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چکیده
این تحقیق با هدف بررسی اثرات افزودنی میکروبی الکتیسیل مایز ) (Lactisil Maizeبر ارزش تغذیهاي سیالژ ذرت و
عملکرد گاوهاي شیرده هلشتاین انجام شد .این افزودنی حاوي  4گونه الکتوباسیل هموالکتیک (الکتوباسیلوس پالنتاروم،
الکتوباسیلوس کاسئی ،پدیوکوکوس پنتوزاسئوس ،انتروکوکوس فاسیوم) به همراه یک گونه الکتوباسیلوس هتروالکتیک
(الکتوباسیلوس بوکنري) است .علوفه ذرت در ماده خشک  92/4درصد برداشت ،در طول تئوریکی  9/5سانتی متر خرد
و سیلو شد .در سیلوي اول به ازاي هر  55تن علوفه مقدار  555گرم از افزودنی الکتیسیل مایز در  955لیتر آب حل و
همزمان با تخلیه واگنها الیه الیه بر روي آنها اسپري شد ( .)0/5 ×055cfu/gسیلوها پس از  085روز سیلو کردن باز
شده و به  8رأس گاو نژاد هلشتاین چند شکم زایش و پر تولید در قالب طرح مربع التین  9×9با چهار تکرار خورانده شد.
غلظت فیبر نامحلول در شوینده خنثی در تیمار تلقیح شده با افزودنی بیشتر از گروه شاهد بوده ( )P>5/50ولی غلظت
ماده خشک و پروتئین خام یکسان بود .افزودنی میکروبی سیالژهایی با غلظت باالي الکتات و استات تولید کرد
( )P>5/50و پایداري هوازي آنها را بهبود داد ( .(P<5/50میزان ماده خشک مصرفی ( )P>5/50و تولید شیر ()P>5/55
در گاوهایی که از سیالژ ذرت تلقیح شده با افزودنی میکروبی استفاده کردند بهدلیل تخمیر وسیع در این سیالژ و غلظت
باالي ترکیبات فرار،کمتر بود .قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي و نسبت مولی اسیدهاي چرب فرار در مایع شکمبه در بین
دو گروه یکسان بود .نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از این افزودنی سبب بهبود پایداري هوازي سیالژ ذرت می
شود اما نمی تواند بر اثر منفی سیالژهاي با تخمیر وسیع بر ماده خشک مصرفی حیوان فائق آید.
واژگان کلیدي :افزودنی میکروبی ،الکتیسیل مایز ،سیالژ ذرت ،پایداري هوازي ،ماده خشک مصرفی

مقدمه

روش در اثر فعالیت باکتريهایمولد اسیدالکتیکو تحت

نگهداري علوفه به صورت سیالژ روشی مرسوم در

شرایط بیهوازي ،کربوهیدراتهاي محلول در آب

تامین منابع غذایی نشخوارکنندگان در مدت زمانی از

علوفه به اسیدهایآلی (عمدتاً اسیدالکتیک) تبدیل و باعث

سال میباشد که علوفه تازه در دسترس نیست .در این

کاهش pHودر نتیجه محافظت علوفه از فساد میکروبی
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میگردند (فیلیا .)9552علوفه ذرت به دلیل ارزش غذایی

همزمان با افزایش اسید الکتیک غلظت اسید استیک را

زیاد ،مقدارباالي تولید در هکتار و ویژگیهاي مناسبی

نیز در سیالژ افزایش داده و پایداري هوازي آنها را

برایسیلو کردن (از جمله قند محلول زیاد،جمعیت باالي

بهبودداده و یا از افت پایداري هوازي جلوگیري کند .در

الکتوباسیلوسها و  ) ...عمده ترین علوفه اي است که

نتیجه سیالژهاي حاصل از این افزودنی احتماال می

براي تهیه سیالژ استفاده میشود (رنجیت و

توانندبه علت تخمیر مناسب در آن عملکرد گاوهاي

کانگ.)9555

شیرده رابهبود دهند.

