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

Trình độ: Đại học. 
 

1. Tên học phần: THỰC HÀNH DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN THỦY SẢN                                                 Mã học phần: 77321 
2. Loại học phần: Thực hành 
3. Số tín chỉ: 01, phân bổ cụ thể tiết (giờ) theo hình thức học tập:  
 Thực hành, thí nghiệm: 30 tiết.  

4. Các học phần tiên quyết, học trước trong chương trình:  
Học phần học trước: Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản 
5. Mục tiêu chung 
- Về kiến thức: 

 Mô tả được các phương pháp phân tích giá trị dinh dưỡng của nguyên liệu và thức ăn thủy sản. 
- Về kỹ năng: 

+ Đánh giá được chất lượng nguyên liệu thức ăn thủy sản; 
 + Phân tích được thành phần dinh dưỡng trong nguyên liệu và thức ăn; 
 + Tính toán và xây dựng được một công thức thức ăn; 
 + Vận hành được máy ép viên thức ăn và phối chế thành công thức ăn thủy sản ở qui mô phòng thí nghiệm. 

- Về thái độ: Tuân thủ các qui định trong phòng thí nghiệm. 
 
6. Nội dung học phần 



6.1. Mô tả vắn tắt 
Đánh giá chất lượng thức ăn bằng đánh giá cảm quan và phân tích thành phần dinh dưỡng của nguyên liệu, thức ăn; sử dụng được 

phần mềm Excel để tính toán thiết lập công thức thức ăn. 
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. Nhận biết 
nguyên liệu 
và thức ăn 
thủy sản 

Đánh giá tính chất vật lý và 
cảm quan của nguyên liệu 
và thức ăn 
 
 

 
02 

- Phân biệt được các loại nguyên 
liệu; 
- Đánh giá chất lượng của nguyên 
liệu, thức ăn thông qua màu sắc, 
mùi; 
- Xác định độ bền trong nước của 
thức ăn thủy sản. 

Khay, cốc thủy tinh, 
đũa thủy tinh,  đồng 
hồ 

- Nguyên liệu cung 
cấp đạm (bột cá, bột 
thịt, bột đậu nành),  
năng lượng (cám 
gạo, bột mì, dầu 
cá): 50 g mỗi 
loại/05 SV. 
- Thức ăn 50g/05 
SV 

2. Lập công 
thức phối 
hợp thức ăn 

Sử dụng phần mềm Excel để 
tính toán công thức thức ăn 
cho một đối tượng nuôi 

05 Hoàn thành được công thức thức 
ăn cho một đối tượng nuôi từ thành 
phần dinh dưỡng của nguyên liệu 
cho sẵn. 

Máy  vi tính  01 máy vi tính/ 01 
SV 

3. Phân tích 
ẩm độ và tro 
(khoáng) của 
nguyên liệu, 
thức ăn 

- Phân tích ẩm độ bằng 
phương pháp sấy đến khối 
lượng không đổi; 
- Xác định hàm lượng tro 
của nguyên liệu, thức ăn 
thủy sản được xác định bằng 
cách nung mẫu ở nhiệt độ 
5500C. 
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- Vận hành được các thiết bị phục 
vụ phân tích; 
- Thực hiện độc lập, hoàn chỉnh và 
chính xác việc phân tích ẩm độ và 
tro. 

Tủ nung, cốc nung, 
bếp, tủ sấy, cân phân 
tích, cối, chày 

- Nguyên liệu (bột 
cá, bột thịt, bột đậu 
nành,cám gạo, bột 
mì, dầu cá): 50 g 
mỗi loại/05 SV/ 
thức ăn 
- Bao tay: 2 cặp /1 
SV 
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- Khẩu trang: 1 cái/ 
SV 

4. Phân tích 
Protein của 
nguyên liệu, 
thức ăn 

Xác định hàm lượng protein 
thô có trong thức ăn/nguyên 
liệu bằng phương pháp 
Kjeldahl. 

05 - Vận hành được các thiết bị phục 
vụ phân tích; 
- Thực hiện độc lập, hoàn chỉnh và 
chính xác thao tác phân tích 
protein. 

