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   BỘ GIÀO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 
   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

                                                                                                                 
 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2008 
 

Thời gian 
TT Mã số, tên chương 

trình, đề tài, dự án Chủ nhiệm Bắt 
đầu 

Kết 
thúc 

1. B2008-12-60 
Nghiên cứu mối quan hệ kiểu hình, kiểu gen giữa một số tính 
trạng chủ yếu của cây bông và xác định chỉ số chọn lọc trong 
chọn tạo giống bông 

PGS.TS. Phan 
Thanh Kiếm 

3/2008 10/2009 

2. B2008-12-61 
Nghiên cứu bệnh mốc đen hại cà chua tại Tiền Giang 

ThS Từ Thị Mỹ 
Thuận 

5/2008 5/2010 

3. B2008-12-62 
Nghiên cứu tận dụng rơm rạ và trấu để sản xuất ván dăm 

TS. Phạm 
Ngọc Nam           

3/2008 9/2009 

4. B2008-12-63 
Nghiên cứu một số thông số công nghệ sản xuất ván dán từ thân 
cây dừa (bóc ván mỏng, ép ván) và nén biến hình lõi  dừa sau 
bóc (phế liệu) sử dụng trong xây dựng và đồ mộc  

TS. Hoàng 
Xuân Niên 

3/2008 3/2009 

5. B2008-12-64 
Nghiên cứu bệnh và sâu hại chính trên 6 loài cây lâm nghiệp 
(Bạch đàn-Eucaliptus sp., Bằng lăng nước-Lagerstroemia flos-
reginae Retz., Dầu rái-Dipterocarpus alatus Roxb., Gõ đỏ Afzelia 
xylocarpa Kurz, Keo lai- Acacia hibrid, Sao đen-Hopea odorata 
Roxb.) trong giai đoạn vườn ươm và biện pháp phòng trừ dịch 
hại tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai”    

ThS. Nguyễn 
Thị Bình 

6/2008 5/2010 

6. B2008-12-65 
Ứng dụng kỹ thuật nested RT-PCR chẩn đoán virus gây hội 
chứng rối loạn sinh sản hô hấp (PRRS) trên heo  
 

TS. Nguyễn 
Ngọc Hải 

6/2008 12/2009 

7. B2008-12-66 
Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất Biodiesel từ vi tảo của 
Việt nam. 

TS. Trương 
Vĩnh 

4/2008 4/2010 

8. B2008-12-67 
Xây dựng quy trình nhân giống in vitro  và chiết xuất β-carotene 
và lycopen của cây gấc Momordica cochinchinensis (Lour) 

KS. Tôn Trang 
Ánh 

3/2008 12/2009 
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Spreng  
 

9. B2008-12-68 
Chuyển gene vào cây cà độc dược (Datura innoxia Mill.) bằng vi 
khuẩn Agrobacterium rhizogenes 

ThS.Nguyễn 
Vũ Phong 

3/2008 8/2009 

10. B2008-12-69 
Nghiên cứu chế biến những hỗn hợp gia vị tự nhiên sử dụng 
trong chế biến một số sản phẩm thịt, cá 
 

TS. Trương 
Thanh Long 

3/2008 10/2009 

11. B2008-12-70 
Tình hình nhiễm giun sán, bệnh đường hô hấp và một số biện 
pháp phòng ngừa cho heo thịt nuôi ở các nông hộ tại một số tỉnh 
miền Tây Nam Bộ. 

TS. Lê Hữu 
Khương 

6/2008 6/2010 

12. B2008-12-71 
Đánh giá đa dạng di truyền các giống chè được trồng tại Lâm 
Đồng dựa vào đặc điểm hình thái và các marker phân tử RAPD, 
ISSR và SSR 

TS. Võ Thái 
Dân 

3/2008 3/2009 

 
 


