
 
UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Tiền Giang,  ngày    tháng   năm 2015 
 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
Ngành:  NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

Trình độ: Đại học 
 

1. Tên học phần: THỰC HÀNH SINH LÝ ĐỘNG VẬT THỦY SINH                                   Mã học phần: 77211 
2. Loại học phần: Thực hành 
3. Số tín chỉ: 1   
Thực hành, thí nghiệm: 30 tiết.  

4. Các học phần tiên quyết, học trước trong chương trình:  
Học phần học trước: Sinh lý động vật thủy sinh. 

5. Mục tiêu chung:  
- Về kiến thức: 
 + Mô tả được phương pháp bố trí các thí nghiệm về sinh lý hô hấp và cách xác định giá trị LC50; 
 + Tóm tắt được quy trình phân tích các chỉ tiêu về sinh lý máu và tiêu hao oxy trên cá, tôm. 
- Về kỹ năng:   

+ Bố trí được các thí nghiệm về sinh lý hô hấp và cách xác định giá trị LC50; 
+ Sử dụng thông thạo các thiết bị, dụng cụ dùng để phân tích các chỉ tiêu về sinh lý trên cá và tôm.  

- Về thái độ: Ham học hỏi và tìm hiểu các ứng dụng của các nội dung học phần trong hoạt động nuôi trồng thủy sản. 
6. Nội dung học phần 
6.1. Mô tả vắn tắt 
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Xác định một số chỉ tiêu sinh lý về hô hấp, máu; phương pháp xác định LC50 về độ mặn và thuốc trừ sâu. 
6.2. Nội dung chi tiết của học phần 

Bài Nội dung chi tiết Số tiết 
(giờ) Mục tiêu cụ thể Dụng cụ, thiết 

bị sử dụng 
Định mức vật tư/ SV, nhóm 

SV 
1. Sinh lý 
máu 

- Phương pháp lấy máu 
cá; 
- Xác định hình dạng 
các tế bào máu; 
- Xác định số lượng 
hồng cầu. 

5 - Mô tả được phương pháp lấy máu 
cá; 
- Thành thạo trong các bước thực 
hiện; 
- Xác định chính xác hình dạng các 
tế bào máu; 
 - Xác định số lượng tế bào hồng 
cầu. 

- Buồng đếm 
hồng cầu 
Neubauer, 1 
buồng đếm/ 5 
SV; 
- Micro pipet 
loại 10 µl, 
1000 µl; 
- Kính hiển vi; 
- Lame 2 cái/ 1 
SV; 
- Lamel 2 cái/ 
1 SV. 
 

- Mẫu vật: cá  tra giống 10 - 
20g/ con, 5 con/ 1 sinh viên; 
- Khăn giấy, bao tay, khẩu 
trang; 
- Hóa chất: dung dịch Natt – 
Herrick (NaCl, Na2SO4, 
Na2HPO4 . 12H2O, KH2PO4, 
Formaline (37%), Methyl 
violet); 
- Thuốc nhuộm Wright, 
Giemsa; 
- EDTA (Ethylene diamine 
tetra acetic acid); 
- Ống ependorf 1ml, 2 ống/ 
1SV; 
-  Kim tiêm 1ml, 2 cây/ 1 SV; 
-  Nước đá 1 kg/ 5 SV. 

2. Xác định 
ngưỡng oxy 
và tần số hô 
hấp ở cá, 
tôm 

Xác định ngưỡng oxy 
và tần số hô hấp ở cá, 
tôm. 

5 - Mô tả được phương pháp làm thí 
nghiệm; 
- Thành thạo trong các bước thực 
hiện; 
- Đánh giá được khả năng trao đổi 
chất của cá, tôm; 
- So sánh cường độ hô hấp theo loài 
và theo tuổi; 

-  Bình tam 
giác 1lít có nút 
đậy kín; 
- Bộ dụng cụ 
chuẩn độ xác 
định oxy hòa 
tan. 
 

- Mẫu vật: cá giống  (cá rô 
phi, cá chép…) 10-20g/ con, 
12 con / 5 SV; 
-  Tôm càng 20 - 40 g/ con, 
12 con / 5 SV; 
- Hóa chất phân tích Oxy hòa 
tan: KI, NaOH, MnSO4, 
Na2S2O3, H2SO4 đậm đặc 
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- Vận dụng vào thực tế vận chuyển 
tôm, cá. 

