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Tunge racer
(Asiatiske, Amerikanske, Engelske)

Kammen bliver tidligt lyserød. 

Senere bliver kam og 

hagelapper tydeligt større og 

mere røde.

Kammen bliver tidligt lyserød. 

Senere bliver kam og 

hagelapper tydeligt større og 

mere røde.

Kam og hagelapper vil 

normalt være gule i 

længere tid.

F

j

e

r

SENERE

Udvikling langsom og i felter. 

En del barhed på skuldere, ryg 

og vinger.

Udvikling kun en anelse 

langsommere end hos 

hønekyllinger.

Ens udvikling på ryg, 

bryst og lår. Når 

komplet fjerdragt 

hurtigere.

ENDELIGE 

KENDETEGN

Udvikling af lange spidse, 

skinnende hals og saddelfjer. 

Udvikling af lange spidse, 

skinnende hals og saddelfjer. 

Hals og saddelfjer er 

ovale og afrundede.

Kort og kurvet, sen til at 

udvikles.

Kurvet, men kun lidt kortere 

og langsommere til at udvikles 

end hos hønekyllinger.

Lang, lige; hurtig 

udvikling.

Lange, kraftige: udvikling af 

sporer.

Lange, kraftige: udvikling af 

sporer.

Korte og tynde.

Større og mere kantet. Større og mere kantet. Lille og rundt.

Kan være større (måske 

kortere men mere svær, mere 

markant) eller bliver tydeligt 

større.

Bliver tydeligt større. Lille, kan være 

længere i kroppen.

Oprejst og rank. Oprejst og rank. Lavere figur.

Kan være mere vagtsom, 

aggressiv og larmende; vil øve 

sig på at gale.

Kan være mere vagtsom, 

aggressiv og larmende; vil øve 

sig på at gale.

Kan være mere rolig, 

men kan være 

aggressiv og larmende.

Størrelse

Figur

Adfærd

Måder til at kønsbestemme kyllinger efter et par uger, 

baseret på de sekundære kønskendetegn.

Hurtig fjerudvikling.

Hale

Ben

Hoved

Kam og hagelapper

Stadig mest luftig og dunet. Rimelig hurtig fjerudvikling.

Træk eller kendetegn

Hanekylling

helen@fjerkrae.dk

Hønekylling

Lette racer                    

(Middelhavs racer og andre)

Tak til John Henderson, Sage Hen Farm, for at DFF må bruge dette skema. 

Oversat af Susanne Hansen.

Du er velkommen til at bidrage til den fortsatte drift 

og udvikling af Dansk Fjerkræ Forum.

Du kan bidrage på BG-Bank, Reg.: 1551 Konto: 16473596

Ønsker du yderligere informationer er du velkommen til at kontakte os på:

TIDLIGT