جمعیت باکتريهاي مولد اسیدالکتیک موجود بر روي
گیاهان اغلب کم بوده و بعالوه ممکن است باکتري-

مواد و روشها

هایهتروالکتیک بر باکتريهاي هموالکتیک غالب باشند

علوفه ذرت بعد از رسیدن به ماده خشک  92/4درصد

(باکستون و همکاران  .)9552تعداد ناکافی باکتريهاي

(مرحله یک سوم خط شیري) برداشت و بعد از خرد

مولد اسید الکتیک همگن زنده بر روي محصوالت

شدن در طول تئوریکی  9/5سانتی متر به صورت

برداشت شده میتواند موجب تأخیر درکاهشpHمواد

تصادفی به دو سیلوي  955تنی تخصیص یافت .در

گیاهی وهمچنین افزایش هدرروي مواد غذایی گردد

سیلوي اول به ازاي هر  55تن علوفه مقدار  555گرم از

(میسک و باسون .)0228افزودنی هاي باکتریایی

افزودنی الکتیسیل مایز )Medipharm, Swedenدر

(الکتوباسیلوسها) با کاهش سریع  pHموجب جلوگیري

 955لیتر آب حل شده و همزمان با تخلیه واگنهاالیه

از رشد باکتريهاي نامطلوب در سیلو شده و در نتیجه

الیه بر روي آنها اسپري و در مجموع  0/5 ×055واحد

مانع مصرف مواد غذایی سیالژ شده و ارزش غذایی

تشکیل دهنده کلنی به ازاء هر گرم علوفه تازه تلقیح شد.

سیالژ را حفظ میکنند (بایتوک و همکاران .)9555با این

اینافزودنی حاوي  4گونه الکتوباسیل هموالکتیک

حال این افزودنیها به دلیل اینکه هموالکتیک هستند

(الکتوباسیلوس پالنتاروم ،الکتوباسیلوس کاسئی،

سبب افزایش تولید الکتات (سوبستراي مخمرها) در

پدیوکوکوس پنتوزاسئوس ،انتروکوکوس فاسیوم) به

سیالژ شده و موجب فساد و کپک زدن آنها در هنگام

همراه

هتروالکتیک

باز شدن سیلو میشوند چرا که در تخمیر هموالکتیک

(الکتوباسیلوس بوکنري) است .در سیلوي دوم،علوفه

اسید استیک کافی براي ممانعت از فعالیت قارچها تولید

ذرت سیلویی

(شاهد) تنها همان مقدار آب بدون

نمی شود (فیلیا و همکاران .)9555الکتوباسیلوس

افزودنی دریافت کرد .سیلوها پس از  085روز سیلو

بوکنري(الکوتاباسیلوس داراي تخمیر هتروالکتیک) می-

کردن باز شده و به  8رأس گاو نژاد هلشتاین چند شکم

تواند در مراحل نهایی تخمیر (مرحله ذخیره سازي) از

زایش و پر تولید (با متوسط وزن بدن 575 ±کیلوگرم

اسید الکتیک تولید اسید استیک کرده و پایداري هوازي

و تعداد روز شیردهی  095 ± 05روز) در قالب طرح

سیالژ را هنگام باز شدن سیلو افزایش دهد (رنجیت و

مربع التین  9×9با چهار تکرار خورانده شد .جیرهها به

کانگ .)9550فرضیه این طرح پژوهشی بر این اساس

طور انفرادي و به صورت کامالً مخلوط و در حد اشتها

بود که افزودنی میکروبی جدید بنام الکتیسیل مایز

در اختیار گاوها قرار گرفت به طوري کهباقیمانده

) (Lactizsil Maizeکه حاوي مخلوط باکتريهاي

خوراک به میزان  05درصد خوراک مصرفی (بر اساس

اسید الکتیک هموالکتیک و هتروالکتیک است ،از طرفی با

 )as-fedمحدود شده بود .جیرههاي آزمایشی با

افزایش سرعت تخمیر و کاهش سریع  pHموجب حفظ

استفاده از نرم افزار  CNCPSتنظیم شده و از لحاظ

ارزش تغذیهاي سیالژ ذرت شده و از طرف دیگر

انرژي و پروتئین یکسان بودند .تنها تفاوت بین جیره ها

یک

گونه

الکتوباسیلوس

اثر افزودنی میکروبی چند سویه اي حاوي الکتوباسیلوسهاي با تخمیر همگن و ناهمگن بر تخمیر سیالژ ذرت و عملکرد گاوهاي شیرده هلشتاین
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در نوع سیالژ آنها بود که یکی از تیمارها سیالژ ذرت

در آخرین روز هر دوره آزمایشی و چهار ساعت پس

داراي افزودنی باکتریایی و دیگري سیالژ ذرت شاهد را

از تغذیه وعده صبح ،نمونهگیري از مایع شکمبه با

در جیره خود داشت .اجزاء جیره هاي غذائی و ترکیب

روش لوله مري انجام گرفت .بالفاصله پس از

مواد مغذي آنها در جدول  0ارائه شدهاست.

