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MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Quản lý chất lượng nước trong hệ thống nuôi thủy sản nhiệt đới” cung
cấp cho sinh viên những kiến thức về các quá trình sinh học gây biến động các yếu tố
chất lượng nước, ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái như vật lý, hóa học và sinh học đối
với đời sống thủy sinh vật, đồng thời hướng dẫn sinh viên các biện pháp để quản lý chất
lượng nước trong hệ thống nuôi thủy sản.
2.

3.

MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Sau khi hoàn thành khoa học, người học có khả năng:
Về lý thuyết:
 Biết được những thông số chất lượng nước quan trọng dùng trong quản lý chất
lượng nước ao nuôi thủy sản
 Mô tả được các quá trình sinh học xảy ra trong ao nuôi và quy luật biến động của
các thông số chất lượng nước theo không gian và thời gian
 Hiểu được tác động của thông số chất lượng nước đến đời sống của thủy sinh vật
 Khái quát được các phương pháp quản lý chất lượng nước ao nuôi thủy sản
Về thực hành:
 Thực hiện đo đạc các thông số chất lượng nước.
 Dự đoán được tình trạng chất lượng nước của ao nuôi thủy sản dựa trên kết quả
đo đạc các thông số chất lượng nước.
 Phân tích và lý giải được nguyên nhân của các sự cố về chất lượng nước.
 Đề xuất được biện pháp khắc phục các sự cố về chất lượng nước.
 Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng nước cho một trang trại nuôi.

4.

NỘI DUNG HỌC PHẦN
Chương

Chương 1.

Dinh dưỡng và các quá trình sinh học

Chương này tập trung giới thiệu các quá trình sinh học xảy ra trong

Tiết
(LT/BT/TH)
6/0/20

thủy vực và tác động của chúng đến chất lượng nước… Chương này
có 20 tiết thực hành ở phòng thí nghiệm.
1.1. Các yếu tố dinh dưỡng
1.2. Quang hợp và hô hấp
1.3. Nitrate hóa
1.4. Phản nitrate hóa
1.5. Các quá trình yếm khí
1.6. Thực hành phân tích các yếu tố chất lượng nước
Để học tốt chương này người học tham khảo các tài liệu [1], [2],
[3], [4], [5].
Chương 2.

Đất đáy ao và bón vôi

2/1/5

Chương này cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về các
loại vôi, khả năng trung hòa và hiệu suất của các loại vôi. Tính chất
vật lý và hóa học của đất đáy ao, khả năng trao đổi cation và xác
định nhu cầu vôi. Chương này có 1 tiết thuyết trình trên lớp.
2.1. Các loại vôi
2.2. Khả năng trung hòa và hiệu xuất của vôi
2.3. Đất đáy ao và khả năng trao đổi cation
2.4. Xác định nhu cầu vôi
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [2].
Chương 3.

Bón phân

2/1/5

Chương này sẽ cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng về
thành phần sinh vật trong lưới thức ăn, vai trò của các loại phân
bón và phương pháp bón phân. Chương này có 1 tiết thuyết trình
trên lớp.
3.1. Thành phần sinh vật – Lưới thức ăn
3.2. Phân bón vô cơ
3.3. Phân bón hữu cơ
3.4. Phương pháp bón phân
Để học tốt chương này người học tham khảo các tài liệu [1], [2].
Chương 4.

Khử trùng nước

Chương này cung cấp cho người học kiến thức về nguyên lý khử
trùng của các tác nhân vật lý, hóa học và kỹ năng thực hành xử lý
nước. Chương này có 1 tiết thuyết trình trên lớp.
4.1. Khử trùng bằng chlorine
4.2. Khử trùng bằng Iodine
4.3. Khử trùng bằng các hóa chất khác
4.4. Khử trùng bằng bằng tia UV

2/1/5

Để học tốt chương này người học tham khảo các tài liệu [1], [2].
Chương 5.

Trao đổi khí

2/1/0

Chương này tập trung cung cấp kiến thức và kỹ năng quản lý khí
hòa tan trong nước. Chương này có 1 tiết thuyết trình trên lớp
5.1. Động thái và quản lý khí hòa tan
5.2. Động thái và quản lý oxy hòa tan
5.3. Khử khí
Để học tốt chương này người học tham khảo tài liệu [1], [2].
Chương 6.

Xử lý và tái sử dụng nước

2/1/0

Chương này tập trung cung cấp cho người học về nguyên lý và kỹ
thuật của các mô hình xử lý và tái xử dụng nước trong nuôi trồng
thủy sản. Chương này có 1 tiết thuyết trình trên lớp.
6.1. Chất thải trong nuôi trồng thủy sản.
6.2. Xử lý chất thải rắn.
6.3. Lọc sinh học.
6.4. Các mô hình xử lý và tái sử dụng nước.
Để học tốt chương này người học tham khảo tài liệu [1], [2].
5. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ
5.1. Phương pháp giảng dạy:
Học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (20 tiết), thực hành (20 tiết). Trong
quá trình học, người học sẽ thực hiện thuyết trình theo nhóm trước lớp.
5.2. Phương pháp đánh giá:
Thuyết trình: 20%, thực hành: 20% và thi cuối kỳ: 60%.
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