
Texelin arvostelu               (Suomen Texel -yhdistyksen kokoama) 

 

 

Texel on liharotu ja ensisijaisesti terminaali-isärotu. Texeliä arvosteltaessa tai tehtäessä 
jalostusvalintaa, on syytä pitää mielessä, että polveutumisiltaan vahvistetut ja 
jalostusarvostellut texel-pässit ovat olemassa tuottaakseen huipputason karitsoita 
riippumatta siitä syntyvätkö ne puhdasrotuisiin vai risteytyskatraisiin. Huippu-uuhien tulee 
tuottaa karitsoita, joilla rotua kyetään parantamaan. 
 
Kaikkien näyttelyihin ja jalostukseen valittujen Texeleiden tulee olla rakenteeltaan hyviä ja 
terveitä. 
 

1. Jalka-asennot tulee olla kunnossa ja jalkojen tulee olla vahvat ja niiden tulee sijaita 
kohtisuoraan lyhyisiin vuohisiin nähden. Mustia sorkkia suositaan. Suora kinner ja 
vennot vuohiset eivät ole toivottuja. 

 
2. Etualahampaiden tulee sijaita yläleuan purentatyynyä vasten. Ylä- ja alapurenta 

katsotaan virheellisiksi ja ne ovat epätoivottuja. 
 

3. Kivesten tulee olla riittävän suuret suhteutettuna pässin ikään. Lisäksi niiden tulee 
olla samankokoiset ja koostumuksen tulee olla normaali. 

 
4. Uuhilla ei saa olla epämuodostumia ja kyhmyjä utareessa. 

 
5. Rodulle tyypillisesti Texelin rungon tulee olla kauttaaltaan tasapainoinen ja 

lihaksikas. Olkapäiden tulee olla päältä litteät ja ne ei saa olla notkolla tai laskea 
jyrkästi kylkiä kohden. Olkapäiden ei tule olla liian voimakkaat ja niiden ei tule 
koskaan olla rintakehää leveämmät. Kaulan tulee olla linjakas suhteessa tanakkaan 
runkoon. Lanne tulee olla tasainen, leveä ja syvä. 

 
6. Lonkkaluun huipun ja hännän väliin jäävään alueen tulee olla niin pitkä ja leveä, 

kuin eläimen mittasuhteiden kannalta vain on mahdollista ja alueen tulee olla 
syvästi lihaisa. Viulun tulee olla leveä ja sen lihakkuuden tulee korostua alas 
kinnertä kohti. 

 
7. Etujalkojen tulee vastata lampaan tanakkaa runkoa. Ne eivät saa sijaita liian 

lähekkäin eivätkä liian kaukana toisistaan. Takajalkojen kintereiden tulee olla 
joustavat ja takajalkojen tulee olla suorassa linjassa takaosan leveyteen nähden. 

 
8. Rodunleima on hyvä pää. Pään pituuden päälaelta turvan kärkeen tulee olla 

puolitoistakertainen pään leveyteen nähden sivusta katsottuna. Pään tulee olla 
hienon, valkoisen, lyhyen karvan peitossa, joskin joskus mustia pilkkuja esiintyy 
korvien ja silmäluomien iholla. Turvan tulee olla musta, sierainten suuret ja leukojen 
syvät. Tummapigmenttisen katseen tulee olla rohkea ja hyvin kiinnittyneiden korvien 
sijaita ”kymmentä vaille kaksi” -asennossa. 

 
9. Villan tulee olla tiivistä, hienoa ja tapuleiden tulee sijaita lähekkäin. 

 
 
 
 
 



Texel-kasvattajien tavoitteita: 
 

- 2 karitsaa vuonuetta kohden 
 

- nopeakasvuiset karitsat 
 

- ylläpitää hyviä emo-ominaisuuksia 
 

- edelleen parantaa lihakkuusominaisuuksia  
 
 
           PAINOT JA PITUUDET 
 
 
                                    Uuhet                    Pässit 
 
           Korkeus            60-70                     65-75 
 
           Pituus cm         70-80               75-85 
 
           Paino kg           65-85                      90-110 
 
 
 
           Pienet poikkeamat voidaan hyväksyä, jos eläimet muuten ovat hyvin kehittyneitä ja 
           lihaksikkaita. 


