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2.

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Phần này ghi rõ kiến thức và kỹ năng mà người học sẽ đạt được sau khi học
xong học phần
2.1. Thực hiện được một số phương pháp ứng dụng vi sinh vật hữu ích (probiotic)
trong các mô hình nuôi thâm canh; ương tôm cá từ đó vận dụng những kiến
thức cơ bản để phát triển bền vững và nâng cao kỹ thuật nuôi nhằm đạt năng
suất cao hơn và sản phẩm sạch hơn.
2.2 Xây dựng được phương pháp làm việc theo hình thức nhóm, mang tính tập
thể, rèn luyện cho học viên kỹ năng tìm kiếm thông tin, kỹ năng phân tích và
tổng hợp viết bài báo cáo khoa học, thuyết trình và bảo vệ chuyên đề trước
đám đông.
3.

MỤC TIÊU HỌC PHẦN

3.1. Giới thiệu tổng quát về học phần
Học phần này thuộc khối kiến thức chuyên ngành; sẽ giảng dạy cho học viên
các nội dung về vai trò của vi sinh trong môi trường thủy sinh và các quá trình sinh
thái trong thủy vực. Một số nhóm vi khuẩn hữu ích tham gia chuyển hóa vật chất
hữu cơ và vô cơ như Bacillus, Lactobacillus, Nitrosomonas, Nitrobacter sẽ được
giới thiệu để ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản nhất là trong mô hình nuôi thâm
canh. Một số nguyên lý điều khiển sinh học sẽ được giới thiệu trong phương pháp
ứng dụng vi sinh vật hữu ích. Các khái niệm về Probiotics – nguyên lý và ứng dụng
trong thuỷ sản sẽ được giảng dạy. Một số phương pháp quản lý vi sinh hữu ích và
các ứng dụng thành công của chúng trên các đối tượng nuôi trong nghề nuôi trồng
thuỷ sản cũng sẽ được tóm lượt. Giúp học viên tiếp cận với phương pháp ứng dụng
vi sinh hữu ích trong sản xuất giống, ao nuôi thâm canh. Sau khi học có thể vận
dụng kiến thức và ứng dụng thành công trong nghề nuôi trồng thuỷ sản. Sinh viên
có thể nắm bắt được phương pháp phân lập, chọn lọc, nuôi sinh khối vi sinh vật hữu
ích tại địa phương và ứng dụng trong điều kiện tại đia phương. Học phần này là học
phần nâng cao của học phần TS412 về ứng dụng của vi sinh vật hữu ích mà người
học đã được học ở bậc đại học.
3.2. Nội dung chi tiết học phần
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NỘI DUNG HỌC PHẦN
Chương
Chương 1.

Khái quát chung và đặc điểm sinh thái vi sinh vật
hữu ích trong môi trường thuỷ sinh

Tiết (LT)
5

1.1. Một số kiến thức cơ sở vi sinh vật
1.2. Vai trò của vi sinh vật trong các hệ thống nuôi trồng thủy sản
1.3. Tình hình nghiên cứu ứng dụng vi sinh học trong nghề nuôi trồng
thủy sản
1.4. Các quá trình sinh thái vi sinh vật học quan trọng trong thủy vực
1.5. Các quan hệ sinh thái vi sinh vật học trong thủy vực
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1], [2], [3]
Chương 2.
Điều khiển vi sinh học – nguyên lý và ứng dụng
trong thuỷ sản
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2.1. Giới thiệu các nguyên tắc điều khiển hệ vi sinh vật trong môi
trường nuôi thủy sản
2.2. Các ứng dụng trong nghề nuôi thủy sản
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [4], [5],
Chương 3.

Probiotics – nguyên lý và ứng dụng trong thuỷ sản
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3.1. Định nghĩa
3.2. Các nguyên lý và ứng dụng trong nghề nuôi thủy sán
3.3. Cơ chế tác động của probiotics trong nuôi trồng thủy sản
3.4. Phương pháp phân lập, chọn lọc những dòng vi khuẩn hữu ích
cho nuôi trồng thủy sản
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [3], [4], [5],
Chương 4.

Các kết quả nghiên cứu ứng dụng thành công vi sinh
hữu ích
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4.1. Các kết quả nghiên cứu hiện nay trong và ngoài nước
4.2. Các ứng dụng thành công vi sinh vật hữu ích trong nuôi tôm
thâm canh
4.3. Các chế phẩm vi sinh trên thị trường, cách sử dụng và hiệu quả
kinh tế
Chương 5.

Phương pháp đánh giá, sản xuất chế phẩm vi sinh và
biện pháp bảo quản sau đóng gói
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5.1. Phương pháp đánh giá chất lượng chế phẩm vi sinh và chọn sản
phẩm có chất lưọng tốt trên thị trường
5.2. Phương pháp sản xuất và bảo quản chế phẩm vi sinh dạng lỏng
và dạng bột.
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4.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Phương pháp giảng dạy: Giảng viên giảng lý thuyết trên lớp 2/3 thời lượng
của môn học bằng phương pháp truyền thống kết hợp với minh họa trực quan.
1/3 thời gian còn lại sẽ dành cho sinh viên tham khảo tư liệu và thực hiện một
báo cáo chuyên đề. Học viên tham gia thảo luận, đặt câu hỏi và trả lời dưới sự
hướng dẫn của giảng viên
4.2. Phương pháp đánh giá: Kiểm tra giữa kỳ: 20% và thi cuối kỳ: 50%, chuyên
đề 30%.
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