نمونهگیري از مایع شکمبه  pHآنها تعیین گردید .به

گاوها دسترسی آزاد به آب داشتند و سنگ نمک در

منظور توقف اعمال هضمی و تخمیر ،مقدار95

داخل آخورها قرار داده شده بود .گاوها در جایگاه هاي

میکرولیتر اسید سولفوریک  55درصد به ازاي هر

انفرادي هر کدام به ابعاد  4×4متر مربع نگهداري شدند.

میلیلیتر از مایع شکمبه صاف شده اضافه شده و تا

آخور هر گاو اختصاصی بوده ولی آبخوري براي هر

آنالیز اسیدهاي چرب فرار در دماي  -95درجه

دو جایگاه کنار هم مشترک بود .از خاک اره به عنوان

سانتیگراد نگهداري شد.

بستر استفاده گردید و هر روز یکبار بستر تعویضشد.

نمونههاي علوفه ذرت خرد شده ،سیالژ ذرت ،یونجه،

گاوها به مدت  7روز قبل از شروع طرح به منظور عادت

کنسانتره ،پس آخور ،خوراک ،و مدفوع پس از خارج

دهی در جایگاهها قرار گرفتند .هفتههاي اول و دوم هر

شدن از فریزر در دماي  05درجه سانتیگراد براي 79

دوره براي عادت پذیري به جیرهها و هفت روز آخر

ساعت خشک شدند به جز نمونههاي مدفوع که این

براي جمعآوري دادهها در نظر گرفته شد .در مدت

زمان براي آنها 20ساعت بود .نمونه هاي خشک شده

آزمایش از انجام واکسیناسیون ،سمچینی و شاخبري

توسط آسیاب )H. Thomas ، Willey Arthur

ممانعت به عمل آمد.

 )Philadelphia،با غربال  0میلیمتر آسیاب شدند.

نمونهبرداري از  ،TMRعلف یونجه ،سیالژ ذرت و

حدود  05گرم از نمونه آسیاب شده دردماي  555درجه

باقیمانده خوراک در طول هفته آخر هر دوره ،روزانه

سانتیگراد به مدت  8ساعت سوزانده و خاکستر آن

یک بار براي هر گاو انجام گرفت .نمونههاي مدفوع نیز

اندازه گیري گردید .پروتئین خام بر اساسروش

در هفته آخر هر دوره در نوبت صبح (ساعت  )00از

 AOACسال  9559و به وسیله میکروکلدال ( Kjeltec

رکتوم جمعآوري گردید .همچنین در طول هر دوره

 )Sweden،Auto 1030 Analyzerتعیین گردید .براي

ماده خشک سیالژهاي آزمایشی اندازهگیري و از آن

اندازهگیري دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی

براي تعدیل مقدار خوراک مصرفی گاوها استفاده شد.

سلولز از روش ون سوست و همکاران ( )0220استفاده

شیردوشی سه مرتبه در روز و درساعتهاي  02 ،5و

شد .براي تعیین قابلیت هضم ظاهري جیرهها از روش

 90با دستگاههاي مجهز به شیشه رکورد برداري وست

خاکستر نامحلول دراسید به عنوان نشانگر داخلی

فالیا ( )Westfalia surge. Germanyانجام گرفته و

استفاده شد (ون کوئلن و یانگ .)0277

نمونههاي شیر با نگهدارنده  -9برومو-9 -

سی گرم نمونه سیالژ به همراه 975گرم آب مقطر دو

نیتروپروپان 0 -و  -2ديال (دي کرومات پتاسیم)

بار تقطیر در داخل مخلوطکن به مدت 2دقیقه

مخلوط شدند .مقادیر چربیخام ،پروتئینخامو الکتوز

مخلوطشدند .سپس به وسیلة پارچه دو الیه مخصوص

شیر با دستگاه میلکواسکن N. ،Milko-Scan) 133B

صافی،محتویات مخلوط کن صاف شده و به منظور

 )Denmark،Foss Electricتعیین گردید .گاوها قبل از

تعیین  ،pHاسید الکتیک و اسید استیک مورد استفاده

شیردوشی ظهر به مدت نیم ساعت از فضاي بهاربند

قرارگرفت.

