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CAPITOLUL I
CHAPTER I
IMPORTANTA CREŞTERII PĂSĂRILOR PENTRU CARNE,
SITUAŢIA ACTUALĂ LA NIVEL MONDIAL ŞI EUROPEAN
MEAT POULTRY BREEDINGIMPORTANCE
PRESENT SITUATION AT WORLD AND EUROPEAN LEVEL

1.1. Importanţa creşterii păsărilor pentru carne
Meat poultry breeding importance
Datorită calităţilor ei nutritive, precum şi a costurilor de producţie reduse,
carnea de pasăre a câştigat un loc important între alimentele de origine animală.
Cerinţele crescute de carne de pasăre au determinat dezvoltarea într-un
ritm deosebit de rapid a acestei ramuri zootehnice.
Pentru a justifica creşterea rapidă a consumului de carne de pasăre şi,
implicit a producţiei, există argumente convingătoare: carnea de pasăre reprezintă
un aliment cu valoare biologică ridicată (tabelul 1, după Denton, 1944, citat de
Vacaru-Opriş, 2000), are calităţi dietetice şi nu există interdicţii religioase în
consumarea ei.
După cum se ştie, valoarea nutritivă a unui aliment, implicit a cărnii de
pasăre, ca şi valoare biologică, depinde de compoziţia în elemente (substanţe) cu
rol esenţial în menţinerea vieţii şi realizarea producţiilor (Pearson, 1997). în
tabelul 1 sunt redate aceste substanţe din carnea de pasăre, comparativ cu carnea
de porc, oaie şi vită.
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