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De TexelaarDe Texelaar: 
• Best bespierde vleesschaap ter wereld
• Hoge groeisnelheid
• Uitstekende vlees/been-verhouding
• Vervet niet
• Prima moedereigenschappen
• Produceert voldoende lammeren

        Vo o r  h o o g w a a r d i g e  l a m s v l e e s p r o d u c t i e



De Texelaar is aan het begin van de vorige 
eeuw ontstaan uit kruisingen van inheemse 
polderschapen met verschillende Engelse ras-
sen, zoals Leicester, Wensleydale en de Lincoln. 
Het resultaat was een groot, snel groeiend en 
wolrijk schaap. Dit schapenras groeide door 
een effectieve selectie uit tot het best bespier-
de vleesschaap ter wereld met een uitstekende 
vleeskwaliteit. 

Voor zuivere teelt en in  
kruisingsprogramma’s
De Texelaar wordt zowel in de zuivere teelt als 
in diverse kruisingsprogramma’s veel gebruikt 
(zie tabel 1). Ook als slachtlamvaderdier is de 
Texelaar vanwege zijn superieure vleeskwaliteit 
uitermate geschikt.

Goede groei en Prima karkaskwaliteit
Dankzij de goede melkproductie van de ooien 
en het uitstekende groeivermogen van de lam-
meren wordt een gemiddelde groei van 225 
gram per dag bereikt. Bij slacht op 24 weken 
leeftijd wegen de lammeren levend gemiddeld 
44 kg.

De Texelaar is bekend om zijn uitstekende 
karkassamenstelling. Dankzij de zeer lage 
vetbedekking kunnen lammeren van de Texelaar 
over een lange periode en op verschillende 
eindgewichten worden afgezet zonder verlies 
van slachtkwaliteit. Door de uitstekende 
bevleesdheid is het aanhoudingspercentage van 
het karkas 55 tot 60 procent.

Mooie en functionele schapen
In de Nederlandse Texelaarfokkerij wordt de 
laatste jaren naast een verdere verbetering  
van de bevleesdheid, veel aandacht besteed  
aan groei, vruchtbaarheid en functionaliteit  
van de dieren. Het ontwikkelen van een  
vruchtbaarheidsindex en een groeiïndex  
heeft hier een waardevolle bijdrage aan  
geleverd. Het resultaat is grotere, langere  
dieren (zie tabel 2) die gemakkelijk 2 lammeren 
dragen en werpen.
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Tabel 1:  Veel gemaakte kruisingen met de Texelaar

Ram  Ooi  F1  Ram  Eindproduct

Vlaams schaap x Texelaar = Swifter x Texelaar = Slachtlam

Fins landras x Texelaar = Noord Hollander  x Texelaar =  Slachtlam

Ile de France x Fins landras =  Flevolander x Texelaar =  Slachtlam

Vlaams schaap x Texelaar =  Blessum x Texelaar =  Slachtlam

Duitse witkop x Romanov =  F1 x Texelaar =  Rijnlam A

Tabel 2:

 0,5 jarige rammen 1,5 jarige rammen

 hoogte  lengte hoogte lengte

1997 57,6 cm  64,9 cm

1998 58,3 cm  64,9 cm

1999 59,0 cm  65,1 cm

2000 59,3 cm  65,9 cm

2001 59,1 cm 64,8 cm 65,7 cm 73,0 cm

2002 60,5 cm 67,4 cm 66,1 cm 74,2 cm

2003 60,4 cm 67,7 cm 66,6 cm 74,6 cm

2004 60,9 cm 68,6 cm 67,0 cm 75,6 cm 


