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EE: Onagadori                    ČR:  
  
Pôvod: Japonsko; 
 
Poznámka: Onagadori sú japonské okrasné plemeno s výnimočným 
rastom chvosta a sedlového závesu; o pôvode plemena sa toho veľa 
nevi; u Onagadori  bol určený gén GT, tento gén spôsobuje, že časť 
chvostového a sedlového závesu nepreperuje, ale za určitých 
podmienok ustajnenia rastú až do vysokého veku, tak že chvost 
môže dosiahnuť dĺžku viacerých metrov; z týchto dôvod je treba tieto 
zvieratá umiestniť do takých priestorov, ktoré musia byť 
prispôsobené pre rast týchto pier; na výstavách je treba kohútov 
Onagadori umiestniť do špeciálnych klietok; 

  
Celkový vzhľad: elegantná, okrasná kura s nezvyčajným dlhým 
chvostom, bohato opereným a rovnako bohato opereným sedlovým 
závesom; prekrytie chvosta u sliepok je úzkymi dlhými perami, 
podobným kosierikom; 
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Plemenné znaky - kohút: 
Hmotnosť: okolo 1,8 kg, 
Hlava: stredne veľká; okrúhla; 
Hrebeň: jednoduchý; s 3 až 5 zúbkami; u starých kohútov mierne 
klopenie hrebeňa povolené; 
Zobák: stredne dlhý; dobre zahnutý; podobný farbe behákov; 
Oči: oranžovo červené až gaštanovo hnedé; 
Ušnice: stredne veľké; čo možno biele, až do 50% povolená 
červená;  
Tvár: hladká; červená; u viacročných kohútov je povolená zabelená; 
Laloky: stredne dlhé; dobre zaoblené; 
Krk: stredne dlhý; s veľmi dlhým a plným závesom, ktorý padá 
takmer do stredu chrbta; 
Prsia: plné; vysoko nosené; 
Trup: štíhly; nesený mierne spadajúco; 
Chrbát: stredne dlhý; 
Ramená: mierne širšie, no nevystupujúce; 
Krídla: dlhé; uzavreto nosené; 
Sedlo:  plné; veľmi dlhé; perie úzke ; len z časti preperujúce;  
Chvost: veľmi dlhý a bohato vyvinutý; nosený mierne spadajúco; 
množstvo chvostového peria sa obmieňa; čím dlhšie chvostové perie 
rastie a nestáva sa pŕchnucim, tým vyššie je kohút hodnotení; čím 
užšie sú dlho rastúce vedľajšie kosierky,  tým ušľachtilejší je kohút; 
nepreperujúce kosieriky rastú ročne pri zodpovedajúcich 
podmienkach ustajnenia až do 90 cm.; povolené je obrátené držanie 
chvostového a sedlového peria;  
Brucho: málo výrazné, vtiahnuté; 
Holene:   stredne dlhé; silné; vystupujúce; 
Beháky: stredne dlhé; neoperené; farba bezvýznamná; 
Prsty: rovné; dobre roztiahnuté; 
Operenie: veľmi dlhé a úzke; podsady menej; kosierikové kostrnky 
jemné a ohýbateľné; 

 
Plemenné znaky - sliepka: 
Hmotnosť: okolo 1,35 kg; 
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štíhly tvar vidieckej kury; držanie tela nie tak priame ako u kohúta; 
chvost dlhý, nosený mierne stúpajúco; vrchné chvostové krycie perá 
sú často šabľovitého tvaru a bohato vyvinuté chvostové krycie perá 
zväčša kosierikovo ohnuté; najdlhšie presahujú kormidlové perá; aj 
perá na krku a sedlovom závese sú veľmi dlhé; hrebeň malý, 
jednoduchý;  

  
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: nemotorný tvar; príliš 
hlboký postoj; krátke alebo príliš široké perá, obzvlášť na krku, sedle 
a chvoste; nedostatočná tvorba peria na slede a chvoste; 
nedostatočná dĺžka chvosta u starých sliepok; viac ako 50% ušnice 
začervenanej; 
 
Znáška: 25; 
Násadové vajcia: 40 g; 
Farba škrupiny: žlto biela; 
Veľkosť obrúčky: kohút – 16; sliepka – 15; 
 
Farebné rázy:  
Pri všetkých farebných rázoch má čistota farby podradný význam. 
Prvoradý je vždy tvar a perie s dlhými závesmi. 
 
Zlatokrká: kohút: hlava tmavo zlatá; krčný a sedlový záves tmavo 
zlatý s čiernou stvolovou kresbou; chrbát, ramená a krídlové krovky 
zlato červené; letky I. radu čierne s hnedým vonkajším okrajom; letky 
II. radu zvnútra čierne, zvonka hnedé, tvoriace hnedý krídlový 
trojuholník; veľké krovky a chvost čierny so zeleným leskom; prsia, 
brucho a holene čierne; sliepka: hlava zlatá; krčný záves zlatý 
s čiernou stvolovou kresbou; obrysové perie zlato hnedé s hustým 
čiernym korenením a svetlou kostrnkovou kresbou; prsia lososovito 
až hrdzavo červené; holene, brucho a chvost šedo hnedé;   
 
Oranžovokrká: kohút: hlava oranžová; krčný a sedlový záves jemne 
oranžový s tmavou stvolovou kresbou; chrbát, ramená a krídlové 
krovky tmavo oranžovo červené; letky I. radu čierne s hnedo bielym 
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vonkajším okrajom; letky II. radu zvnútra hnedasto čierne, zvonka 
žltkasto biele, tvoriace žltkasto biely krídlový trojuholník; veľké krovky 
a chvost čierne so zeleným  leskom; prsia, brucho a holene čierne; 
sliepka: hlava a krčný záves svetlo oranžová s tmavou stvolovou 
kresbou; obrysové perie svetlo hnedé s čiernym korenením a svetlou 
kostrnkovou kresbou; prsia lososovitej farby; holene, brucho a chvost 
hnedasto šedé;  

 
Striebrokrká: kohút: hlava strieborno biela; krčný a sedlový záves 
strieborno biely s čiernou stvolovou kresbou; chrbát, ramená 
a krídlové krovky strieborno biele; letky I. radu čierne s bielym 
vonkajším okrajom; letky II. radu zvnútra čierne, zvonka biele, 
tvoriace biely krídlový trojuholník; veľké krovky a chvost čierne so 
zeleným leskom; prsia, brucho a holene čierne; sliepka: hlava a krčný 
záves strieborno biele s čiernou stvolovou kresbou; obrysové perie 
strieborno šedé s hustým čiernym korenením a bielou kostrnkovou 
kresbou; prsia lososovitej farby; holene, brucho a chvost šedé;  

 
Zlato červená s čiernym chvostom: kohút a sliepka  obrysové 
perie jednofarebne zlato červené s čiernym chvostom; 
 

Biela:  pokiaľ možno čistá biela; 
  
 


