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چکیده
 میکروبی و پایداری،) جداسازیشده از ماست بر تخمیر شیمیاییLactobacillus fermentum( 92069 مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر الکتوباسیلوس فرمنتوم
 جهت تهیه تیمارهای آزمایشی به علوفه، الکتوباسیلوس فرمنتوم پس از استانداردشدن، بهمنظور انجام این آزمایش.هوازی سیالژ ذرت با رطوبت باال انجام شد

) بهازای هر گرم علوفه تازه در سه تکرار تهیه وLF2( 2×106 cfu ) وLF1( 1×106 cfu ،)LF0 ، تیمارهای آزمایشی شامل غلظتهای صفر (شاهد.ذرت افزوده شد
 کربوهیدراتهای محلول در، نتایج آزمایش نشان داد که ترکیبات شیمیایی سیالژها شامل ماده خشک. روز نگهداری شدند90 سیلوهای آزمایشگاهی بهمدت
 کمتر از تیمار شاهد بودLF2  سیالژ تیمارpH . پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی و شوینده اسیدی تحت تأثیر افزودن باکتری قرار نگرفت،آب
 بهترتیب بیشترLF2  غلظت اسید استیک و جمعیت کپک سیالژ.)P>0/05(  باالتر از تیمار شاهد بودLF2  وLF1  غلظت اسید الکتیک در سیالژهای.)P>0/05(

 پایداری هوازی سیالژ. جمعیت باکتریهای اسید الکتیک و مخمر سیالژها تحت تأثیر افزودن باکتری قرار نگرفت.)P>0/05( و کمتر از سیالژهای دیگر بود
 اما در جمعیت،)P>0/05(  کمتر از دیگر سیالژها بودLF2  سیالژpH  مقدار، در مرحله هوازی.)P>0/05(  کاهش یافتLF2  در مقایسه با سیالژLF1  وLF0

 قابلیت استفاده بهعنوان تلقیح کننده92069  نتایج این مطالعه نشان داد که الکتوباسیلوس فرمنتوم.مخمر سیالژها در این مرحله اختالف معنیداری مشاهده نشد
.سیالژ را دارد
. الکتوباسیلوس فرمنتوم، سیالژ ذرت، جمعیت میکروبی، تخمیر،پایداری هوازی:کلیدواژهها
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Abstract

The aim of this study was to investigate the effect of Lactobacillus fermentum 92069 (LF) isolated from yogurt on chemical and microbial
fermentation and aerobic stability of high moisture corn silage. After propagation and concentration determination LF was used to prepare
experimental treatments with concentrations of zero (control, LF0), 1×106 cfu/g fresh forage (LF1) and 2×106 cfu/g fresh forage (LF2). Three replicates
of each treatment were stored in laboratory silos for 90 days. The results showed that the chemical composition of silages (DM, NDF, ADF, CP,
WSC) was not affected by addition of LF. LF2 had a significant lower pH compared to the control (P<0.05). LF1 and LF2 silages showed a higher
concentration of lactic acid (P<0.05). Concentration of acetic acid increased and mold population decreased in LF2 compared to the other silages
(P<0.05). There was no significant difference between population of lactic acid bacteria and yeast in silages. The aerobic stability of LF0 and LF1
silages decreased significantly compared to LF2 (P<0.05). During the aerobic stage after opening the silos, LF2 silage had the lowest pH (P<0.05).
However, yeast population of silages during the aerobic stage was not affected by treatment. The results of this study showed that Lactobacillus
fermentum 92069 has the potential to be used as a silage inoculant.
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مقدمه