استفاده کردند.

جهت اندازه گیري پایداري هوازي سیالژها مقدار 0955
گرم از مخلوط هر سیالژ در داخل سطلهاي پالستیکی
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قرار داده شده و با پارچه ململ 0دو الیه پوشانده شد.

نتايج و بحث

دماسنجی در وسط سطل در داخل توده سیلویی قرار

در تحقیق حاضر تفاوت معنی داري بین مقدار ماده

داده شده و هر دو ساعت یکبار دماي سیالژ و محیط

خشک و پروتئین خام دو سیالژ شاهد و داراي افزودنی

اندازه گیري شد .وقتی دماي سیالژ به میزان  9درجه

وجود نداشت (جدول  .)9اما مقدار فیبر نامحلول در

بیشتر از دماي محیط رسید ،سیالژها به عنوان سیالژ

شوینده خنثی در تیمار تلقیح شده با افزودنی بیشتر از

فاسد و کپک زده در نظر گرفته شدند (نیشینو و

گروه شاهد بود ( .)P< 5/50این امر بدلیل مصرف شدن

همکاران.)9552

قندهاي محلول علوفه است که سبب افزایش در مقدار

جهت آنالیز اسید استیکنمونهها طی یک شبانه روز در 4

الیاف سیالژ میگردد (محمدزاده  )0225اضافه کردن

درجه سانتیگراد یخ گشایی شدند .براي تعیین اسیدهاي

افزودنی ،سیالژهایی با غلظت باالي الکتات تولید کرد

چرب فرار مقدار  0میلیلیتراسید متافسفریک  95درصد

( .)P>5/50فیلیا در سال  9552مقادیر باالتري از اسید

(حجمی /وزنی) به  5میلیلیتر از عصاره صاف شده

الکتیک را در سیالژ ذرت تلقیح شده با مخلوط

اضافه و اسید کروتونیک به عنوان اسید استاندارد

الکتوباسیلوس پالنتاروم و الکتوباسیلوس بوکنري

داخلی استفاده شد ( .)9559AOACاز دستگاه

گزارش کرد (فیلیا .)9552این امر به احتمال زیاد به

،

تعداد بیشتر باکتریهاي اسید الکتیک در اثر تلقیح در این

(Netherlands, Crompakبا ستـون موئینـهاي بـه

سیالژها بر میگردد که در تولید اسید الکتیک از

طـول  95متـر و عـرض 5/29میـلیمتـر و قطـرذرات

کربوهیدرات محلول دخیل هستند.

کرموتوگرافی

گازي

)9002

CP

Model

داخلی ستون  5/52میکـرون و یک شناساگر
یونیزاسیون حرارتی استفاده شد .دماي آون ابتدا 45
درجه سانتیگراد براي  5/9دقیقه بود .سپس ،با سرعت
 95درجه در هر دقیقه به  055درجه سانتیگراد رسید.
سپس 5/9 ،دقیقه در  055درجه باقی ماند و تا 945
درجه سانتیگراد با سرعت  05درجه در هر دقیقه باال
برده شد (مجموعا  07دقیقه) .اسید الکتیک به روش
اسپکتروفتومتري تعیین شد (بارکر و سامرسون.)0240
جهت آنالیز داده ها از رویه  MIXEDدر قالب طرح
مربع التین تکرار شده استفاده شد .مدل مورد استفاده

به صورت  Yijkl    Ti  Pj  Sk (cowl )  eijklبود
که داراي اثرات ثابت دوره (  ) Pjو تیمار ( ) Tiو اثر
تصادفی گاو در مربع ( ) ) Sk (cowlبود .میانگین حداقل
مربعات براي همه متغییرها گزارش و سطح معنیداري
 P<5/55در نظر گرفته شد.

