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ăn nuôi tôm sú (penaeus monodon)”    

Chuyên ngành: Công nghệ thực thẩm đại cương 

Mã số: 2.11.01 

Họ và tên nghiên cứu sinh:     NGUYỄN TIẾN LỰC 
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                                          2. PGS.TSKH. LÊ XUÂN HẢI 
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Tóm tắt những kết luận mới của luận án: 

- Lần đầu tại Việt Nam đã tiến hành nghieân cöùu enzyme trong xoang tieâu hoùa nhằm ñaùnh giaù 

khaû naêng tieâu hoùa của tôm sú. Những kết quả này là tiền đề về cơ sở khoa học cho phép xây 

dựng một phương pháp nghiên cứu mới để xác định nhu cầu dinh dưỡng vật nuôi thủy sản. 

- Đã phát hiện thấy trong xoang tiêu hóa ở tôm sú Việt Nam các enzyme amilase và enzyme 

thuộc nhóm protease là trypsin, chymotrypsin. Xaùc ñònh ñöôïc ảnh hưởng của tyû leä lysine và 

arginine tôùi khaû naêng tieâu hoùa laøm cô sôû khoa học cho việc hoàn thiện chế độ dinh dưỡng tôm sú. 

-  Sử dụng phöông phaùp in vitro ñeå ñaùnh giaù khaû naêng tieâu hoùa cuûa nguyên liệu, thöùc aên giuùp 

choïn ñöôïc caùc loaïi nguyeân lieäu, thöùc aên thích hôïp. Phöông phaùp naøy cho pheùp ruùt ngaén quaù 

trình thöû nghieäm thöùc aên, khoâng phaûi boá trí quaù nhieàu thí nghieäm treân ñoäng vaät nuoâi. 

-  Đã nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp công nghệ để nâng cao chất lượng nguyên liệu sử 

dụng trong sản xuất thức ăn tôm như xử lý đậu nành bằng nhiệt để chống chất kháng dinh 

dưỡng trypsin nâng cao độ thủy phân protein từ 13,68% lên 27,85%. Sử dụng protease để thủy 

phân cá tạp vào thức ăn, làm tăng khả năng tiêu hóa và độ bắt mồi của tôm sú  

-  Tối ưu hoùa thaønh phần dinh dưỡng ñeå xaây döïng khaåu phaàn thức ăn nuôi tôm, đảm bảo cân 

đối nhu cầu dinh dưỡng với giá thành thấp. Ñoàng thôøi söû duïng toái öu hoùa ña muïc tieâu (phương 

pháp vùng cấm) đối với coâng ngheä taïo vieân nhằm löïa choïn phöông aùn coâng ngheä giaûm toån 

thaát trong cheá bieán, naâng cao chaát löôïng thöùc aên.  
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