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EE: Jersey-Giants                                      ČR: Žerzejští obři 
  
Pôvod: USA; vyšľachtená koncom 19 storočia v štáte New Jersey z javas 
croad-langšaniek, zo strieborno sfarbených vlnitých brahmaniek a čiernych 
langšaniek;  
 
Celkový vzhľad: neobyčajne veľká a ťažká kura, s  vodorovným držaním 
tela, so širokým a stredne vysokým postojom; džerzejský obor je v prvom 
rade chovaný na mäso a to sa musí prejaviť vo veľkosti, plnosti, hĺbke 
a šírke tela; 
 
Plemenné znaky - kohút: 
Hmotnosť: 4,5-5,5 kg, 
Hlava: pomerne veľká a široká; 
Hrebeň: jednoduchý; pomerne veľký; rovný a vzpriamený zväčša so 6 
zúbkami; zástavica nasleduje líniu šiju, bez toho aby sa jej dotýkala; 
Zobák: stredne dlhý; silný; mierne zahnutý; 
Oči: veľké; menej vystupujúce; tmavohnedé; 
Ušnice: stredne veľké; jemné; červené; 
Tvár: hladká; jemná v tkanive; výrazná červená; 
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Laloky: stredne veľké; dobre zaoblené; jemné v tkanive; čo najviac rovné; 
červené; 
Krk: stredne dlhý; jemne ohnutý; plne operený; 
Prsia: široké; hlboké a plné; menej predklenuté; s dlhou prsnou kosťou; 
Trup: mohutný, široký, dlhý; hlboký; vodorovne nesený;  
Chrbát: pomerne dlhý; široký; 
Ramená: široké; zaoblené; 
Krídla: stredne veľké; široké; dobre uzavreté; vodorovne nesené; 
Sedlo: široké; plné; v nepatrnom zaoblení, smerom ku chvostu stúpajúce; 
Chvost: pomerne veľký; plný; stredne vysoko nesený; hlavné a vedľajšie 
kosierky zakrývajú plne, široké kormidlové perá; tak aby ich v dĺžke 
podstatne nepresahovali;  
Brucho: široké; plne vyvinuté; pokryté  jemným páperím; 
Holene: silné; stredne dlhé; priľahlo operené; zreteľne vystupujúce; postoj 
široký; 
Beháky: hladké; stredne dlhé; silné; farba viď farebné rázy; 
Prsty: dlhé; dobre roztiahnuté; 
Operenie: plné; priľahlé; 
   
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: 3,6-4,5 kg  
V hlavných plemenných znakoch zhodná s kohútom až na rozdiely 
podmienené pohlavím; chvost má takmer stredne vysoko nesený; brucho 
plne vyvinuté; 
 
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: menší telesný rámec; krátky, 
trojuholníkovitý tvar; silno stúpajúca alebo klesajúca línia chrbta; príliš 
vysoký alebo príliš hlboký a úzky postoj; veľa bielej v ušniciach; iná než žltá 
farba chodidiel;  
 
Znáška: 180; 
Násadové vajcia: 60g; 
Farba škrupiny:  hnedá; 
Veľkosť obrúčky: kohút – 24;  sliepka – 22; 
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Farebné rázy: 
 
Čierna: sýta čierna, so zeleným leskom; podsada tmavošedá; farba zobáka 
čierna so žltkastým nádychom na špici; farba behákov čierna so žltým 
chodidlom; čierna s vŕbovo-zeleným nádychom povolená; V.ch.: matná 
čierna bez zeleného lesku; perá inej farby v základnom operení; silné 
zábely; 
 
Modrá s lemom: kohút: základná farba stredne modrá; prsia, holene, 
s jemným lemovaním; krčný záves, krovky a sedlový záves zamatovo 
čierne;  kohút v celkovom obraze trochu tmavší ako sliepka; sliepka: 
základná farba stredne modrá, každé pero jemne lemované; u oboch 
pohlaví: farba behákov a pazúrikov čierna so žltou farbou chodidiel; čierna 
s vŕbovo zelenou povolená; V.ch.: hrdza v krčnom alebo sedlovom závese; 
chýbajúce lemovanie; biele, čierne alebo fľakaté perá v základnom operení; 
 
Biela: maslovo-biela; u kohúta trochu žltej na obrysovom perí povolené; 
Farba behákov tmavo vŕbovo zelená; chodidlo žlté; V.ch.: silný žltý nádych; 
perie inej farby; 
   
 


