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2.

Học phần cung cấp cho người học khả năng khái quát hóa đặc tính nông sản (tính chất
hóa học, các khía cạnh về mặt dinh dưỡng, cấu trúc, quá trình hư hỏng, các vật liệu bao gói,
phụ gia trong chế biến), phân tích, đánh giá nguyên nhân gây tổn thất chất lượng và số
lượng của nông sản ở tất cả các giai đoạn từ thu hoạch, tồn trữ, vận chuyển đến phân phối,
tiêu thụ, dự đoán và phân tích được các biến đổi chất lượng nông sản sau thu hoạch (các quá
trình sinh lý sinh hóa), các hiện tượng hư hỏng do vi sinh vật, do rối loạn vật lý, rối loạn ở
nhiệt độ thấp hoặc tác động bất lợi khác, đề xuất và áp dụng các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh
vực cho quá trình bảo quản và chế biến một số loại nông sản phổ biến ở đồng bằng sông
Cửu Long và Việt Nam.
MỤC TIÊU HỌC PHẦN

3.

Giới thiệu tổng quát về học phần
Học phần này thuộc khối kiến thức chuyên ngành sẽ giảng dạy cho học viên các nội
dung về các tổng quan: giới thiệu - sản xuất, thương mại, tổn thất và tồn trữ, các phương
pháp đánh giá và ước tính tổn thất nông sản sau thu hoạch. Bên cạnh đó, học viên được
cung cấp thêm các kiến thức chuyên sâu về các đặc tính của nông sản, các phương pháp bảo
quản và chế biến ngũ cốc, bảo quản và chế biến rau quả, các kỹ thuật chế biến trà - cà phê –
ca cao.
3.1.

3.2.

Nội dung chi tiết học phần

NỘI DUNG HỌC PHẦN

Chƣơng
Chƣơng 1. TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu - sản xuất, thƣơng mại, tổn thất và tồn trữ
1.1.1. Sản xuất và thương mại
1.1.2. Tổn thất và nguyên nhâ n
1.1.3. Bảo quản
1.1.4. Các định nghĩa và thuật ngữ
1.2. Phƣơng pháp đánh giá và ƣớc tính tổn thất nông sản sau thu
hoạch
1.2.1. Tổn thất sau thu hoạch
1.2.2. Tính hữu dụng và tính chính xác của đánh giá tổn thất
1.2.3. Phương pháp đánh giá tổn thất
1.2.4. Các nguyên nhân gây tổn thất nông sản sau thu hoạch
1.2.5. Các nguyên nhân phụ gây tổn thất khác
1.2.6. Các lãnh vực tổn thất sau thu hoạch
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1], [2], [3]
[4], [5]
Chƣơng 2. BẢO QUÀN VÀ CHẾ BIẾN NGŨ CỐC
2.1. Sấy
2.1.1. Sấy hạt: Các nguyên tắc cơ bản
2.1.2. Các hệ thống sấy hạt
2.1.3. Các thiết bị sấy thương mại
2.2. Tồn trữ
2.2.1. Tồn trữ hạt, các quan điểm và vấn đề
2.2.2. Kết cấu nhà kho và si lo (hệ thống chứa)
2.2.3. Kiểm soát khí quyển tồn trữ của hạt
2.3. Xay xát
2.3.1. Các hoạt động xay xát hạt
2.3.2. Các hoạt động sau thu hoạch lúa gạo
2.3.3. Tách vỏ
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1], [2], [4],
[5]
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Chƣơng
Chƣơng 3. BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN RAU QUẢ
3.1. Cấu tạo, đặc tính của rau quả, các quá trình xảy ra đối với
rau quả và yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng rau quả sau thu
hoạch
3.1.1. Cấu tạo, đặc tính của rau quả
3.1.2. Các quá trình xảy ra đối với rau quả và yếu tố ảnh hửởng đến
chất lượng rau quả sau thu hoạch

Tiết
(LT/BT/TH)
8

3.2. Các biện pháp và kỹ thuật sinh học bảo quản và chế biến rau
quả
3.2.1. Thu hoạch và độ thuần thục
3.2.2. Vận chuyển và xử lý
3.2.3. Kiểm soát tiến trình và quản lý chất lượng rau quả sau
thu hoạch - Kiểm soát nhiệt độ
3.2.4. Làm lạnh sơ bộ
3.2.5. Kiểm soát khí quyển tồn trữ CA
3.2.6. Phương pháp cải biến khí quyển trong bao bì MAP
3.2.7. Phương pháp tồn trữ áp suất thấp (hypobaric)
3.2.8. Các hệ thống tồn trữ khác
3.2.9. Phương pháp sử dụng các chất hóa học
3.2.10. Phương pháp chiếu xạ rau quả
3.2.11. Chế biến rau quả
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1], [2], [3]
[4]
Chƣơng 4. CHẾ BIẾN TRÀ - CÀ PHÊ – CA CAO
4.1. Kỹ thuật chế biến trà
4.2. Kỹ thuật chế biến cà phê
4.3. Kỹ thuật chế biến ca cao
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [4]
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4.

PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Phƣơng pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy trong 24 tiết lý thuyết, trong quá
trình học học viên sẽ làm bài tập và thuyết trình theo nhóm trước lớp (6 tiết).
4.2. Đánh giá môn học: Kiểm tra giữa môn học và seminar: 40%; Thi hết môn học (cuối
kỳ): 60%.
5.
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