شده است .مطالعات انجامشده اثر مثبت استفاده از این

یکی از روشهای حفظ علوفههای مرطوب در شرایط

باکتریها را بر سیالژهایی با ماده خشک متفاوت گزارش

بیهوازی ،سیلوکردن میباشد .اساس این روش بر فعالیت

کردهاند [ 13 ،9و  .]19برای مثال استفاده از باکتریهای

باکتریهای اسید الکتیک استوار است .این باکتریها در

اسید الکتیک تخمیرکننده ناهمگن ،هم در سیالژ ذرت با

شرایط بیهوازی کربوهیدراتهای محلول در آب را به

ماده خشک  31/5درصد [ ]19و هم در سیالژ ذرت با

اسیدهای آلی (بهطور عمده اسید الکتیک) تبدیل میکنند

ماده خشک  21/4درصد ،باعث افزایش پایداری هوازی

و با کاهش  ،pHعلوفه دارای رطوبت را از تخمیر

سیالژ شدند [ .]9باکتریهای اسید الکتیک تخمیرکننده

نامناسب توسط میکروارگانیسمها محافظت میکنند [.]9

ناهمگن میتوانند از طریق افزایش غلظت اسیدهای چرب

پس از بازکردن سیلو و قرارگرفتن سیالژ در معرض هوا،

فرّار در طول تخمیر بیهوازی ،از رشد مخمرها و قارچها

فعالیت میکروارگانیسمهایی از قبیل مخمر و کپک افزایش

پس از قرارگرفتن در معرض هوا جلوگیری کرده و باعث

مییابد .فعالیت این میکروارگانیسمها باعث اتالف

افزایش پایداری هوازی سیالژ شوند [.]19

کربوهیدراتهای محلول و محصوالت نهایی تخمیر از

الکتوباسیلوس فرمنتوم ( )Lactobacillus fermentumبا

مرحله بیهوازی شده که منجر به کاهش کیفیت و قابلیت

توانایی تولید اسید الکتیک و کاهش  pHبهعنوان باکتری

هضم سیالژ خواهد شد [ .]15استفاده از افزودنیهای

اسیدالکتیک تخمیرکننده ناهمگن در سیالژ مورد استفاده قرار

میکروبی هم برای تخمیر مناسب سیالژ در مرحله

میگیرد [ 11 ،1و  .]13استفاده از این باکتری در سیالژ

بیهوازی و هم برای افزایش پایداری هوازی سیالژ پس

یونجه و ذرت باعث افزایش پایداری هوازی شد [ 11و .]17

از بازکردن سیلو میتواند مؤثر باشد.

افزایش پایداری هوازی بهوسیله این باکتری از طریق تبدیل

از جمله افزودنیهای میکروبی ،باکتریهای اسید

اسیدالکتیک به اسیداستیک تحت شرایط بیهوازی صورت

()Homofermentative LAB

میگیرد [ .]17با اینحال اطالعات موجود در خصوص

میباشند که هنگام استفاده در سیالژ با تبدیل

اثرات الکتوباسیلوس فرمنتوم در مقایسه با سایر گونههای

کربوهیدراتهای محلول به اسیدهای آلی کوتاه زنجیر،

الکتوباسیلوس بر کیفیت تخمیر سیالژ کمتر است [.]11

الکتیک تخمیرکننده همگن

باعث کاهش سریع  pHو جلوگیری از رشد و تکثیر

بنابراین ،با توجه به عدم وجود هرگونه اطالعاتی در

میکروارگانیسمهای نامطلوب میشود [ .]4استفاده از

مورد استفاده از این سویه الکتوباسیلوس فرمنتوم (سویه

باکتریهای اسیدالکتیک تخمیرکننده همگن سبب کاهش

 )92069بهعنوان یک افزودنی باکتریایی در سیالژ و با

اتالف ماده خشک سیالژ ،بهبود قابلیت هضم و مصرف

توجه به نتایج مثبت ناشی از استفاده از آن بهعنوان یک

دام شده است [ 20و  .]4اما در مرحله تخمیر بیهوازی

پروبیوتیک خوراکی در تغذیه برههای شیرخوار و برههای

این باکتریها غالباً قادر به تولید اسید چرب فرّار کافی

پرواری [ 10و  ]14و همچنین ،بهدلیل امکان استفاده از

جهت ممانعت از رشد مخمرها و کپکها نیستند .بنابراین،

پروبیوتیک ها بهعنوان افزودنی در سیالژ [ ]2این مطالعه

نمیتوانند سبب افزایش پایداری هوازی شوند [.]15

با هدف بررسی اثر این سویه از الکتوباسیلوس فرمنتوم

بهمنظور غلبه بر این مشکل باکتریهای اسیدالکتیک

جدا شده از ماست بر کیفیت تخمیر و پایداری هوازی

تخمیرکننده ناهمگن ( )Hetrofermentative LABاستفاده

سیالژ ذرت با رطوبت باال انجام شد.
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روشها 

موادو

استفاده از دستگاه کروماتوگراف گازی (مدل ،GC-804

جهت انجام این آزمایش ،علوفه ذرت در مرحله شیری با

آلمان) استفاده شد.

