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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

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

 

1. Tên học phần: KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI CÁ CẢNH   Mã học phần: 77342 
2. Loại học phần: Lý thuyết + thực hành 
3. Số tín chỉ: 2 
- Lý thuyết:  20 tiết;  
- Thực hành, thí nghiệm: 20 tiết.  
4. Các học phần tiên quyết, học trước trong chương trình: Không 
5. Mục tiêu chung:  
- Về kiến thức: 

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học của các loài cá cảnh đang được nuôi phổ biến; 
+ Tóm tắt quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số loài phổ biến; 
+ Phân tích được mối quan hệ giữa các yếu tố môi trường, thức ăn với sức khỏe và vẻ đẹp của cá cảnh; 
+ Đánh giá được hiện trạng, tiềm năng và triển vọng của nghề nuôi cá cảnh. 

- Về kỹ năng:  
+ Sử dụng thành thạo các thiết bị trong nuôi cá cảnh;  
+ Lựa chọn cá bố mẹ và thực hiện được cho sinh sản nhân tạo hoặc bán nhân tạo một số loài cá cảnh; 
+ Phòng và trị một số bệnh thường gặp trên cá cảnh. 

- Về thái độ:  



   + Ham học hỏi và tìm hiểu các ứng dụng của các nội dung học phần trong nuôi dưỡng và thưởng thức cá cảnh; 
   + Say mê nghề nuôi cá cảnh. 
 6. Nội dung học phần 
6.1. Mô tả vắn tắt 
Lý thuyết: Học phần đề cập đến các nội dung sau: 
- Giới thiệu về nghề nuôi cá cảnh; 
- Đặc điểm sinh học, kỹ thuật sản xuất giống và ương nuôi một số loài cá cảnh; 
- Các chỉ tiêu đánh giá vẻ đẹp cá cảnh. 
Thực hành: 
- Thuần dưỡng cá cảnh với nguồn nước khác nhau; 
- Kỹ thuật sinh sản và nuôi một số đối tượng cá cảnh phổ biến. 
6.2. Nội dung chi tiết của học phần 
A. Lý thuyết 

Chương Nội dung chi tiết Số tiết  Mục tiêu cụ thể Hình thức  
dạy-học 

Nhiệm vụ  
sinh viên 

I. Giới thiệu 
 

I.1 Tình hình phát triển 
nghề nuôi cá cảnh trên 
thế giới và Việt Nam 

01 Phân tích hiện trạng, tiềm năng và 
triển vọng của nghề nuôi cá cảnh. 
 
 

- Thuyết giảng; 
- Trực quan. 
 

- Xem ảnh; 
- Nghe giảng và thảo 
luận tại lớp; 
- Tìm hiểu hiện trạng 
nghề nuôi cá cảnh tại 
địa phương. 

I.2 Hiện trạng và tiềm 
năng của nghề nuôi cá 
cảnh 

II. Trang 
thiết bị 

II.1 Thiết bị chứa 03 - Nêu các tiêu chí lựa chọn thiết bị 
nuôi cá cảnh cho phù hợp; 

- Thuyết giảng; Đọc nội dung “Hệ 
thống lọc, bể nuôi, cây 
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phục vụ 
nghề nuôi 
cá cảnh 
 

- Phân tích ưu, nhược điểm của từng 
thiết bị. 

- Trực quan; 
- Thảo luận. 

thủy sinh” trong tài 
liệu  [1], [2], [3] 
- Xem phim, ảnh. 
-  Nghe giảng và thảo 
luận tại lớp. 
 

II.2 Hệ thống bơm, lọc - Mô tả cấu tạo và nguyên lý vận hành 
các hệ thống bơm, lọc; 
- Vận hành được hệ thống bơm lọc. 

II.3 Thiết bị khác (hệ 
thống ánh sáng, nâng 
nhiệt) 

- Nêu công dụng của một số trang thiết 
bị thường dùng;  
- Vận hành được các trang thiết bị. 

II.4 Cây thủy sinh trong 
bể cá cảnh 

- Nêu được đặc điểm của cây thủy sinh 
trồng trong bể cá cảnh; 
- Nêu các tiêu chí lựa chọn cây trồng 
trong bể; 
- Đánh giá vai trò của cây thủy sinh 
trong bể. 

III. Nước 
nuôi cá 
cảnh và 
quản lý 
chất lượng 
nước nuôi 
cá cảnh 

III.1 Nguồn nước trong 
nuôi cá cảnh 

03 - Kể ra các nguồn nước được dùng để 
nuôi cá cảnh; 
- Phân tích ưu, nhược điểm của từng 
nguồn nước và đề ra giải pháp khắc 
phục nhược điểm; 
- Đánh giá tác động của chất lượng 
nước lên các đặc tính của cá cảnh. 