-Cheesecloth

1
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جدول  -1اجزاي تشکیلدهنده و ترکیب شیمیائی جیرههاي آزمايشی

جیرههاي آزمایشی
اجزاء جیره (درصد)

شاهد

الکتیسیل مایز

یونجه خشک خرد شده

02/07

02/02

سیالژ ذرت

00/27

00/22

جو آسیاب شده

05/70

05/72

ذرت آسیاب شده

09/50

09/48

پنبه دانه

0/58

0/00

کنجاله کلزا

4/59

4/54

کنجاله سویا

02/50

02/55

پودر چربی مگاالک

0/95

0/95

پودر ماهی

5/85

5/85

سبوس گندم

4/59

4/55

تفاله چغندرقند

9/85

9/77

بی کربنات سدیم

0/95

0/95

کربنات کلسیم

5/9

5/9

نمک

5/29

5/29

مکمل معدنی ویتامینه

5/85

5/85

ترکیب شیمیایی (درصد از ماده خشک)
ماده خشک (درصد)

09/20

09/72

پروتئین خام

08/5

08/4

چربی خام

4/7

4/7

دیواره سلولی

20/05

29/25

دیواره سلولیبدون همی سلولز

07/05

08/45

کربوهیدرات غیر فیبري

22/05

27/85

کلسیم

5/8

5/8

فسفر

5/4

5/4

انرژي خالص شیردهی (مگاکالري بر کیلوگرم)

0/02

0/02

13
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الکتات به عنوان سوبستراي مخمرها در هنگام باز

افزودنی در کنار افزایش الکتات غلظت استات را نیز

کردن سیلو است و سیالژهاي داراي غلظت باالي اسید

افزایش داده بودند ( .)P>5/50در نتیجه نسبت الکتات

الکتیک معموال پایداري هوازي کمتري دارند (نیشینو و

به استات در سیالژ ذرت تلقیح شده کمتر از تیمار شاهد

همکاران  .)9552در یک مطالعهنشان داده شدکه اسید

بوده ( )P>5/55و پایداري هوازي آن بیشتر بود

استیک مقدار بیشینه سرعت رشد و تکثیر مخمرها را در

( .)P>5/50در یک آزمایش توسط رنجیت و کانگ

سیالژ کاهش داده و پایداري هوازي سیالژ ذرت را به

( )9555نشان داده شد که سطح اسید استیک در سیالژ

(دریهیوس و

ذرت در پاسخ به الکتوباسیلوس بوکنري افزایش یافت

همکاران .)0222اگر چه اضافه کردن افزودنی،

و نسبت اسید الکتیک به اسید استیک از  4/90در سیالژ

تولید کرد

ذرت شاهد به  0/78در سیالژ تلقیح شده کاهش یافت

صورت نمایی افزایش میدهد
سیالژهایی با غلظت باالي الکتات

( ،)P>5/50اما پایداري هوازي آنهابهبودیافته بود

(رنجیت و کانگ .)9555

( .)P>5/50این امر بدلیل این بود که سیالژهاي داراي
جدول  -2ترکیب شیمیايی سیالژهاي مورد آزمايش (درصد از ماده خشک)

تیمارها
الکتیسیل
صفت

شاهد

مایز

SE

مقدارP

ماده خشک (درصد)

90/00

90/20

5/94

5/9720

پروتئین خام

0/70

0/72

5/92

5/2279

فیبر نامحلول در شوینده خنثی

58/75

00/07

5/55

5/5558

pH
الکتات

2/70

2/85

5/55

5/5754

0/88

8/52

5/92

5/5580

استات

0/44

0/84

5/05

5/5584

نسبت الکتات به استات

4/78

4/28

5/08

5/5200

پایداري هوازي (ساعت)

70

058

2/92

5/5520

 = SEخطاي استاندارد
با توجه به نتایج حاضر تخمیر در علوفه ذرت سیلویی

غلظت اسید استیک به دو روش صورت میگیرد؛ یکی با

شاهد هموالکتیک تر از سیالژ داراي افزودنی بوده

تولید بیشتر اسید الکتیک در این سیالژها در اثر افزایش

(داراي غلظت الکتات بیشتر و استات کمتر بود) و

جمعیت باکتریهاي همو الکتیک که سوبستراي الزم براي

بنابراین سریعتر دچار کپک زدگی شده است .افزایش

الکتوباسیلوس بوکنري را فراهم میکند و دیگري به

اسید استیک به همراه افزایش اسید الکتیک در

دلیل افزایش جمعیت الکتوباسیلوس بوکنري که تولید

سیالژهاي داراي افزودنی میکروبی تئوري ما را براي

اسید استیک را از اسید الکتیک حمایت میکند

تولید توام اسید الکتیک و اسید استیک در سیالژ با

(دریهیوس و همکاران  .)0222تحقیقات نشان داده است

استفاده از افزودنی حاضر تائید میکند .افزایش در

که عمده تولید اسید استیک در سیالژ ناشی از تجزیه
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اسید الکتیک توسط الکتوباسیلوس بوکنري است