ماده خشک  23/47درصد از مزارع پردیس کشاورزی و

برای شمارش جمعیت باکتریهای الکتیک اسید،

منابع طبیعی دانشگاه رازی برداشت و در ابعادی به طول

مخمر و کپک سری رقت  10-1تا  10-10تهیه شد .بهمنظور

دو سانتیمتر خرد شد .علوفه خرد شده با سه تکرار جهت

کشت باکتریهای الکتیک اسید رقتهای موردنظر

تهیه تیمارهای  -1تلقیحنشده (کنترل)LF0 ،؛  -2تلقیحشده

بهصورت پورپلیت در محیط کشت  MRSآگار (مرک،

با  1×106 cfuالکتوباسیلوس فرمنتوم  92069بهازای هر

آلمان) کشت و سپس در شرایط بیهوازی در دمای 30

گرم علوفه تازه ( )LF1و  -3تلقیحشده با 2×106 cfu

درجه سانتیگراد بهمدت  72ساعت انکوبه شد .نتایج بین

الکتوباسیلوس فرمنتوم  92069بهازای هر گرم علوفه تازه

 30تا  300کلنی شمارش و با تعدا کلنی در هر گرم علوفه

( )LF2استفاده شد .غلظتهای مورداستفاده باکتری

تازه گزارش شد [ .]6مخمر و کپک در محیط

PDA

الکتوباسیلوس فرمنتوم در این آزمایش ،با استفاده از روش

(مرک ،آلمان) کشت و سپس در دمای  25درجه

تکثیر در محیط  MRSمایع (مرک ،آلمان) و

سانتیگراد انکوبه گردید .جمعیت مخمر و قارچ بهترتیب

کدورتسنجی و اندازهگیری جذب نمونهها با دستگاه

یک و پنج روز بعد از انکوباسیون شمارش و با تعداد

اسپکروفتومتر (مدل ،CECIL, CE 3041انگلستان) تهیه

کلنی در هر گرم علوفه تازه گزارش شد [.]18

شد [ .]7سیالژها در سیلوهای آزمایشگاهی با ابعاد 18

به منظور تعیین پایداری هوازی بعد از بازکردن

سانتیمتر قطر و  35سانتیمتر ارتفاع تهیه شدند .سطح

سیلوها مقدار  600گرم سیالژ از هر تکرار در سطل های

سیلوها بعد از پرشدن و در حین بستن درب با

پالستیکی قرار داده و درب آن ها با پارچه پنیر دوالیه

دیاکسیدکربن گازدهی و بعد از غیرقابل نفوذشدن نسبت

پوشانده شد .دمای سیالژ با استفاده از دماسنج به فاصله

به هوا تا زمان موردنظر در دمای اتاق نگهداری شدند.

پنج ساعت یک بار خوانده و ثبت شد و ساعات قبل از

بعد از بازکردن سیلوهای آزمایشگاهی در روز ،90

رسیدن دمای سیالژ به دو درجه سانتی گراد باالتر از

ماده خشک سیالژ هریک از نمونهها در آون دارای جریان

دمای محیط به عنوان پایداری هوازی در نظر گرفته شد

هوا در دمای  60درجه سانتیگراد بهمدت  48ساعت

[ . ]19در چهار مرحله (ساعت های صفر 160 ،80 ،و

تعیین شد .سپس نمونهها جهت اندازهگیری ترکیبات

پایان مرحله هوازی) بعد از قرارگرفتن سیالژها در

شیمیایی با آسیاب دارای الک یک میلیمتری آسیاب شد و

معرض هوا pH ،و جمعیت مخمر و کپک اندازه گیری

اندازهگیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی

شد.

