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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN                Mã số: TSQ619  

1.2. Trình độ: Thạc sĩ  

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 2 (LT: 14; BT: 6; TH:0) 

1.4. Học phần tiên quyết: Không 

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt; Khoa Thủy 

sản 

1.6. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên Giảng viên: Phạm Thanh Liêm 

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ:  ĐT: 0898838633               Email:ptliem@ctu.edu.vn 

Họ và tên Giảng viên: Trần Ngọc Hải 

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ:   ĐT: 0907299639              Email:tnhai@ctu.edu.vn 

Họ và tên Giảng viên: Ngô Thị Thu Thảo 

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ:   ĐT: 0909932722              Email:thuthao@ctu.edu.vn 

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần được thiết kế trên cơ sở phát triển các kiến thức cơ bản về sinh học, 

kỹ thuật kích thích sinh sản và ương nuôi ấu thể của một số đối tượng nuôi phổ biến 

mà học viên đã học ở bậc Đại học. Học phần này sẽ cung cấp cho người học những 

kiến thức và kỹ thuật mới cũng như ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong quản lý 

bố mẹ, cải thiện chất lượng sản phẩm sinh dục, điều khiển sinh sản và ương nuôi ấu 

thể của 3 nhóm đối tượng nuôi chính là cá, giáp xác và nhuyễn thể. 

 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học sinh sản, phát triển ấu 
thể và vòng đời của các nhóm đối tượng nuôi phỗ biến trong nuôi trồng thủy 
sản. 

- Hiểu được cơ chế tác động của các yếu tố sinh thái, sinh lý lên sinh sản và 
nguyên lý kích thích sinh sản các đối tượng nuôi. 

- Vận dụng các nguyên lý kích thích sinh sản và đặc điểm phát triển ấu thể vào 
sản xuất giống các đối tượng nuôi và phát triển các loài tiềm năng thành đối 
tượng nuôi. 

- Biết ứng dụng các công nghệ mới trong trong quản lý trại giống và cải thiện 
chất lượng giống thủy sản. 

4. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 1. Nguyên lý và kỹ thuật sản xuất giống cá 

Chương này cung cấp những kiến thức về đặc điểm về giới tính, tập 
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Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

tính sinh sản và các kỹ thuật quan trọng trong sản xuất giống cá từ 

nuôi vỗ bố mẹ, điều khiển sinh sản đến ương nuôi cá con. 

1.1. Đặc điểm sinh học sinh sản của cá 

1.2. Dinh dưỡng và thức ăn nuôi vỗ cá bố mẹ 

1.3. Phát triển hệ thống nuôi vỗ cá bố mẹ 

1.4. Nội tiết và nguyên lý kích thích sinh sản  

1.5. Thức ăn và ương nuôi cá con 

1.6. Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống cá 

1.7. Bài tập: Chuyên đề tổng hợp về ứng dụng các công nghệ mới 

nhằm cải thiện chất lượng con giống trong sản xuất giống cá (cho 

một đối tượng nuôi phổ biến trong hay ngoài nước) 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1, Chương 

2,3], [2, Chương 1, 4 và 15], [3, Chương 1], 

Chương 2. Nguyên lý và kỹ thuật sản xuất giống giáp xác 

Chương này cung cấp những kiến thức về đặc điểm sinh sản, phát triển 

ấu trùng và các kỹ thuật quan trọng trong sản xuất giống tôm, cua từ 

thuần dưỡng bố mẹ, điều khiển sinh sản đến ương nuôi ấu trùng. 

2.1. Đặc điểm sinh học sinh sản của giáp xác 

2.2. Nội tiết và kỹ thuật kích thích sinh sản  

2.3. Lưu giữ bố mẹ và kỹ thuật nuôi vỗ tái phát dục 

2.4. Quá trình phát triển của ấu trùng  

2.5. Ương nuôi ấu trùng và các hình thức ương nuôi phổ biến 

2.6. Bài tập: Chuyên đề tổng hợp các hình thức ương nuôi ấu trùng 

(tôm, cua…), các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và đề xuất giải 

pháp cải thiện. 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [3, Chương 8], 

[4, Chương 5-9], 
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Chương 3. Nguyên lý và kỹ thuật sản xuất giống nhuyễn thể 

Chương này cung cấp các kiến thức cơ bản về vòng đời và đặc điểm 

sinh học sinh sản của nhóm nhuyễn thể (trai, ốc, hàu, vẹm…), các kỹ 

thuật phát triển bố mẹ, kích thích sinh sản và ương ấu trùng 

3.1. Đặc điểm sinh học sinh sản 

3.2. Phát triển ấu thể và vòng đời 

3.3. Thuần dưỡng và lưu giữ bố mẹ  

3.4. Kích thích sinh sản 

3.5. Ương nuôi ấu trùng 

3.6. Bài tập: Chuyên đề tổng hợp các hình thức ương nuôi ấu trùng 
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Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

nhuyễn thể, các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và đề xuất giải 

pháp cải thiện. 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [3, Chương 9], 

[5, Chương 5] 

 

5. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

5.1. Phương pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy gồm lý thuyết trên lớp (24 

tiết), kết hợp với 6 tiết bài tập nhóm và báo cáo thuyết trình theo nhóm. 

5.2. Phương pháp đánh giá: Kiểm tra giữa kỳ: 20%, báo cáo chuyên đề: 30% và 

thi cuối kỳ: 50%. 
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        Ngày 10 tháng 10 năm 2015 

 Duyệt của đơn vị      Người biên soạn 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

 TRƯỞNG KHOA THỦY SẢN  
 

 

        Phạm Thanh Liêm 

 




