mandľového tvaru; hladké; červené;
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Tvár: hladká; jemného tkaniva;
Laloky: stredne veľké; hladké;
Krk: stredne dlhý; s nie príliš hustým, hladko priliehavým závesom;
Prsia: plné; široké; hlboké; dobre zaoblené;
Trup: široký a dlhý; tvoriaci zaoblený obdĺžnik; držaný vodorovné;
Chrbát: dlhý; rovný; vodorovne nesený; široký v ramenách;
Ramená: široké; nevystupujúce dopredu;
Krídla: stredne dlhé; široké; priliehajúce; dobre uzavreté; vodorovne
nesené;
Sedlo: široké; so stredne dlhým závesom;
Chvost: stredne dlhý; široko nesený; ľahko zdvihnutý pod uhlom 150
- 140º; so stredne dlhými, širokými kormidlovými perami; len zľahka
presahujúcimi početnými dobre uzatvorenými vedľajšími kosierikmi;
Brucho: široké; plné; avšak nevystupujúce;
Holene: silné; stredne dlhé; dobre viditeľné;
Beháky: stredne dlhé; širokého postoja; silné; okrúhle; hladké;
oranžovo žlté; červenohnedé šupiny a červené bočné pásy (lampasy)
prípustné;
Prsty: rovné; dobre roztiahnuté;
Operenie: hladké; pevne priliehavé;
Plemenné znaky – sliepka:
Hmotnosť: 2,4 – 3,0 kg.
V tvare tela, až na rozdiely podmienené pohlavím, rovnaká ako
kohút;
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: krátky, trojuholníkový trup;
prudko stúpajúci alebo padajúci chrbát; vyslovene vysoký alebo príliš
nízky postoj; hrubá alebo dlhá hlava; zábel v ušniciach; vysoko
nesený chvost;
Znáška: 180;
Násadové vajcia: 58 g;
Farba škrupiny: hnedá až tmavohnedá;
Veľkosť obrúčky: kohút - 22; sliepka - 20;
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Farebné razy:
Kohút: rovnomerná, trvalá, sýta tmavočervená farba s bohatým
leskom; žiadna svetlá stvolova kresba v krčnom závese; kostrnky až
ku koži silno červenkasto-rohovo sfarbené; kryt krídel bez čierneho
alebo modrého sfarbenia; letky I. radu - rovnomerne tmavočervené;
čierna vo vonkajšej zástavici a na krycích perách letiek prípustná;
letky II. radu - vonkajšia zástavica tmavočervená, vnútorná čiastočne
čierna; kormidlové perá a kosierky čierne so zeleným leskom; krycie
chvostové perá zeleno čierne; okolo sedla červené; podsada na
všetkých častiach tela podľa možnosti čo najviac intenzívne červená;
Sliepka: rovnomerná, tmavočervená, bohatá krycia farba; krídla,
kryty krídel a chvost ako u kohúta; V.ch.: svetločervené, fľakaté,
alebo čiernou prerážajúce vrchné perie; čierny alebo modrý lem na
kryte krídel a na prsiach; čierna stvolova kresba alebo bronz
v krčnom závese; silné korenie vo vnútornej zástavici letiek I. radu;
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biela alebo sadzová farba v podsade; biela na krídlach; prevažne
červené chvostové perá; silne narušená štruktúra pier;
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