- Thuyết giảng; 
- Trực quan; 
- Thảo luận. 
 

- Đọc nội dung “môi 
trường” trong tài liệu  
[1], [2], [3], [4]  
- Xem phim, ảnh. 
-  Nghe giảng và thảo 
luận tại lớp. 
 
 III.2 Các yếu tố môi 

trường 
- Liệt kê các yếu tố môi trường cần 
theo dõi trong bể nuôi; 
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- Mô tả diễn biến các yếu tố môi 
trường theo thời gian nuôi. 

III.3 Quản lý chất lượng 
nước trong hệ thống nuôi 
cá cảnh 

- Trình bày được các biện pháp quản 
lý chất lượng nước; 
- So sánh kỹ thuật quản lý chất lượng 
nước nuôi cá cảnh và nuôi cá thương 
phẩm.  

IV. Thức ăn 
cho ương 
nuôi cá 
cảnh 
 

IV.1 Các loại thức ăn 
dùng trong ương nuôi cá 
cảnh 

02 - Nêu các loại thức ăn thường được sử 
dụng trong ương nuôi cá cảnh; 
- Phân tích được ưu nhược điểm của 
từng loại thức ăn; 
- Giải thích được ảnh hưởng của thức 
ăn lên sức khỏe và vẻ đẹp của cá cảnh. 

- Thuyết giảng; 
- Thảo luận; 
- Trực quan. 
  

- Đọc nội dung “Thức 
ăn” trong tài liệu  [2], 
[3], [4]  
- Nghe giảng và thảo 
luận tại lớp. 
Xem ảnh. 

  IV.2 Chuẩn bị thức ăn - Trình bày được quy trình gây nuôi 
một số thức ăn tự nhiên; 
- Phối chế được khẩu phần thức ăn tự 
chế cho cá cảnh. 

IV.3 Thức ăn tạo màu - Kể được các loại thức ăn có thể tạo 
màu sắc cho cá cảnh; 
- Lựa chọn loại thức ăn tạo màu phù 
hợp với đối tượng nuôi.   

Kiểm tra 
giữa học 
phần 

Từ chương I đến chương 
IV 

01  Tự luận Ôn tập từ chương I đến 
chương IV 
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V. Kỹ thuật 
sản xuất 
giống và 
nuôi một số 
đối tượng 
cá cảnh 

V.1 Đặc điểm sinh học cá 
cảnh phổ biến 

08 Trình bày đặc điểm sinh học của một 
loài cá cảnh có giá trị kinh tế ở nước 
ta. 

- Thuyết giảng; 
- Thảo luận; 
- Trực quan. 
 

- Đọc nội dung “Đặc 
điểm sinh học và kỹ 
thuật lai tạo 1 số giống 
cá cảnh” trong tài liệu 
[1],  [2], [3], [4]  
- Nghe giảng và thảo 
luận tại lớp. 
Xem ảnh. 
 

V.2 Kỹ thuật sản xuất 
giống cá cảnh 

- Lựa chọn được cá bố mẹ có thể tham 
gia sinh sản, biện pháp kích thích sinh 
sản phù hợp với đối tượng nuôi; 
- Tóm tắt được quy trình sản xuất 
giống một số loài cá cảnh; 
- So sánh ưu, nhược điểm của các biện 
pháp kích thích sinh sản cá cảnh. 

V.3 Kỹ thuật nuôi cá cảnh - Nêu các tiêu chuẩn để lựa chọn giống 
cá cảnh; 
- Tóm tắt quy trình nuôi cá cảnh. 

V. 4 Thưởng thức vẻ đẹp   - Đánh giá được vẻ đẹp của cá cảnh 
qua một số chỉ tiêu hình thể; 
- Xếp hạng cá cảnh thông qua chỉ tiêu 
bên ngoài của từng loài cá cảnh. 

VI. Phòng 
và trị bệnh 

VI.1  Một số bệnh thường 
gặp 

02 - Liệt kê các tác nhân gây bệnh trên cá 
cảnh; 
- Nhận biết dấu hiệu bệnh lý. 

- Thuyết giảng; 
- Thảo luận; 

- Đọc nội dung “Phòng 
trị bệnh” trong tài liệu  
[2], [3], [4]  
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VI. 2 Biện pháp phòng và 
trị một số bệnh thường 
gặp 

Lựa chọn biện pháp phòng và trị bệnh 
phù hợp với giai đoạn, đối tượng và 
thiết bị nuôi. 

- Trực quan. 
 
 

- Nghe giảng và thảo 
luận tại lớp. 
Xem ảnh. 

