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PREFAŢĂ
Cercetările noastre au urmărit să evidenţieze aspectele de bază ce
caracterizează evoluţia unei linii de găini. Prin aceasta am acordat atenţie
studiului istoriei genetice a acestei

linii

(intervalul

de generaţie,

consagvinizării, înrudirii în sine etc) şi parametrilor genetici ce evidenţiază
progresul ei genetic (heritabilitatea, corelaţiile genetice, fenotipice şi de
mediu, progresul genetic, etc).
Obiectifc^ cercetării j T

constituit linia 004C obţinută în vederea

producerii de hibrizi pentru producţia de ouă.
Sursa de date pentru cercetarea noastră a fost obţinută de la Ferma
Avicolă Mihăileşti. Lucrarea este structurată în trei părţi. In partea I am
efectuat o documentare asupra evoluţiei istoriei genetice în populaţiile de
găini, a producţiei avicole, a evoluţiei exploatării găinilor şi nu în ultimul
rând cercetări anterioare rezultate din acest domeniu. în partea a Il-a am
abordat metodica utilizată în studiu şi am înfăţişat materialul cercetat. In cea
de-a m - a parte am arătat rezultatele cercetării şi am discutat asupra lor.
Pentru evoluţia mea în stagiul de doctorat aduc mii de mulţumiri
domnului Prof. Dr. Condrea Drăgănescu, îndrumătorul meu ştiinţific, pentru
sfaturile şi ajutorul, dar mai ales pentru răbdarea şi înţelegerea care mi-au
fost oferite în momentele de dilemă, de-a lungul stadiilor de studiu prin care
am păşit. Mulţumesc călduros domnului Dir.^lfîg. Pricop Florin care mi-a
facilitat accesul la baza de date şi mi-a acordat sfaturile şi sprijinul necesar la
descifrarea şi prelucrarea datelor primare. Mulţumesc domnului Prof. Dr. Şt.
Popescu -Vifor, domnului Prof. Univ. Dr. Horia Grosu, domnului Prof.
Univ. Dr. Gh. Mărginean, colegilor mei de doctorat şi mai ales familiei.

