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1.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1. Tên và mã số học phần: HỆ THỐNG NUÔI THỦY SẢN TUẦN HOÀN
(AQ620)
1.2. Cấu trúc học phần: 2 TC (LT: 1,3; BT: 0; TH: 0,7), 30 tiết (LT: 20; BT: 0;
TH: 20)
1.3. Học phần tiên quyết: Không
1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa Thủy sản – Đại học Cần Thơ
1.5. Thông tin giảng viên:
TS. Phạm Thanh Liêm (Khoa Thủy sản – Đại học Cần Thơ)
Email: ptliem@ctu.edu.vn
Cán bộ tham gia giảng dạy:
ThS. Nguyễn Nhứt (Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2)
Email: nhut300676@yahoo.com
2.

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần cung cấp cho người học các nguyên lý, khái niệm và vận hành một
hệ thống nuôi thủy sản tuần hoàn nước cơ bản (RAS) và ứng dụng RAS trong thực
tế nuôi trồng thủy sản. Người học được cung cấp các kiến thức về mối quan hệ giữa
vật nuôi với môi trường, khái niệm môi trường bao gồm cả không gian trực tiếp sản
xuất và các hệ sinh thái tự nhiên nơi các trang trại hoạt động; và các khía cạnh
chính của hệ thống nuôi thủy sản tuần hoàn nước là nước thải, quản lý chất lượng
nước, chăm sóc và thiết kế tổng thể hệ thống.
Khóa học bao gồm 2 phần: Lý thuyết (bao gồm bài giảng lý thuyết và thực
hành trên lớp) và thực tập (lắp ráp và vận hành một hệ thống RAS trong trại giống)
3.

MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Về lý thuyết:

Sau khi hoàn thành khóa học, người học có thể:
-

biết rõ các nhóm vi sinh vật có trong hệ thống sản xuất thủy sản và chức năng
của chúng trong quá trình phân hủy vật chất hữu cơ;
hiểu các nguyên tắc cơ bản, khái niệm và chức năng của hệ thống nuôi thủy
sản tuần hoàn nước (RAS);
thiết kế, thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu quả của RAS; và
quản lý chất lượng nước trong RAS, duy trì môi trường sống thích hợp cho vật
nuôi.
Về thực hành:

Phần thực hành trên RAS nhằm giúp người học:
-

hiểu rõ hơn các quá trình có ảnh hưởng đến chất lượng nước trong hệ thống
nuôi thủy sản thâm canh;
có điều kiện thực tập thực tế việc quản lý và vận hành RAS, đặc biệt là thiết kế
RAS; quản lý chất lượng nước dựa trên giám sát chất lượng nước hàng ngày

(pH, oxy, amonium, nitrit, nitrat và độ dẫn điện); thả cá, cho ăn và đánh giá tác
động của nguồn thức ăn cấp vào hệ thống và chất lượng nước của lọc sinh học.
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NỘI DUNG HỌC PHẦN
Chương

Chương 1.

Giới thiệu về hệ thống nuôi thủy sản tuần hoàn
nước (RAS)

Tiết
(LT/BT/TH)
2/0/4

Chương này sẽ cung cấp kiến thức về các nguyên lý của một hệ
thống RAS cơ bản và các kiểu RAS
1.1. Các hợp phần và chức năng các hợp phần của một RAS cơ bản
1.2. Các kiểu RAS hiện có và ứng dụng.
Thực hành 1: Thiết kế hệ thống tuần hoàn; bắt đầu thực tập quản lý
và vận hành RAS trong trại giống.
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [3], [9].
Chương 2.

Các quá trình sinh học trong hệ thống sản xuất
thủy sản

6/0/0

Chương này giới thiệu các nhóm vi sinh vật có các kiểu trao đổi
chất khác nhau hiện diện trong hệ thống nuôi thủy sản; các quá
trình dị dưỡng của vi khuẩn và quang dưỡng xảy ra trong hệ thống
và chức năng của các quá trình này trong việc kiểm soát chất lượng
nước.
2.1. Yếu tố ảnh hưởng đến thành phần và sinh khối vi sinh vật
2.2. Các nhóm vi sinh vật quan trọng
2.3. Nitrat hóa
2.4. Phản nitrat hóa
2.5. Quá trình kỵ khí - Anammox
2.6. Quá trình quang dưỡng - tảo và thực vật bậc cao
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [2], [9]
và [10].
Chương 3.

Các quá trình xử lý nước trong RAS

Chương này sẽ cung cấp các kỹ thuật thông thường để loại bỏ chất
thải và duy trì môi trường nước thích hợp cho động vật thủy sản
3.1. Loại bỏ chất thải rắn
3.2. Các kiểu lọc sinh học
3.3. Bón vôi
3.4. Bể phản nitrat hóa trong RAS
3.5. Trao đổi khí: sục khí và khử khí
3.6. Khử trùng: UV và ozone
Thực hành 2: Thực hành lập kế hoạch sản xuất – Tính tăng trưởng,

8/0/8

sinh khối vật nuôi và lượng chất thải hình thành trong trang trại sản
xuất 100 tấn cá trê Phi.
Thực hành 3: Thực hành lập kế hoạch sản xuất - Tính lưu lượng
nước, loại bỏ chất rắn và thiết kế lọc sinh học.
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [7], [9]
và [10].
Chương 4.

Thiết kế hệ thống

4/0/8

Chương này sẽ cung cấp các phương pháp để xác định sức tải của
hệ thống (lượng thức ăn cung cấp tối đa, khối lượng vật nuôi, thể
tích nuôi), hiệu quả xử lý nước, kiểm soát lưu lượng và quan trắc
chất lượng nước; cung cấp đặc điểm của các loại bể nuôi sử dụng
trong nuôi trồng thủy sản
4.1. Sức tải của hệ thống, cân bằng dinh dưỡng
4.2. Thiết kế hệ thống bể nuôi
Thực hành 4: Thực hành quản lý pH /kiềm và bể phản nitrat
Thực hành 5: Các bước thiết kế và vận hành trang trại nuôi ứng
dụng RAS
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [4], [5], [6],
[7], [8] và [10].
Thực hành ở Trại giống: Vận hành và quản lý RAS
-

Chuẩn bị hệ thống (RAS) cho thực tập và vận hành nuôi (chuẩn
bị lọc sinh học và bể nuôi, kiểm soát chức năng của lọc sinh
học). Bắt đầu từ tuần 1 của khóa học.

-

Vận hành RAS (thả cá nuôi, cho ăn, quan trắc chất lượng nước
và kiểm soát hệ thống nuôi). Thời gian: 6 tuần

-

Kết thúc thực hành: thu hoạch cá và phân tích kết quả

5.

1 giờ/ngày

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Phương pháp giảng dạy:
Người học đạt được mục tiêu của học phần bằng:
-

Tiếp thu bài giảng lý thuyết trên lớp
Làm bài tập trong phòng máy tính và thực tập thực tế trong trại giống

Người học phải tham gia tất cả 5 bài Thực hành, bao gồm các bài tập thực
hành trong phòng máy tính và thực hành trên hệ thống RAS trong trại giống. Trong
suốt khóa học, sẽ có một kỳ kiểm tra giữa kỳ sau khi kết thúc Chương 2 và một kỳ
thi cuối khóa học. Đối với phần thực hành, người học sẽ thực hiện theo nhóm 2-5
học viên, sau đó trình bày kết quả đạt được theo nhóm.
5.2. Phương pháp đánh giá: Kiểm tra giữa kỳ: 2/10, thuyết trình kết quả thực
hành: 2/10 và thi cuối khóa: 6/10 điểm
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