B. Thực hành 

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. Thuần 
dưỡng cá 
ương từ bể 
bạt lên bể 
kính với các 
nguồn nước 
khác nhau 

 
- Chăm sóc quản lý 2-3 loài cá 
khi chuyển cá từ bạt/ao nuôi 
sang bể kính; 
- Làm thức ăn cho quá trình 
nuôi lên màu. 
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- Nhận ra và giải quyết được những 
khó khăn trở ngại của việc thay đổi 
môi trường khi thuần dưỡng; 
- Phối chế được thức ăn tự chế cho quá 
trình ương dưỡng; 
- Quản lý được các yếu tố môi trường 
trong quá trình thuần dưỡng. 
 

- 1 bút pH; 
- Nhiệt kế; 
- Heater (thiết 
bị nâng nhiệt) 

- 0,3 – 0,5 kg cá 
giống/loài/3-5 SV 
(tùy loài) 
- Thức ăn tươi sống 
(tim bò/thịt bò) 
50g/nhóm 3-5sv 
- Trùn chỉ: 0,2 kg/ 3-
5 SV  
- 1 bộ test Chlorine, 
1 test độ cứng /lớp 
- 0,5kg Na2S2O3. 
- Tảo spirulina khô: 
1 hộp/lớp. 

2.  Sản xuất 
giống và 
ương nuôi  
số loài cá 
cảnh phổ 
biến 

Sản xuất giống một số loài cá 
cảnh đại diện cho các nhóm cá 
đẻ con, cá đẻ trứng dính, cá đẻ 
trứng nổi 
 
 
 

10 - Lựa chọn được cá bố mẹ có khả năng 
sinh sản; 
- Xử lý trứng và ấu trùng trong quá 
trình ương; 
- Lựa chọn được thức ăn cho ương 
nuôi một số cá cảnh ở các giai đoạn 
phát triển khác nhau. 

- Bể đẻ; 
- Bể ương; 
- Giá thể; 
- Bút pH.  
 

- 1- 2 cặp cá bố mẹ 
của các nhóm cá /3-5 
SV. 
- Thức ăn tươi sống 
(tim bò) 50g/nhóm 
4sv 
- Moina:1 lon/ 3-5 
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  SV 
- Artemia: 20g/3-5 
SV 
- 1kg muối hạt/ 3-5 
SV; 
- 1 ống tiêm/nhóm 3-
5 SV 
- 1 lọ HCG/kg cá bố 
mẹ 
- 1 lọ LH-RHa + 2 
viên Domperidon/3-
5 SV 
- Não thùy: 3-5 
cái/kg cá bố mẹ 
- Xanh metylen: 1 lọ. 
3-5 SV 
- Tanin: 1kg/lớp 

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

 [1]. Lê Thị Bình, Tóm tắt bài giảng Kỹ thuật nuôi cá cảnh và Thủy đặc sản ,Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM. 
[2]. Bùi Minh Tâm, Giáo trình Kỹ thuật nuôi cá cảnh, Trường Đại học Cần Thơ, 2004. 
- Sách tài liệu tham khảo:  

 [3]. Nguyễn Minh, Kỹ thuật chăm sóc và lai tạo giống cá dĩa, NXB Mỹ Thuật, 1997. 
 [4]. Nguyễn Minh, Kỹ thuật gây giống và chăm sóc cá tai tượng, NXB Mỹ Thuật, 1998.  
 [5]. Dick Mills, Kỹ thuật nuôi cá cảnh (Bản dịch của Phan Hạnh), NXB Văn hóa Thông tin Hà Nội, 1999. 
 [6]. Nguyễn Khoa Diệu Thu và Võ Thị Tám, Kỹ thuật nuôi cá cảnh, NXB Nông nghiệp, 2000. 
   8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   

8.1. Đánh giá quá trình: trọng số:  40 % điểm học phần 
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- Kiểm tra thường xuyên (hệ số 1): báo cáo chuyên đề ngắn (theo nhóm hoặc từng cá nhân) trong giờ học lý thuyết. 
- Thực hành (hệ số 2): trung bình cộng các bài thực hành.  
- Thi giữa học phần (hệ số 2): Thi lý thuyết, tự luận, thời gian 50 phút, sau khi học xong chương 4.  
8.2. Thi kết thúc học phần: Trọng số: 60 % điểm học phần.  
Thi tự luận, thời gian 60 phút. 
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 thảo luận.  
 TL. HIỆU TRƯỞNG               TRƯỞNG BỘ MÔN     NGƯỜI BIÊN SOẠN 
    P. TRƯỞN G KHOA        

 
Giảng viên 1: Võ Minh Quế Châu 

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). 

8 
 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Ngành:  NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
	Trình độ: Đại học, Cao đẳng
	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 thảo luận.
	TL. HIỆU TRƯỞNG               TRƯỞNG BỘ MÔN     NGƯỜI BIÊN SOẠN
	Giảng viên 1: Võ Minh Quế Châu
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