
ĐỀ CƯƠNG VẮN TẮT CỦA BÁO CÁO VỀ CÂY TỎI
CHỦ ĐỀ: “ỨNG DỤNG CỦA CÂY TỎI VÀ CÁC CHẾ PHẨM TRONG 

CHĂN NUÔI THÚ Y”

1. Khái quát chung về cây tỏi:

a. Nguồn gốc tên gọi

b. Việc sử dụng tỏi của người xưa

c. Tầm quan trọng của tỏi với con người

2. Đặc trưng thực vật và việc trồng tỏi

a. Khái quát về cây tỏi, phân bố

b. Cấu tạo, hình thái, sự sinh trưởng và phát triển của cây tỏi và các bộ phận.

c. Kĩ thuật trồng tỏi trong vườn thuốc và trong sản xuất nông nghiệp

3. Thành phần và hóa học của tỏi và tỏi chế biến.

a. Thành phần cấu tạo chung của tỏi

b. Các hợp chất sulfur của tỏi

c. Các hợp chất không sulfur trong tỏi

d. Chế hóa tỏi

4. Những phương pháp định tính và định lượng các thành phần trong tỏi:

a. Những thành phần chính của các chế phẩm tỏi khác nhau

b. Phân tích xác định các thành phần trong tỏi và chế phẩm tỏi: định tính và 

định lượng.

5. Dược động học các thành phần hữu dụng của tỏi

a. Dược động học các thành phần hoạt tính có chứa sulfur của tỏi

b. Dược động học các thành phần khác của tỏi

6. Tác dụng chữa bệnh của tỏi

a. Những tác dụng với tim và hệ tuần hoàn

b. Tác dụng kháng sinh

c. Tác dụng chống ung thư

d. Tác dụng chống oxy hóa

e. Tác dụng tăng cường miễn dịch

f. Các tác dụng khác

7. Độc tính và các tác dụng phụ bất lợi của tỏi

a. Ngộ độc tỏi: quá cấp tính, cấp tính, mạn tính

b. Các xử lý khi bị nhiễm độc

8. Ứng dụng của cây tỏi:

a. Bệnh viêm đường tiêu hóa

b. Bệnh liệt dạ cỏ, chướng bụng

c. Chữa bệnh đường hô hấp

d. Chữa các ở áp xe, vết thương, nhiễm trùng,….
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