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TÊN ĐỀ TÀI

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

Điện thoại

Ảnh hưởng của việc bổ sung chất chiết trứng
cá (Muntingia calabura ) lên tăng trưởng và
1
Ts. Đặng Thụy Mai Thy
một số chỉ tiêu huyết học của cá lóc
(Channa striata )

0988993356

Ảnh hưởng của việc bổ sung chất chiết trứng
2 cá (Muntingia calabura ) lên một số chỉ tiêu Ts. Đặng Thụy Mai Thy
miễn dịch của cá lóc (Channa striata )

0988993356

3

4

5

6

7

Sử dụng thức ăn bổ sung chất chiết thảo
dược lên phòng bệnh nấm trên cá lóc
(Channa striata )
Hoạt tính kháng nấm của một số chất chiết
thảo dược kháng Achlya sp. gây bệnh trên
cá lóc (Channa striata )
So sánh mật độ gây chết 50% cá tra của vi
khuẩn Aeromonas hydrophila bằng phương
pháp cảm nhiễm tiêm và ngâm
Ảnh hưởng của thể thực khuẩn lên vi khuẩn
Aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết
ở cá tra
Xác định khả năng gây bệnh cá tra của vi
khuẩn Edwardsiella ictaluri bằng phương
pháp cảm nhiễm ngâm

Ts. Đặng Thụy Mai Thy

Email
(@ctu.edu.vn)
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0988993356
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Ts. Đặng Thụy Mai Thy
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PGS.TS. Đặng Thị Hoàng Oanh

0915858809
dthoanh

PGS.TS. Đặng Thị Hoàng Oanh

0915858809
dthoanh

PGS.TS. Đặng Thị Hoàng Oanh

0915858809
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8 Thử nghiệm phòng bệnh mủ gan do E.
PGS.TS. Đặng Thị Hoàng Oanh
ictaluri trên cá tra giống bằng thể thực khuẩn
Ảnh hưởng của việc bổ sung Lactobacillus
plantarum (HK L-137) vào thức ăn lên tăng
9 trưởng, tỉ lệ sống và tăng cường sức khỏe cá PGS.TS. Phạm Minh Đức
tra (Pangasianodon hypophthalmus) giống
ương vèo
Khảo sát khía cạnh kỹ thuật, thức ăn và quản
10 lý sức khỏe ba ba (Pelodiscus sinensis ) nuôi PGS.TS. Phạm Minh Đức
thâm canh ở Tỉnh Hậu Giang
Khảo sát oxy già (H2O2) diệt mầm bệnh vi
khuẩn Vibrio spp. trong nước ao nuôi tôm
11
PGS.TS. Phạm Minh Đức
thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei ) ở
Tỉnh Bến Tre
Tình hình bệnh và sử dụng thuốc, hóa chất
12 trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus PGS.TS. Phạm Minh Đức
vannamei ) ở Tỉnh Bến Tre
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Xác định giống loài thích bào tử trùng
Myxozoa ký sinh trong mật cá tra
13
(Pangasianodon hypophthamus ) nuôi
thương phẩm ở Cần Thơ
Nghiên cứu mầm bệnh ký sinh trùng và vi
khuẩn trên cá lóc (Channa striata ) bệnh
14
trắng gan, trắng thân nuôi thương phẩm ở
Đồng Tháp
Xác định đặc điểm sinh học của vi khuẩn
phân lập trên ếch (Rana rugulosa ) bệnh
15
chướng bụng nuôi thương phẩm ở Đồng
Tháp
Khảo sát khả năng kháng thuốc kháng sinh
16 của mầm bệnh vi khuẩn trên ếch (Rana
rugulosa ) bệnh chướng bụng ở Đồng Tháp
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Ảnh hưởng của chất chiết thảo dược lên một
số chỉ tiêu miễn dịch của cá điêu hồng
(Oreochromis sp.)
Ảnh hưởng của nhịp bổ sung chất chiết thảo
dược lên một số chỉ tiêu miễn dịch của cá
điêu hồng (Oreochromis sp.)
Khảo sát hoạt tính kháng vi khuẩn
Aeromonas hydrophila của một số chất thảo
dược
Sàng lọc hoạt tính kháng vi khuẩn của một
số chất chiết thảo dược đối với tác nhân gây
bệnh gan thận mủ trên cá tra
(Pangasianodon hypophthalmus )
Ảnh hưởng của chất chiết lá cách lên tăng
trưởng và đáp ứng miễn dịch cá tra
(Pangasianodon hypophthalmus ) trong điều
kiện nuôi ao
Thử nghiệm bổ sung chất chiết bàng
(Terminalia catappa ) tăng cường sức khỏe
cá tra (Pangasianodon hypophthalmus ) nuôi
ao
Ảnh hưởng của Lactobacillus plantarum lên
một số chỉ tiêu miễn dịch cá tra
(Pangasianodon hypophthalmus )
Sử dụng thức ăn bổ sung Lactobacillus
plantarum phòng bệnh gan thận mủ cho cá
tra (Pangasianodon hypophthalmus )
Nghiên cứu khả năng nhiễm kép của vi bào
tử trùng và vi khuẩn Vibrio đường ruột trên
tôm thẻ Litopenaeus vannamei bệnh phân
trắng.
Xác định độc lực của vi khuẩn đường ruột
trên tôm thẻ Litopenaeus vannamei bệnh
phân trắng
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PGS.Ts. Từ Thanh Dung
Ts. Nguyễn Thị Thu Hằng

0903349399
0918799906

PGS.Ts. Từ Thanh Dung

0903349399
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Ảnh hưởng của nhịp bổ sung chất chiết thảo
dược lên tăng trưởng và một số chỉ tiêu miễn
dịch của tôm thẻ chân trắng (Penaeus
vannamei )
Ảnh hưởng của việc bổ sung chất chiết bàng
(Terminalia catappa ) lên một số chỉ tiêu
miễn dịch của tôm thẻ chân trắng (Penaeus
vannamei )
Ảnh hưởng của việc bổ sung chất chiết bàng
(Terminalia catappa ) lên tăng trưởng và khả
năng kháng bệnh của tôm thẻ chân trắng
(Penaeus vannamei )
Ảnh hưởng của phương thức bổ sung chất
chiết thảo dược lên tăng trưởng, tỉ lệ sống và
sức khỏe của cá tra (Pangasianodon
hypophthalmus )

Xác định ảnh hưởng của invermectin lên
31
một số loài cá nước ngọt có vảy
32
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Xác định khả năng ức chế sự phát triển vi
khuẩn Vibrio parahaemolyticus của organic
acid
Ảnh hưởng của nhịp bổ sung chất chiết thảo
dược lên sức khỏe của cá lóc (Channa
striata )
Nghiên cứu chất bổ trợ hữu cơ tăng cường
hiệu quả vaccine phòng bệnh đốm đỏ trên cá
tra Pangasianodon hypophthalmus
Khảo sát thành phần ký sinh trùng trên cá tai
tượng (Osphronemus gouramy ) nuôi thương
phẩm
Ảnh hưởng của việc bổ sung khoáng đến
sinh trưởng và tỉ lệ sống của tôm thẻ chân
trắng (L.vannamei ) nuôi trong môi trường
có độ mặn thấp
Khả năng ức chế vi khuẩn Vibrio
parahemolyticus của một số chất chiết thảo
dược
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Tổng cộng: 37 đề tài
TRƯỞNG KHOA

Lập danh sách,

Trương Quốc Phú

Trần Thị Hồng Hạnh
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