[ ،]24کربوهیدراتهای محلول در آب [ ]8و پروتئین خام

داده های مربوط به ترکیبات شیمیایی ،محصوالت

نمونهها [ ]3انجام شد .جهت تعیین  pHبعد از

تخمیر و جمعیت میکروبی سیالژها بعد از بازگشایی سیلو

عصارهگیری نمونهها ] [2بالفاصله  pHقرائت و عصاره

و پایداری هوازی سیالژها با استفاده از نرمافزار آماری

موردنظر جهت اندازهگیری نیتروژن آمونیاکی [ ]16و

( SASنسخه  )9/4رویه خطی  GLMبا مدل ( )1و

اسیدالکتیک [ ]5با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل

جمعیت میکروبها و  pHسیالژها در طول پایداری

 ،CECIL, CE 3041انگلستان) و اسید استیک [ ]22با

هوازی با استفاده از رویه  MIXEDو بهصورت
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اندازهگیریهای تکرارشونده با مدل ( )2تجزیه و مقایسه

نتایج وبحث

میانگینها بهکمک آزمون چند دامنهای دانکن در سطح

ترکیبات شیمیایی و میکروبی علوفه ذرت قبل از سیلوکردن

 0/05انجام شد.

در جدول ( )1گزارش شده است .بعد از بازکردن سیلوها،

مدل )1

Yij=µ+Ti+ eij

تفاوتی در میزان ماده خشک ،درصد الیاف نامحلول در

مدل )2

Yij=µ+Ti+Wj+Ti ×Wj+ eij

شوینده خنثی ،درصد فیبر نامحلول در شوینده اسیدی و

در این مدلها ،Yij ،مشاهده بهدستآمده مربوط به

همچنین ،درصد پروتئین خام بین سیالژها مشاهده نشد

صفت (متغیر وابسته)؛  ،µمیانگین کل؛  ،Tiاثر  iامین تیمار؛

(جدول  .)2غلظت کربوهیدراتهای محلول در آب در همه

 ،eijاثر خطای آزمایشی؛  ،Wjاثر زمان؛  ،Ti ×Wjاثر

سیالژها در طی تخمیر کاهش یافت .غلظت کربوهیدرات

برهمکنش تیمار در زمان میباشد.

محلول در سیالژهای تلقیحشده با الکتوباسیلوس فرمنتوم
بهطور غیر معنیداری کاهش یافت.

جدول  .1ترکیبات شیمیایی و جمعیت میکروبی علوفه ذرت قبل از سیلوکردن
میانگین ±خطای معیار

ترکیبات شیمیایی
ماده خشک (درصد)

23/1±47/32

الیاف نامحلول در شوینده خنثی (درصد ماده خشک)

51/10±1/26

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (درصد ماده خشک)

23/96±1/41

پروتئین خام (درصد ماده خشک)

7/12±0/87

کربوهیدرات محلول در آب (درصد ماده خشک)

7/04±0/54

1

جمعیت میکروبی

باکتریهای اسید الکتیک

3/15±0/39

مخمر

4/71±0/24

کپک

3/90±0/18

 .1جمعیت باکتریهای اسید الکتیک ،مخمر و کپک بر حسب  log 10واحد کلنی فرمینگ بهازای هر گرم علوفه تازه گزارش شد.

جدول  .2ترکیبات شیمیایی سیالژ ذرت تلقیحشده با سطوح مختلف الکتوباسیلوس فرمنتوم 92069
1

تیمار

ترکیب شیمیایی

SEM

P-value

0/12

LF0

LF1

LF2

ماده خشک (درصد)

23/55

24/16

24/44

0/26

الیاف نامحلول در شوینده خنثی (درصد ماده خشک)

49/31

46/14

49/76

0/87

0/13

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (درصد ماده خشک)

26/96

24/45

23/47

1/09

0/16

پروتئین خام (درصد ماده خشک)

7/30

7/01

7/76

0/69

0/81

2/21

1/73

1/52

0/46

0/58

کربوهیدرات محلول در آب (درصد ماده خشک)
.1

LF0

(سیالژ ذرت تلقیحنشده ،کنترل)،

cfu( LF1

6

 1× 10الکتوباسیلوس فرمنتوم  92069بهازای گرم علوفه تازه)،

 92069بهازای گرم علوفه تازه).
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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cfu( LF2

6

 1×10الکتوباسیلوس فرمنتوم

اثر الکتوباسیلوس فرمنتوم جداشده از ماست بر کیفیت تخمیر و پایداری هوازی سیالژ ذرت با رطوبت باال

ج

مقادیر  pHسیالژها در دامنه  3/92تا  4/09قرار داشت

فرمنتوم تخمیر را بهصورت ناهمگن انجام میدهد افزایش در

(جدول  ،)3که بیانگر تخمیر مناسب برای جلوگیری از رشد

غلظت اسید استیک میتواند ناشی از تبدیل اسیدالکتیک به

میکروارگانیسمهای نامطلوب بود [ .]9تفاوتی در

pH

سیالژهای  LF1و  LF2مشاهده نشد ،اما  pHسیالژ

LF2

غلظت نیتروژن آمونیاکی سیالژها بهعنوان شاخصی از

نسبت به کنترل بهطور معنیداری پایینتر بود (.)P>0/05

تجزیه پروتئین تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت.

