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Тексел раса оваца се највише гаји у Холандије. У овој земљи се узгаја око 800.000 оваца, које су готово све у
типу Тексела. Поред Холандије узгаја се у Белгији, Француској, Немачкој, Шпанији, Перуу, Африци и
Аустралији, а увожена је и код нас.
Настала је средином 19. века у северном делу Холандије.
Име је добила по истоименом острву у Северном мору, где је
и настала укрштањем домаћих оваца као материнске основе
са овновима енглеских меснатих раса дуге вуне (лестер,
линколн и ромни марш) као оплемењивачима.
Одликује се високом производњом меса изузетног кланичног
квалитета, добром плодношћу и добром производњом млека
и вуне. Животиње су раностасне и погодне за шталски и
пашњачки систем одгајивања, јер добро користе пашу.
Грађа тела је снажна и хармонична, са наглашеном
конформацијом меснатог типа. Веома добро су изражене ширине тела. Труп је дубок и дугачак, тако да
животиње имају изглед паралелопипеда. Глава је средње дужине, али доста широка у чеоном делу. Теме је
равно и без чуперка вуне. Уши су мале и подигнуте. Оба пола су шута. Ноздрве и усне су пигментиране, а
такоде и папци. Врат је кратак и веома мускулозан. На телу нема никаквих кожних набора, а кожа је
еластишна ружичасте боје. Висина гребена овнова износи у просеку 75-82 цм, а оваца 68-72 цм.
Маса тела овнова који су завршили пораст износи 110-130 кг, а оваца 70-80 кг. Вуна је беле боје. Руно је
састављено од левкастих праменова тако да је полуотворено. Дужина праменова се креће 15-20 цм.
Дебљина вунских влакана се креће око 37 микрона. Принос вуне у једногодишњем настригу код оваца је 56
кг, а код овнова 8-11 кг. Рандман вуне износи 55-65%.
Млада грла улазе у приплод са 8-10 месеци. Плодност Тексел оваца је висока. Од 100 оваца добија се 150190 јагњади. Овце су добре млечности, тако да јагњад у тову са 90 дана постижу масу од 30 кг и дневним
прирастом око 300 г. Са 6 месеци узраста маса тела Тексела је око 50 кг, а са 12 месеци 65-70 кг. Рандман
меса код младих категорија износи око 60, а код старијих око 55%.
Труп Тексел оваца је слабо прекривен лојем. Јагњад се могу продавати дуже, у већој старости и при већим
тежинама, без губљења високих кланичних својстава.
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У свету, код укрштања и стварања расних хибрида, Тексел раса се користи као завршна. Тексел је непосредно
учествовао у стварању четири нове расе.
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