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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 201 
 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

Ngành: NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 
Trình độ: Đại học, Cao đẳng 

 

1. Tên học phần: KỸ THUẬT NUÔI THỨC ĂN TỰ NHIÊN                                         Mã học phần: 77332 

2. Loại học phần: Lý thuyết - Thực hành 

3. Số tín chỉ: 2, phân bổ cụ thể tiết (giờ) theo hình thức học tập:  

- Lý thuyết   : 20 tiết  
- Thực hành, thí nghiệm : 20 tiết  

4. Các học phần tiên quyết, học trước trong chương trình: 

Học phần học trước:  

- Động vật thủy sinh. 

- Thực vật thủy sinh. 

5. Mục tiêu chung 

- Về kiến thức:  
 Phân tích được vai trò của thức ăn tự nhiên trong nuôi trồng thuỷ sản. 
 Trình bày được đặc điểm sinh học một số loài thức ăn tự nhiên quan trọng như vi tảo, luân trùng, artemia, moina, daphnia, trùn 

chỉ…, khả năng sử dụng của các đối tượng này vào trong sản xuất giống thuỷ sản.  
 Mô tả được phương pháp nuôi một số đối tượng làm thức ăn tự nhiên đang được áp dụng tại Việt Nam và thế giới. 
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 Phân tích được ưu nhược điểm của từng phương pháp nuôi. 
- Về kỹ năng:  

 Thực hiện được các bước trong qui trình kỹ thuật nuôi tảo, luân trùng, moina và artemia làm thức ăn tự nhiên đang được áp 
dụng tại Việt Nam.  

 Ứng dụng được phương pháp nuôi vào điều kiện thực tế của trại giống để nuôi một số loài làm thức ăn cho quá trình ương nuôi 
tôm cá. 

- Về thái độ: hình thành lòng say mê và hứng thú với học phần; chủ động tìm đọc những tài liệu có liên quan đến lĩnh vực thức ăn tự 
nhiên. 

6. Nội dung học phần 

6.1. Mô tả vắn tắt 

- Phần lý thuyết: Học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về vai trò của thức ăn tự nhiên đối với nuôi trồng thủy sản 
và kiến thức chuyên môn về đặc điểm sinh học và kỹ thuật nuôi: tảo, luân trùng, artemia, moina và daphnia, trùn chỉ, giun nhiều tơ, trùn 
quế. 

- Phần thực hành: Thực hành nuôi tảo, luân trùng, moina và artemia làm thức ăn tự nhiên cho động vật thuỷ sản.  

6.2. Nội dung chi tiết của học phần 

Phần A: Lý thuyết 

Chương Nội dung chi tiết Số tiết 
(giờ) 

Mục tiêu cụ thể Hình thức  
dạy-học 

Nhiệm vụ  
sinh viên 

I. Vai trò 
của thức ăn 
tự nhiên 
trong NTTS 

I.1 Tổng quan về tình hình 
nuôi thức ăn tự nhiên 

2 tiết  - Khái quát hoá được tình hình nuôi thức 
ăn tự nhiên trong nuôi trồng thuỷ sản ở 
Việt Nam và trên thế giới. 

- Thuyết giảng; 

- Trực quan; 

- Nêu vấn đề.  

- Đọc tài liệu [1], 
tham khảo thêm 
tài liệu [3] và các 
tài liệu có liên 
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I.2 Vai trò của thức ăn tự nhiên 
trong NTTS 

- Phân tích được đặc điểm của ấu trùng 
tôm/cá. 

- Trình bày được vai trò của thức ăn tự 
nhiên trong nuôi trồng thuỷ sản. 

II. Đặc 
điểm sinh 
học và kỹ 
thuật nuôi 
tảo 

II.1 Đặc điểm sinh học của tảo 3 tiết - Trình bày được những đặc điểm sinh 
học của nhóm tảo và ý nghĩa của những 
đặc điểm đó trong nuôi trồng thuỷ sản.  

- Phân biệt được các nhóm tảo phổ biến 
trong NTTS và nhận biết được một số 
loài tảo quan trọng. 

- Tóm tắt được thành phần sinh hoá của 
tảo và ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ 
sản. 

