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 Hội th ảo về “Qu ản lý đàn cá b ố mẹ và chọn giống trong Nuôi tr ồng th ủy sản”
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 31/05/12-11:05:07

Hội thảo đã tập trung th ảo luận các ki ến thức và kỹ năng qu ản lý c ần thi ết để người nuôi có th ể
chủ động lựa chọn và qu ản lý đàn cá bố mẹ nhằm sản xuất con gi ống ch ất lượng cao, s ạch bệnh,
giảm thi ểu sự tác động đến môi tr ường và ngu ồn lợi thủy sản

Sáng ngày 31/5/2012, Trường Đại học Nha Trang tổ chức Hội thảo “Quản lý đàn cá bố mẹ và chọn

giống trong Nuôi trồng thủy sản”. Tham dự hội thảo có các chuyên gia quốc tế đến từ Mạng lưới các

Trung tâm Nuôi trồng thủy sản châu Á Thái Bình Dương; Đại học Holar, Đại học Liên hợp quốc, Iceland;

Đại học Deakin và Bộ Công nghiệp cơ bản Úc.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn về Quản lý đàn cá bố

mẹ và chọn giống cho các chủ trang trại sản xuất giống cá, cán bộ khuyến ngư từ các nước khu vực châu

Á - Thái Bình Dương, nơi cung cấp hơn 90% sản lượng thủy sản nuôi trồng của thế giới. Với sự phát triển

mạnh mẽ của ngành nuôi trồng thủy sản ở các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhu cầu con

giống chất lượng cao và bền vững ngày càng cấp thiết. Tuy nhiên, các chủ trại giống cá hầu hết thiếu kiến

thức và kỹ năng cần thiết để quản lý hiệu quả đàn cá bố mẹ. Do vậy, hội thảo tập trung thảo luận các kiến

thức và kỹ năng quản lý cần thiết để người nuôi có thể chủ động lựa chọn và quản lý đàn cá bố mẹ nhằm

sản xuất con giống chất lượng cao, sạch bệnh, giảm sự phụ thuộc vào nguồn giống tự nhiên, giảm thiểu

sự tác động đến môi trường và nguồn lợi thủy sản, hướng đến sự phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.

Một số hình ảnh về hội thảo

Phó Hiệu trưởng Nhà trường - Trang Sỹ Trung phát biểu tại hội thảo

Trang ch ủ Giới thi ệu Đào tạo Sinh viên KHCN-HTQT Nội bộ English

» Cấp trường

» Phòng ban

» Khoa - B ộ môn

» Trung tâm

» Viện nghiên c ứu

» Văn bản quản lý

» Phân hi ệu Kiên Giang

»Tổ Tư vấn chất lượng ĐT

» Thư viện Điện Tử

» Đăng nh ập

» T.Sinh ĐH&CĐ 2012

» Chuẩn đầu ra

» Các thỏa thuận hợp tác

»TechMart

»Thông tin du h ọc-học bổng

»Vietnam-Taiwan Conference

» Diễn đàn đổi mới PPGD-ĐG

& QLĐH 

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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Các đại biểu thảo luận

Ảnh: Văn Hòa

Các tin khác

  Lễ công b ố Quyết định tuy ển dụng viên ch ức năm 2012

  Hội ngh ị Đổi mới phương pháp gi ảng d ạy và đánh giá Khoa K ế toán - Tài
chính

  Vòng chung k ết cuộc thi “Sinh viên v ới đào tạo theo h ệ thống tín ch ỉ”.

  GS. David Pickus, Tr ường ĐH Bang Arizona (Hoa K ỳ) thuy ết trình v ề chủ đề
“Toàn c ầu hóa và hành trang chu ẩn b ị cho t ương lai c ủa thế hệ trẻ”

  Đại học Nha Trang tham gia giao l ưu hữu ngh ị sinh viên Vi ệt Nam – Lào –
Campuchia t ại Trường s ĩ quan Không quân

  Gặp gỡ, giao l ưu giữa đoàn viên, thanh niên Phân hi ệu Kiên Giang v ới các
cán b ộ lão thành cách m ạng nhân k ỷ niệm 122 năm ngày sinh Ch ủ tịch Hồ Chí
Minh
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