میکردند کمتر از گروه شاهد بود ( .)P>5/50کاهش

(نیشینو و همکاران  .)9552میزان  pHسیالژ ذرت

میزان ماده خشک مصرفی می تواند به دلیل تخمیر

شاهد پایین تر از گروه تلقیح شده بود ( )P>5/50که این

گسترده تر (درصد باالتر الکتیک اسید) در سیالژ تلقیح

امر بدلیل نسبت باالتر الکتات به استات در این سیالژ

شده باشد که مصرف خوراک را محدود و طبیعتا تولید

برمیگردد چراکه pKaاسید استیک باالتر از الکتات

شیر را کاهش میدهد (کریستینسن و همکاران .)9505

است.
میزان ماده خشک مصرفی (جدول  )2در گاوهایی که از
سیالژ ذرت تلقیح شده با افزودنی میکروبی استفاده
جدول  -3عملکرد ،فراسنجههايتخمیر شکمبه اي و قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي گاوهاي شیرده تحت تاثیر جیره هاي
مورد آزمايش

تیمارها
الکتیسیل
صفت

شاهد

مایز

SE

مقدارP

ماده خشک مصرفی (کیلوگرم در روز)

97/29

90/95

5/57

5/5550

تولید شیر (کیلوگرم در روز)

28/29

20/05

5/08

5/5972

تولید چربی شیر (کیلوگرم در روز)

0/905

0/022

5/52

5/5549

درصد چربی شیر

2/29

2/29

5/52

5/2497

شیر تصحیح شده  4درصد چربی (کیلوگرم در
روز)

24/29

20/78

5/07

5/5550

تولید پروتئین شیر (کیلوگرم در روز)

0/058

0/592

5/52

5/5025

درصد پروتئین شیر

9/82

9/85

5/52

5/9550

درصد الکتوز شیر

4/82

4/85

5/52

5/4550

پارامترهاي تخمیر شکمبه اي
 pHشکمبه

0/29

0/28

5/02

5/2879

کل ( VFAمیلی مول در هر لیتر)

29/55

72/22

9/50

5/5022

استات (مول در هر  055مول)

79/77

74/55

0/78

5/0400

پروپیونات (مول در هر  055مول)

08/05

00/52

0/02

5/2040

بوتیرات (مول در هر  055مول)

8/42

2/70

5/50

5/0590

قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي (درصد)
ماده آلی

05/24

05/85

2/80

5/2875

پروتئین خام

00/08

07/05

2/90

5/9907

دیواره سلولی

48/02

50/92

2/07

5/2945

 = SEخطاي استاندارد
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همچنین نشان داده شده است که الکتوباسیلوس

( )9552گزارش کردند که میزان شیر ،چربی و پروتئین

بوکنري در طی تخمیر خود متابولیت هایی همچون

شیر با افزایش وسعت تخمیر در سیلو کاهش مییابد که

الکلها و محصوالتی از جمله آمینهاي بیوژنیک (از

علت آن کاهش مصرف ماده خشک سیالژ است (هوتانن

جمله تیرامین و پوتریسین) را تولید میکند که میتواند

و همکاران .)9552

مصرف ماده خشک را محدود کند (لینگاس و

درصد چربی و یا پروتئین در شیر گاوهاي دریافت

تویت0229؛ نیشینو و همکاران  )9557به عالوه این امر

کننده سیالژ تلقیح شده مساوي گروه شاهد بود .از

میتواند به دلیل بیشتر بودن مقداردیواره سلولی در

آنجایی که نسبت مولی اسیدهاي چرب فرار در مایع

جیره هاي تهیه شده از سیالژهاي تلقیح شده بر گردد

شکمبه در بین دو گروه یکسان بود بنابراین

که ماده خشک مصرفی را محدود میکند (محمدزاده

شباهتحاضردور از انتظار نیست .از آنجا که درصد

 )0225غلظت پایین مجموع اسیدهاي چرب فرار در

چربی و پروتئین شیر یکسان بود میتوان نتیجه گرفت

شکمبه ( )P>5/55نیز پایین بودن ماده خشک مصرفی

که کمتر بودن تولید روزانه چربی و پروتئین شیر ناشی

در گاوهاي تیمار تلقیح شده با افزودنی را تایید می-

از کاهش در میزان شیر تولیدي روزانه در گاوهاي

نماید .محمدزاده و همکاران ( )9509در تحقیقی که با

تیمار داراي افزودنی بوده است .درصد الکتوز در شیر

استفاده از همین افزودنی روي سیالژ علوفه ذرت

گاوها مشابه بود و تفاوت معنی داري بین آنها وجود

سرمازده انجام دادند ،گزارش کردند که این افزودنی

نداشت.