- Trình bày được đặc điểm phát triển của 
tảo và ứng dụng của các đặc điểm đó 
trong nuôi và thu hoạch tảo.  

- Thuyết giảng; 

- Trực quan; 

- Thảo luận.  

- Đọc tài liệu [1], 
tham khảo thêm 
tài liệu [4], [5] và 
các tài liệu có 
liên quan đến 
môn học trước 
khi lên lớp. 

- Tham gia thảo 
luận. 
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II.2 Kỹ thuật nuôi tảo 

 
 
 
 

 

- Liệt kê được những dụng cụ, phương 
tiện nuôi tảo. 

- Lựa chọn được nguồn nước nuôi tảo 
phù hợp và cách xử lý nước. 

- Nêu lên được các bước cơ bản trong 
khâu vô trùng và ý nghĩa của từng bước. 

- Trình bày được ba phương pháp phân 
lập tảo. 

- Kể tên được một số môi trường dinh 
dưỡng nuôi tảo và thành phần quan trọng 
nhất của từng môi trường.  

- Trình bày các yếu tố môi trường quan 
trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của 
tảo và ứng dụng trong quản lý tảo nuôi.  

- Liệt kê được một số hình thức nuôi tảo 
và phân tích được ưu, nhược điểm của 
từng mô hình. 

III.1 Đặc điểm sinh học của 
luân trùng. 

- Trình bày được những đặc điểm sinh 
học quan trọng của luân trùng. 

- Ứng dụng của những đặc điểm đó trong 
ương nuôi luân trùng.  

- Nhận dạng nược một số loài luân trùng 
được nuôi phổ biến hiện nay và trình bày 
được ưu điểm của từng loài.  

III. Đặc 
điểm sinh 
học và kỹ 
thuật nuôi 
luân trùng 

 

III.2 Kỹ thuật nuôi luân trùng. 

3 tiết 

- Trình bày được các phương pháp nuôi 

- Thuyết giảng; 

- Trực quan; 

- Thảo luận. 

- Đọc tài liệu [1], 
tham khảo thêm 
tài liệu [4], [5] và 
các tài liệu có 
liên quan đến 
môn học trước 
khi lên lớp. 

- Tham gia thảo 
luận. 
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luân trùng ở Việt Nam và trên thế giới  

- Trình bày các yếu tố môi trường quan 
trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của 
luân trùng và ứng dụng trong quản lý 
nuôi. 

- Mô tả được một số hình thức nuôi luân 
trùng.  

- Phân tích được ưu, nhược điểm của 
từng mô hình. 

III.3 Giàu hóa luân trùng. - Trình bày được ý nghĩa của kỹ thuật 
giàu hoá và những nguyên lý cơ bản của 
kỹ thuật giàu hoá luân trùng.  

- Nêu được các phương pháp giàu hoá 
luân trùng. 

Ôn lại nội dung 
từ chương I đến 
III chuẩn bị thi 
giữ học phần 

Thi giữa 
học phần  

Nội dung từ chương I-III. 1 tiết - Hệ thống lại các kiến thức từ chương I 
đến chương III.  

Thi tự luận 50 
phút.  

 

IV.1 Đặc điểm sinh học của 
Artemia. 

2 tiết - Trình bày được những đặc điểm sinh 
học quan trọng của Artemia 

- Ứng dụng của những đặc điểm đó trong 
ương nuôi và sử dụng Artemia.  

- Khái quát được hoạt động nuôi sinh 
khối Artemia trên thế giới và Việt Nam.  

 

IV. Sinh 
học và kỹ 
thuật nuôi 
Artemia 

IV.2 Kỹ thuật nuôi và thu 2 tiết - Xác định được địa điểm và mùa vụ phù 

- Thuyết giảng; 

- Trực quan; 

- Thảo luận. 

- Đọc tài liệu [1], 
tham khảo thêm 
tài liệu [2], [4], 
[5] và các tài liệu 
có liên quan đến 
môn học trước 
khi lên lớp. 

- Tham gia thảo 
luận. 
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trứng bào xác Artemia trên 
ruộng muối. 

hợp để nuôi Artemia trong ruộng muối. 

- Trình bày được những kỹ thuật cơ bản 
trong nuôi và thu trứng bào xác Artemia 
trong ruộng muối. 

