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Tên công trình

Là tác giả/

Nơi công bố

Năm
công bố

(bài báo, công trình...)

đồng tác giả

(tên tạp chí đã đăng )

Evaluation of a high plant protein test Tác giả chính
diet for juvenile cobia Rachycentron
canadum shows growth comparable
to commercial diets

Journal of Agricultural
and Crop Research

2014

Imbalanced lysine to arginine ratios Tác giả chính
reduced performance in juvenile cobia
(Rachycentron canadum) fed high
plant protein diets

Aquaculture Nutrition

2014

Feed intake and brain neuropeptide Y Tác giả chính
(NPY) and cholecystokinin (CCK)
gene expression in juvenile cobia fed
plant protein-based diets with
different lysine to arginine ratios

Comparative
Biochemistry and
Physiology

2013

Nông Nghiệp và Phát
triển Nông thôn,

2017

Tạp chí quốc tế

Tạp chí quốc gia
Chu kỳ phát triển buồng trứng và ảnh Đồng tác giả
hưởng của vitamin C lên một số đặc

điểm sinh học sinh sản cá dìa (Siganus
guttatus).
Nghiên cứu bảo quản tinh trùng tôm Tác giả chính
Sú (Penaeus monodon Fabricius,
1798) trong nitơ lỏng
3

Tạp chí Khoa học công
nghệ thủy sản, trường
Đại học Nha Trang

2010

Water temperature differentially Đồng tác giả
affects the feed transit time through
stomach and intestine in Cobia fry

International
Symposium of Fish
Nutrition and Feeding

2018

Đồng tác giả

International
Symposium of Fish
Nutrition and Feeding

2018

Preliminary outcomes on the Đồng tác giả
gastrointestinal
luminal
ionic
conditions in orange-spotted grouper
juveniles.

Aquaculture Europe

2017

Feed intake and brain levels of Tác giả chính
appetite controlling neuropeptides in
cobia is affected by elevated water
temperatures

Aquaculture Europe

2017

Growth, metabolism and N-retention Tác giả chính
in cobia at
elevated water
temperatures - the role of dietary
methionine levels

Aquaculture Europe

2017

Cobia exhibits a permanent gastric Đồng tác giả
acidity as digestion strategy

Aquaculture Europe

2016

Effect of elevated temperature on Đồng tác giả
Effects of Elevated Temperature on
Appetite of Amphiprion ocellaris
Juveniles

Eighth International
Conference on Climate
Change: Impacts &
Responses

2016

Brain neuropeptide Y
expression
in
juvenile
(Rachycentron canadum)

The 5th International
Fisheries SymposiumMalaysia

2015

Cobia juveniles grew as well on high Tác giả chính
plant protein diet as fish fed
commercial diets, when dietary amino
acids was balanced towards the
predicted requirement for lysine and
arginine

World Aquaculture

2012

Effects of different dietary lysine to Tác giả chính
arginine ratios on growth performance
of juvenile cobia (Rachycentron
canadum).

ISFNF - International
Symposium of Fish
Nutrition and FeedingNorway

2012

Hội nghị quốc tế

Effect of rearing temperature on the
digestive function in Cobia fry
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Hội nghị quốc gia

(NPY) Tác giả chính
cobia

Đánh giá hoạt lực tinh trùng cá chẽm Đồng tác giả
mõm
nhọn
(Psammoperca
waigiensis) bảo quản trong tủ lạnh
thông qua mùa vụ sinh sản.

Hội nghị khoa học trẻ
thủy sản toàn quốc lần
thứ VII

2016

Ảnh hưởng thời gian kích thích Đồng tác giả
hormone lên đặc tính lý hóa sinh của
tinh trùng cá chẽm mõm nhọn
(Psammoperca waigiensis).

Hội nghị khoa học trẻ
thủy sản toàn quốc lần
thứ VII

2016

Ảnh hưởng của tỷ lệ lysine và arginine Tác giả chính
thức ăn trên cá bớp (Rachycentron
canadum)

Hội nghị khoa học trẻ
thủy sản toàn quốc lần
thứ IV

2013

Nghiên cứu bảo quản tinh trùng tôm Tác giả chính
sú (Penaeus monodon Fabricius,
1798) trong nitơ lỏng.

Hội nghị Công nghệ
sinh học thủy sản toàn
quốc

2010
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