غلظت اسید الکتیک در سیالژهای  LF1و  LF2باالتر از

جمعیت باکتریهای اسید الکتیک و مخمر در سیالژهای

سیالژ شاهد بود ( .)P>0/05تفاوتی در غلظت اسیداستیک

آزمایشی اختالف معنیداری نشان نداد .جمعیت کپک تحت

در سیالژهای  LF1و  LF2مشاهده نشد .اگرچه غلظت اسید

تأثیر الکتوباسیلوس فرمنتوم قرار گرفت ،بهطوریکه سیالژ

استیک در سیالژ  LF2نسبت به کنترل بهطور معنیداری

LF2جمعیت کپک کمتری نسبت به سایر سیالژها داشت

بیشتر بود ( .)P>0/05نتایج متفاوتی از اثر افزودن باکتری

( .)P>0/05جمعیت مخمر و کپک موجود در سیالژهای این

الکتو باسیلوس فرمنتوم بر محصوالت تخمیری گزارش شده

آزمایش کمتر از تعداد الزم گزارششده ( )105جهت ایجاد

است [ 13 ،11و  .]17در تطابق با آزمایش حاضر استفاده از

فساد در سیالژ بود [ .]4نتایج این آزمایش با آزمایشهایی که

الکتوباسیلوس فرمنتوم سبب کاهش  pHو افزایش غلظت

در آنها از باکتری تخمیرکننده ناهمگن در تهیه سیالژ

اسیدالکتیک و اسیداستیک شد [ .]13کاهش معنیدار  pHدر

علوفههایی با رطوبت باال استفاده شده است ،همخوانی دارد

سیالژ حاصل از تیمار  LF2را میتوان به افزایش غلظت

[ 9و  .]21باالبودن رطوبت سیالژ امکان افت سریع  pHرا

اسیدالکتیک و اسیداستیک نسبت داد .مکانیسم دقیق تولید

کاهش میدهد و در نتیجه احتمال رشد میکروارگانیسمهای

اسید استیک نامشخص است ،ولی ازآنجاییکه الکتوباسیلوس

نامطلوب افزایش مییابد [.]12

اسیداستیک در مرحله بیهوازی باشد [.]23

جدول  .3تأثیر تلقیح الکتوباسیلوس فرمنتوم  92069به سیالژ ذرت بر محصوالت تخمیر و جمعیت میکروبی
1

تیمار

فراسنجه
pH

اسید الکتیک (درصد ماده خشک)

SEM

LF0

LF1

LF2

4/09a

4/02ab

3/92b

b

a

a

1/49

b

اسید استیک (درصد ماده خشک)

1/16

نیتروژن آمونیاکی (درصد ماده خشک)

0/45

2/07

ab

1/62

0/34

2/19

a

0/03
0/05

P-value

0/04
0/001

2/05

0/16

0/02

0/37

0/03

0/41

2

جمعیت میکروبی

باکتریهای اسید الکتیک

5/84

5/66

5/62

0/08

0/31

مخمر

1/70

1/63

1/71

0/09

0/80

a

a

b

کپک
.1

LF0

1/36

(سیالژ ذرت تلقیحنشده ،کنترل)،

cfu( LF1

1/42

0/76

0/15

 1× 106الکتوباسیلوس فرمنتوم  92069بهازای گرم علوفه تازه)،

فرمنتوم 92069بهازای گرم علوفه تازه).
 .2جمعیت باکتریهای اسید الکتیک ،مخمر و کپک برحسب  log 10واحد کلنی فرمینگ بهازای هرگرم علوفه تازه میباشد.
 :a-bتفاوت میانگینها با حروف غیرمشابه در هر ردیف معنیدار است ( :SEM .)P>0/05خطای استاندارد میانگینها.
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LF2