- Trình bày các yếu tố môi trường quan 
trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của 
Artemia và ứng dụng trong quản lý 
ruộng muối nuôi Artemia. 

IV.3 Kỹ thuật nuôi sinh khối 
Artemia trên bể tuần hoàn. 

- Nêu được ưu điểm của kỹ thuật nuôi 
sinh khối artemia trên bể tuần hoàn. 

- Mô tả được những đặc điểm của hệ 
thống tuần hoàn dùng để nuôi Artemia. 

- Trình bày được kỹ thuật thiết kế và vận 
hành một hệ thống nuôi sinh khối 
artemia trên bể tuần hoàn. 

IV.4 Bảo quản và sử dụng 
Artemia. 

- Trình bày được các bước trong quá 
trình bảo quản trứng bào xác Artemia. 

- Nêu được các hình thức sử dụng trứng 
Artemia, ưu nhược điểm của từng hình 
thức.  

V. Kỹ thuật 
nuôi Moina 
và Daphia 

V.1 Đặc điểm sinh học của 
Moina và Daphia 

3 tiết - Trình bày được những đặc điểm sinh 
học của  Moina và Daphia  và ý nghĩa 
của những đặc điểm đó trong ương nuôi 
và sử dụng Artemia.  

- Phân biệt được Moina và Daphia.  

Báo cáo 
chuyên đề. 

- Đọc tài liệu [1], 
tham khảo thêm 
tài liệu [4], [5] và 
các tài liệu có 
liên quan đến 
môn học trước V.2 Kỹ thuật nuôi Moina và - Khái quát hoá tình hình nuôi Moina và 
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Daphia Daphia làm thức ăn cho động vật thuỷ 
sản.  

- Trình bày được các phương pháp nuôi 
Moina và Daphia ở Việt Nam và trên thế 
giới. 

VI.1 Sinh học và kỹ thuật nuôi 
trùn chỉ 

- Nêu được những đặc điểm sinh học của  
trùn chỉ.  

- Trình bày được các phương pháp nuôi 
trùn chỉ làm thức ăn cho động vật thuỷ 
sản.  

VI.2 Sinh học và kỹ thuật nuôi 
giun nhiều tơ 

- Nêu được những đặc điểm sinh học của  
giun nhiều tơ.  

- Trình bày được các phương pháp nuôi 
giun nhiều tơ làm thức ăn cho động vật 
thuỷ sản. 

VI. Sinh 
ọhc và kỹ 
thuật nuôi 
trùn chỉ, 
giun nhiều 
tơ, trùn quế 

VI.3 Sinh học và kỹ thuật nuôi 
trùn quế 

3 tiết 

- Nêu được những đặc điểm sinh học của  
trùn quế.  

- Trình bày được các phương pháp nuôi 
trùn quế làm thức ăn cho động vật thuỷ 
sản. 

Báo cáo 
chuyên đề. 

- Đọc các tài liệu 
có liên quan sinh 
học & kỹ thuật 
nuôi trùn chỉ, 
giun nhiều tơ và 
trùn quế để làm 
báo cáo chuyên 
đề. 

- Tham gia báo 
cáo và thảo luận. 

- Đặt câu hỏi 
phản biện. 

Ôn tập Từ chương I – Chương VI 1 tiết Trả lời những câu hỏi có liên quan đến 
nội dung của học phần. 

Hỏi – Đáp. Ôn bài và chuẩn 
bị câu hỏi.  
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Phần B: Thực hành (20 tiết) 

Sinh viên sẽ chọn 3 trong số 4 chủ đề (bài) 2, 3,4 và 5.  

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. Chuẩn bị 
hệ thống nuôi 

- Xử lý và cấp nước nước,  
- Vệ sinh bể nuôi. 

5 tiết - Thiết kế được hệ thống nuôi cho các 
đối tượng thức ăn tự nhiên khác nhau.  
- Thực hành được những khâu cơ bản 
trong việc chuẩn bị hệ thống nuôi như: 
vệ sinh bể, dụng cụ, xử lý nước… 

Bình tam giác, 
bình nhựa 3, 5, 
10 lít, hệ thống 
sục khí, túi tảo 
và dây treo túi 
tảo, khúc xạ kế, 
bút thử pH.  