- Hệ thống công phá 
và chưng cất protein  
- Bình tam giác 
- Bộ chuẩn độ 
- Pipet 
 

- 100g thức ăn/05 
SV 
- 0,5 L NaOH đậm 
đặc. 
- 0,1 L H2SO4 đđ 
- 0,3 L H3BO3 

-  0,5 L H2O2/25 
SV 
- Bao tay: 2 cặp /1 
SV 
- Khẩu trang: 1 cái/ 
SV 

5. Phân tích 
lipid của 
nguyên 
liệu/thức ăn 

Xác định lipid bằng phương 
pháp Soxhlet, chiết xuất ra 
nhờ quá trình rửa hoàn toàn 
với petrolium ether. 

05 - Vận hành được các thiết bị phục 
vụ phân tích; 
- Thực hiện độc lập, hoàn chỉnh và 
chính xác thao tác phân tích lipid. 

Hệ thống phân tích 
lipid, bình hút ẩm 

- 100g thức 
ăn/nguyên liệu/05 
SV 
- 0,5 L petrolium 
ether/5 SV 
- ½  hộp giấy lọc/ 
5SV 
- Bao tay: 2 cặp /1 
SV 
- Khẩu trang: 1 
cái/SV 

6. Phân tích 
hàm lượng 
chất xơ của 
nguyên liệu, 
thức ăn 

Xác định hàm lượng chất xơ 
sau khi xử lý mẫu nguyên 
liệu, thức ăn trong môi 
trường acid và base loãng và 
trừ đi lượng khoáng trong 

05 - Vận hành được các thiết bị phục 
vụ phân tích; 
- Thực hiện độc lập, hoàn chỉnh và 
chính xác thao tác phân tích xơ. 

 
Hệ thống phân tích 
xơ  

- 100g thức ăn 
- 0,1 L NaOH đậm 
đặc/5SV. 
- 0,1 L H2SO4 đđ/ 5 
SV 
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mẫu. - Bao tay: 2 cặp /1 
SV 
- Khẩu trang: 1 
cái/SV 

7. Phối chế 
thức ăn  

Sử dụng một số nguyên liệu 
để phối chế thành thức ăn 
theo công thức đã lập. 

05 - Mô tả được các bước phối trộn 
nguyên liệu tạo thành thức ăn viên; 
- Vận hành được máy ép viên thức 
ăn; 
 

-Máy ép viên thức 
ăn 
- Bếp gas; 
- Rây  
- Bạt nylon 

- Bột cá, bột đậu 
nành, bột thịt 
xương, cám gạo, 
bột bắp, dầu ăn mỗi 
loại 0,5 kg/5SV. 
- Vitamin và premix 
khoáng, mỗi loại 
100g/5SV 
- CMC, bột mì, 
gelatine: 100g/5SV 
-  Bao tay: 2 cặp /1 
SV 
- Khẩu trang: 1 
cái/SV 

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

[1] Nguyễn Anh Tuấn và Trần Thị Thanh Hiền, Dinh dưỡng và thức ăn thuỷ sản. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2009. 
- Sách, tài liệu tham khảo:  

[2] Lại Văn Hùng, Dinh Dưỡng và Thức ăn trong nuôi trồng Thuỷ sản. NXB Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh, 2004. 
[3] Lê Thanh Hùng, Dinh dưỡng và thức ăn thuỷ sản, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2008. 

- Các Website: 
[4]. http://aquanetviet.org 
[5]. http://thuysanvietnam.com.vn 

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   
8.1. Đánh giá quá trình: Trọng số: 40% điểm học phần 

4 
 

http://aquanetviet.org/
http://thuysanvietnam.com.vn/


- Điểm trung bình cộng của các bài thực hành.  
8.2. Thi kết thúc học phần: Trọng số: 60% điểm học phần  
- Hình thức: vấn đáp 
- Thời lượng: 5-10 phút/sinh viên 
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 

trung bình cộng của các bài thực hành, điểm tiểu luận, đồ án,…. 

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 

            TL. HIỆU TRƯỞNG 
P. TRƯỞNG KHOA 

(đã ký) 
 
 
 

Nguyễn Vân Ngọc Phượng 

TRƯỞNG BỘ MÔN 
(đã ký) 

 
 
 
 

Võ Minh Quế Châu 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 
 

      
      
  

Giảng viên 1: Võ Minh Quế Châu 
Giảng viên 2: Lê Quốc Phong 

   
 

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