0/04
( 1×106cfuالکتوباسیلوس

لیال طاهرآبادی ،فرخ کفیلزاده

گزارش های مختلف اثر ضدقارچی باکتری های مولد

 LF2در مدت زمان قرارگرفتن در معرض هوا کاهش

اسیدالکتیک را گزارش کردند .اسیدهای آلی موجود در

معنی داری را نشان داد .هم چنین ،اثر متقابل بین تیمار و

سیالژ مانند اسید الکتیک ،اسید استیک ،اسید پروپیونیک

زمان معنیدار بود (.)P>0/05
pH

و  ...از جمله مواد ضدمیکروبی و ضدقارچی هستند که

مطالعات ،افزایش پایداری هوازی و کاهش

به طور طبیعی توسط باکتریهای اسیدالکتیک تولید

سیالژ را با استفاده از باکتری های اسیدالکتیک

میشوند [ 4و  . ]15در آزمایش حاضر احتمال میرود

تخمیرکننده ناهمگن در سیالژهایی با رطوبت باال ،بعد از

غلظت  2×106 cfuالکتوباسیلوس فرمنتومدر سیالژ از

قرارگرفتن در معرض هوا نشان دادهاند [15 ،9و  .]21در

طریق افزایش غلظت اسیدهای آلی باعث کاهش جمعیت

واقع این باکتری ها از طریق تجمع محصوالت حاصل از

کپک ها شده باشد.

تخمیر سیالژ مانند اسید استیک و اسید پروپیونیک باعث

پایداری هوازی pH ،و جمعیت میکروبی سیالژها

افزایش پایداری هوازی سیالژ شدند [ .]21با اینحال،

بعد از قرارگرفتن در معرض هوا و طی دوره پایداری

گزارش های موجود نتایج متفاوتی را از تأثیر باکتری

هوازی در جدول ( ) 4گزارش شده است .پایداری

الکتوباسیلوس فرمنتوم بر پایداری هوازی سیالژ نشان

هوازی سیالژهای  LF0و  LF1بهترتیب 260و 245

میدهند [ 13و .]11

ساعت بود که در مقایسه با آن ها پایداری هوازی سیالژ

هنگامیکه سیالژ در معرض هوا قرار میگیرد

 LF2تا  289ساعت به طول انجامید ( .)P>0/05طی

مخمرهای تجزیهکننده الکتات باعث تولید گرما و کاهش

دوره پایداری هوازی pH ،سیالژها تحت تأثیر تیمار قرار

مواد مغذی سیالژ میشوند و احتمال میرود با توجه به
6

گرفت ،بهطوریکه سیالژ  LF2دارای  pHپایینتری در

اثر ضدقارچی اسیداستیک ،استفاده از غلظت 2×10 cfu/g

مقایسه با سایر تیمارها بود ( .)P>0/05جمعیت مخمر

الکتوباسیلوس فرمنتوم ( )LF2منجر به پایداری هوازی

تحت تأثیر تیمار قرار نگرفت و جمعیت کپکهای سیالژ

طوالنیتری در مقایسه با دیگر سیالژها شده است.

جدول  .4تأثیر تلقیح الکتوباسیلوس فرمنتوم  92069به سیالژ ذرت بر پایداری هوازی ،تغییرات  pHو جمعیت میکروبی بعد از
قرارگرفتن در معرض هوا
1

تیمار

فراسنجه
پایداری هوازی (ساعت)

pH

SEM

LF0

LF1

LF2

260 b

245b

289 a

4/97

4/24

4/23

4/15

0/01

a

a

P-value

b

تیمار

زمان

تیمار در زمان

-

-

-

0>0/01

0>0/003

0>0/07

2

جمعیت میکروبی
مخمر

4/96

کپک

3/64

( LF0 .1سیالژ ذرت تلقیحنشده ،کنترل)،

cfu( LF1

4/75

4/80

0/04

0/83

3/00

2/84

0/15

0>0/01

6

 1×10الکتوباسیلوس فرمنتوم  92069بهازای گرم علوفه تازه)،

بهازای گرم علوفه تازه).
 .2جمعیت مخمر و کپک برحسب  log 10واحد کلنی فرمینگ بهازای هرگرم علوفه تازه میباشد.
میانگینها با حروف غیرمشابه در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنیدار میباشد (.)P>0/05
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cfu( LF2

6

0>0/01

0/90

0>0/002

0>0/01

 1×10الکتوباسیلوس فرمنتوم92069
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