(98%), hồ tinh bột; 
- Khăn giấy, bao tay, khẩu 
trang. 
 

3. Xác định 
Tiêu hao oxy 
ở cá, tôm 

Xác định tiêu hao oxy 
trên cá, tôm. 

10 -  Mô tả được phương pháp làm thí 
nghiệm; 
- Thành thạo trong các bước thực 
hiện; 
- Đánh giá được khả năng trao đổi 
chất của cá, tôm; 
- So sánh cường độ hô hấp theo loài 
và theo tuổi; 
- Vận dụng vào thực tế vận chuyển 
tôm, cá. 

- Bình tam giác 
1lít có nút đậy 
kín; 
- Bộ dụng cụ 
chuẩn độ xác 
định oxy hòa 
tan. 
 

- Mẫu vật: cá giống  (cá rô 
phi, cá chép…) 10-20g/ con, 
12 con / 5 SV; 
-  Tôm càng 20 - 40 g/ con, 
12 con / 5 SV; 
- Hóa chất phân tích Oxy hòa 
tan: KI, NaOH, MnSO4, 
Na2S2O3, H2SO4 đậm  đặc 
(98%), hồ tinh bột; 
- Khăn giấy, bao tay, khẩu 
trang. 

4. Phương 
pháp xác 
định LC50 về 
độ mặn, 
thuốc trừ 
sâu 

Xác định giá trị LC50 
(nồng độ hóa chất gây 
chết 50% ) trên cá, tôm. 

10 - Mô tả được phương pháp làm thí 
nghiệm về ảnh hưởng của các yếu tố 
môi trường đối với cá, tôm; 
- Xác định nồng độ hóa chất gây 
chết 50% (LC50) trên cá, tôm; 
- Thành thạo trong các bước thực 
hiện. 
 

- Bể kính 60 lít 
12 bể/ 5 SV; 
- Xô nhựa loại 
60 lít, 12 xô/ 5 
SV; 

- Mẫu vật: cá giống 10-20g/ 
con, tôm càng 20 - 40 g/ con; 
- 120 con/ 1 thí nghiệm, 5 
SV/ 1 thí nghiệm, tùy theo số 
lượng SV;  
- Hóa chất: muối 10 kg/ 5 
SV, thuốc trừ sâu 1 chai/ lớp; 
- Khăn giấy, bao tay, khẩu 
trang. 
 

7. Tài liệu học tập: 
- Sách, giáo trình chính:  

[1] Đỗ Thị Thanh Hương, Bài giảng thực hành sinh lý động vật thuỷ sinh, Đại học Cần Thơ, 2010. 
[2] Nguyễn Văn Tư, Bài giảng thực hành sinh lý cá và giáp xác, Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, 2010. 
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- Sách tài liệu tham khảo:  
[3] Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Văn Tư, Một số vấn đề về sinh lý cá và giáp xác, NXB  Nông nghiệp, 2010. 

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   
- Sinh viên phải có mặt đầy đủ trong các buổi thực hành, nếu vắng buổi thực hành nào thì bài thực hành đó 0 điểm. 

- Điểm học phần là điểm trung bình cộng của các bài thực hành. 

9. Điểm đánh giá: 
Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. 
Điểm học phần: Tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần nhân với trọng số tương ứng. 
Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau:  

a) Loại đạt:   9,0 – 10 tương ứng với  A+  8,5 – 8,9  tương ứng với  A 

     8,0 –  8,4 tương ứng với  B+ 7,0 – 7,9 tương ứng với B      

     6,5 – 6,9 tương ứng với C+      5,5 – 6,4 tương ứng với C       

     5,0 – 5,4 tương ứng với D+    4,0 – 4,9 tương ứng với D 

   b) Loại không đạt:               Dưới 4,0 tương ứng với  F 

 
10. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 
Sinh viên tham dự đầy đủ các buổi thực hành và chuẩn bị giấy A 4 và bút chì. 

 
 TL. HIỆU TRƯỞNG              TRƯỞNG BỘ MÔN     NGƯỜI BIÊN SOẠN 
    TRƯỞNG KHOA 
 
 

               Giảng viên 1: Bùi Văn Mướp 
 Nguyễn Vân Ngọc Phượng      Võ Minh Quế Châu     Giảng viên 2: Lâm Quang Huy 

Nơi nhận: 
- Phòng QLĐT (file.pdf + bản in); 
- Lưu: VP khoa (file + bản in). 
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