اثرات مثبتی بر تخمیر سیالژ ذرت ،پایداري هوازي و

 pHشکمبه گاوها در هر دو گروه یکسان بود و تفاوت

عملکرد گاوهاي شیرده دارد .آنها دلیل این امر را پایین

معنی داري نداشت .همچنین نسبت مولی اسیدهاي چرب

بودن جمعیت الکتوباسیلوسها روي علوفه ذرت

فرار در شکمبه گاوها از لحاظ آماري معنی دار نبود اما

سرمازده و در نتیجه تخمیر محدود در سیالژ شاهد

غلظت کل  VFAدر شکمبه گاوهاي دریافت کننده سیالژ

نسبت دادند.

تلقیح شده کمتر بود که این امر به پایین بودن ماده

قابلیت هضم ظاهري ماده خشک ،ماده آلی و پروتئین

خشک مصرفی آنها برمیگردد.

خام تفاوت معنی داري بین تیمارها نداشت .نتایج
مطالعات دیگر با استفاده از افزودنی هاي میکروبی نیز

نتیجه گیري

نشان داده اند که این افزودنی ها اثر معنی داري بر

افزودنی میکروبی الکتیسیل مایز غلظت اسید استیک را

قابلیت هضم مواد مغذي در دستگاه گوارش ندارند (مک

در کنار اسید الکتیک افزایش دادو باعث بهبود پایداري

آلیستر و همکاران .)0228

هوازي سیالژ ذرت شد .اما به دلیل اینکه تخمیر در

همچنین گاوهاي دریافت کننده سیالژ تلقیح شده با

تیمار شاهد شدید بود و این افزودنی نیز بر شدت

افزودنی میزان کمتري شیر یا شیر تصحیح شده براي

تخمیر افزوده بود ،غلظت اسید الکتیک و سایر

 4درصد چربی تولید کردند ( .)P>5/55با توجه به اینکه

متابولیتهاي فرار اثر کاهشی بر ماده خشک مصرفی،

قابلیت هضم ظاهري ماده خشک ،ماده آلی و پروتئین

تولید شیر و تولید اجزاي شیر داشت.بنابراین استفاده

خام تفاوت معنی داري بین تیمارها نداشت،بنابراین

از این افزودنی در سیالژهاي با تخمیر وسیع میتواند

کاهش در تولید شیر به دلیل کاهش انرژي خام دریافتی

پایداري هوازي را بهبود بخشد.

در این دسته از گاوها میباشد.هوتانن و همکاران
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Abstracts
The objective of this study was to investigate the effects of Lactisil Maize (LM) on quality of corn
silage and performances of dairy cattle. Lactisil Maize consist four homofermentative strains
(Enterococcus faecium, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei and Pediococcus
pentosaceus) and one heterofermentative strain (Lactobacillus buchneri) of lactic acid producing
bacteria. For inoculants of the corn crops, 500 g of LM were diluted into 200 L of water and was
sprayed over 50 t of the fresh forages (1.5×105 cfu per g of fresh forage). The silos were opened 180
day after ensiling and were fed to eight Holstein dairy cattle in a replicated 2 × 2 Latin square
designed experiment.There were no significant differences between control and LM treated silages
in concentrations of DM and crude protein.However, applying of the inoculants resulted in an
increase in neutral detergent fiber of corn silage (P< 0.01). Higher concentrations of lactic and
acetic acids were found in silages with inoculants compared with control silages (P< 0.01). Aerobic
stability was higher in treated silage in comparison with control (P< 0.01). Animals fed the
inoculants-treated silage had lower dry matter intake (DMI, P< 0.01)and milk yield (P< 0.05)per
day due to negative effects of greater concentrations of volatile compounds on DMI. Digestibility of
nutrients and molar proportion of rumen volatile fatty acids were similar between treatments. As a
result, inoculating corn silages with this inoculant improves the aerobic stability of corn silage but
cannot conquest suppressed DMI of dairy cattle which induces by silages with greater
concentrations of volatile compounds.
Keywords: Bacterial inoculant, Lactisil Maize,Corn silage, Aerobic stability, Dry matter intake

