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MÔ TẢ HỌC PHẦN
Tổng hợp kiến thức cơ sở ngành là một hệ thống kiến thức sâu về đặc điểm
dinh dưỡng, sinh lý học của các loài cá tôm và học phần rút kết các kiến thức cơ
bản từ các môn học cơ sở mà học viên học được, bao gồm lý thuyết và thực hiện
tổng hợp tài liệu nhằm giúp học viên hoàn thiện kiến thức cơ sở để học các môn về
kỹ thuật và học viên có thể giải thích hiện tượng trong quá trình thực hành các môn
học về kỹ thuật nuôi hay sản xuất giống các loài cá và giáp xác.
2.

MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Sau khi học xong, người học có khả năng thông hiểu, thảo luận các chủ đề
chung về thủy sản, sinh lý và dinh dưỡng cá tôm. Người học có thể ứng dụng lý
thuyết đã học vào thực tiển vào các thực nghiệm về dinh dưỡng và sinh lý của động
vật thủy sản.
Về lý thuyết:
- Biết các kiến thức cơ sở về cơ chế tiết enzyem tiêu hóa và tiêu hóa của cá
và giáp xác.
- Hiểu rõ các kiến thức cơ chế tiết hormon và tác dụng của hormone lên quá
trình phát triển và sinh sản của cá và giáp xác
- Hiểu rõ các ảnh hưởng của yếu tố môi trường lên các hoạt động sinh lý tiêu
hóa, hô hấp, sinh sản của cá và giáp xác.
- Nắm vững kiến thức về đặc điểm và nhu cầu dinh dưỡng của động vật thủy
sản.
- Hiểu rõ các phương pháp đánh giá hiệu quả sữ dụng thức ăn, thiết lập khẩu
phần phù hợp với từng giai đoạn phát triển và đối tượng nuôi.
- Các vấn đề ảnh hưởng của thức ăn lên môi trường, sức khỏe và chất lượng
thủy sản.
3.

Về bài tập:
- Học viên sẽ thực hành thiết kế thí nghiệm và tổng quan tài liệu về sinh lý
động vật thủy sản.

4.

Thực hành thiết kế thí nghiệm về nghiên cứu về dinh dưỡng cho thủy sản
Báo cáo kết quả nghiên cứu và thảo luận nhóm.

NỘI DUNG HỌC PHẦN
Chương

Chương 1: Tổng quan về nuôi trồng thủy sản

Tiết
(LT/BT/TH)
5/2/3

Cung cấp cá kiến thức cơ bản về nuôi trồng thủy sản trong nước và
thế giới
1. Nuôi thủy sản nước ngọt ở Việt nam
2. Nuôi thủy sản biển ở Việt nam
3. Nuôi thủy sản nước ngọt trên thế giới
4. Nuôi thủy sản biển trên thế giới

Chương 1: Dinh dưỡng thức ăn Thủy sản
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Cung cấp các kiến thức cơ bản về dinh dưỡng và thức ăn cho thủy
sản làm cơ sở phát triển thức ăn nuôi thủy sản bến vững.
1. Đăc điểm dinh dưỡng của động vật thủy sản.
2. Nhu cầu dinh dưỡng của động vật thủy sản.
3. Nguyên tắc cơ bản phát triển thức ăn thủy sản.
4. Vấn đề thức ăn và mội trường.
5. Vấn đền thức ăn và sức khỏe động vật thủy sản.
6. Vấn đề thức ăn và chất lượng sản phẩm thủy sản.
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1],
[2]. [3]
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Chương 2: Cơ chế tiết enzyme và tiêu hóa thức ăn
Chương này sẽ cung cấp cho học viên biết cơ chế lý thuyết về việc
tiết enzyem tiêu hóa, tiêu hóa thức ăn và các phương pháp tích.
1.1. Cơ chế tiết enzyem tiêu hóa
1.1.1. Cơ chế tiết enzyem tiêu hóa ở dạ dày
1.1.2. Cơ chế tiết enzyem tiêu hóa ở ruột
1.1.3. Vi sinh trong đường ruột
1.2. Cơ chế tiêu hóa thức ăn
1.2.1. Tiêu hóa Protein
1.2.2. Tiêu hóa Lipid
1.2.3. Tiêu hóa Carbohydrate
1.3. Thực hành, tổng quan tài liệu

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [4], [5].
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Chương 3: Cơ chế tiết hormon vá tác dụng của hormon
Chương này giảng dạy về cơ chế tiết hormon ở tuyến nội tiết của cá
và giáp xác
2.1. Cơ chế tiết hormon ở cá
2.2. Cơ chế tiết hormon ở giáp xác
2.3. Ảnh hưởng của yếu tố môi trường đến tác dụng của hormon
2.4. Thực hành và tổng quan tài liệu
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [6], [7]. [8],
5. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ
5.1. Phương pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (15
tiết), thực hành (30 tiết); trong quá trình học học viên sẽ làm bài tập và thuyết
trình theo nhóm trước lớp.
5.2. Phương pháp đánh giá: Thuyết trình chuyên đề: 20%, thực hành: 30% và thi
cuối kỳ: 50%.
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