- 0,5 kg chlorine/ 
5 SV.  
- 0.5kg EDTA/ 5 
SV.  
- 0.1 kg KMnO4/ 
5 SV.  
- 20 lit nước ót/5 
SV. 
- 1 Test Chlorine 

2. Nuôi tảo  - Thực hành nuôi tảo sinh 
khối thể tích nhỏ trong nhà. 

5  tiết - Thu tảo giống từ tự nhiên. 
- Thiết kế được hệ thống nuôi tảo trong 
nhà. 
- Vận hành và quản lý được hệ thống 
nuôi. 

Hệ thống nuôi, 
bút đo pH, 
buồng đếm 
thực vật nổi, 
kính hiển vi 

- 1 lít tảo giống/ 5 
SV.  
- 0.5 lít dung dịch 
Walne/ 5 SV. 

3. Nuôi luân 
trùng 

- Thực hành nuôi luân trùng 
làm thức ăn cho động vật thuỷ 
sản.  

5 tiết - Thu luân trùng từ tự nhiên. 
- Thiết kế được hệ thống nuôi luân trùng 
trong nhà. 
- Vận hành và quản lý được hệ thống 
nuôi. 

Hệ thống nuôi, 
vợt luân trùng 

Tảo, luân trùng 
giống.  
- 1 lít luân trùng 
giống/ 5 SV. 
- 100 g men bánh 
mì/ 5 SV. 

4. Nuôi 
Moina 

- Thực hành nuôi Moina làm 
thức ăn cho động vật thuỷ 
sản.  

5 tiết - Thu Moina từ tự nhiên. 
- Thiết kế được hệ thống nuôi Moina 
trong nhà. 
- Vận hành và quản lý được hệ thống 
nuôi. 

 Hệ thống nuôi, 
vợt Moina 

Tảo, moina 
giống, men bánh 
mì. 
- 1 lon moina 
giống/ 5 SV. 
- 100g men bánh 
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mì/ 5 SV.  
5. Artemia - Thực hành ấp trứng Artemia 

làm thức ăn cho động vật thuỷ 
sản.  

5 tiết - Đánh giá chất lượng trứng Artemia (đo 
kích thước, đếm số lượng, quan sát màu 
sắc…). 
- Tẩy vỏ trứng Artemia.  
- Thực hành ấp trứng Artemia. 
- Đánh giá tỷ lệ nở của trứng, chất lượng 
ấu trùng.  

Hệ thống ấp 
trứng  

- 10g trứng 
Artemia/ 5 SV. 
- 100g NaOCl/ 10 
SV.  
- 100g Ca(OCl)2/ 
10 SV.  
- 1kg muối/ 10 
SV.  

7. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính:  
[1].  Trần Sương Ngọc, Trần Thị Thanh Hiền, Nguyễn Văn Hoà, Bài Giảng Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên, Đại học Cần Thơ, 2007. 

- Sách, tài liệu tham khảo: 
[2].  Nguyễn Văn Hoà, Nâng cao hiệu quả của việc nuôi sinh khối Artemia trên ruộng muối, Báo cáo Khoa học, Đề tài cấp bộ 

B2005-31-94. Khoa Thuỷ sản – trường Đại học Cần Thơ, 2005. 
[3].  Trần Thị Thanh Hiền, Nguyễn Anh Tuấn, Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản, Nhà xuất bản Nông nghiệp Tp HCM, 2009. 
[4].  Lavens, P., Sorgeloos, P., Manual on the production and use of live food for aquaculture, FAO, Rome, 1996.   

- Các Website: 
[5].  http://www.fao.org/docrep/003/w3732e/w3732e00.htm  

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   

8.1. Đánh giá quá trình: Trọng số: 40% điểm học phần 

- Thực hành (hệ số: 2): Điểm trung bình các bài phúc trình 
- Thi giữa học phần (hệ số: 2): Tự luận, 45 phút 
- Chuyên đề (hệ số: 1): Báo cáo chuyên đề, thảo luận 

8.2. Thi kết thúc học phần: Trọng số: 60% điểm học phần  

Tự luận, 60 phút  

9. Điểm đánh giá: 
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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 không được vắng các buổi thực hành và báo cáo chuyên đề.  

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