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Lactobacillus+Buchneri!ile!Silolanmış!Baklagil,!Buğdaygil!Ve!Karışımlarının!Silaj!
Özellikleri!!
C.!Yücel1!
1

!M.!Avcı1!

N.!Kılıçalp1!

M.R.!Akkaya1!

Doğu!Akdeniz!Tarımsal!Araştırma!Enstitüsü!Müdürlüğü,!Doğankent/Adana!

!
Araştırma,!Lactobacillus)buncheri!bakteri!inokulantın!değişik!yem!bitkisi!tür!ve!karışımlarından!hazırlanan!silajların!
kimyasal!komposizyonları!ile!silaj!kalitesi!üzerine!etkisini!belirlemek!amacıyla!yürütülmüştür.!Araştırmada!yonca,!ak!
üçgül,!adi!fiğ,!soya!fasulyesi,!nohut,!İngiliz!çimi,!buğday,!tritikale,!yulaf!ve!hardalın!saf!silajlarının!yanı!sıra;!adi!fiğin!
yulaf,!tritikale,!buğay!karışımları,!yoncaIbuğday!ve!İngiliz!çimiIak!üçgülün!karışımlarında!elde!edilmiş!15!farklı!karışım!
5
ile!Lactobacillus)buncheri!inokulantının!5x10 !CFU/g/yaş!materyal!dozu,!araştırmada!materyal!olarak!kullanılmıştır.!
Silaj! materyali! üzerinde! ham! protein! oranı! (HPO),! nötr! detergant! lif! (NDF),! asit! deterjan! lif! (ADF),! pH,! sindirilebilir!
kuru! madde! oranı! (SKMO),! nispi! yem! değeri(NYD)! gibi! özellikler! incelenmiştir.! İncelenen! tüm! özelliklerde! tür! ve!
karışım!ile!inokulant!uygulaması!interaksiyonları!istatistikî!olarak!önemli!bulunmuştur.!Ayrıca,!inokulant!uygulaması!
incelenen! tüm! özellikler! üzerine! istatistiksel! olarak! önemli! etkide! bulunmuştur.! Asetik! asit! üreten! L.) buchneri!
inokulant!uygulaması,!tür!ve!karışımların!silaj!ve!yem!kalite!özelliklerinden!HP!oranı,!SKM!ve!NYD!ve!ortalamalarını!
düşürdüğü;! NDF,! ADF! ve! pH! ortalamalarını! yükselttiği! ve! sonuç! olarak! silaj! kalitesi! üzerine! olumlu! etkide!
bulunmadığı!saptanmıştır.!Ayrıca,!hardalın!yüksek!HP,!SKM,!NYD!ve!düşük!NDF!ve!ADF!değeri!ile!yem!amaçlı!olarak!
silajı!yapılabilir!ve!rasyonlara!belli!oranlarda!kullanılabileceği!de!saptanmıştır.!
Anahtar!sözcükler:!!Inokulant,!Yem!bitkileri,!Silaj,!Kalite!
!

The!Silage!Characteristics!of!Legume,!grasses!and!Mixtures!of!Siled!with!
Lactobacillus!Buchneri!
The!research!was!carried!out!to!determine!the!effect!of!bacterial!inoculant!(Lactobacillus)buncheri)!on!the!chemical!
composition!and!the!quality!of!the!silages!prepared!from!different!forage!crops!and!their!mixtures.!Sole!silage!of!
alfalfa,! white! clover,! common! vetch,! soybean,! chickpea,! perinnal! rygrass,! wheat,! triticale,! oat! and! wild! mustard,!
furthermore!15!different!silageItype!obtained!from!different!proportions!mixture!such!as!(vetch!50%Itritikale!50%,!
vetch! 50%Iwheat! 50%,! vetch! 50%Ioat! 50%,! perinnel! rygrass! 60%Iwhite! clover! 40%,! alfalfa! 50%Iwheat50%)! and!
5
Lactobacillus) buncheri! doses! of! 5x10 ! CFU/g/fresh! material! were! used! as! matarials! in! the! research.! The! following!
measurment! were! recorded! on! silage! materials:! Crude! protein! ratio! (CPR),! neutral! detergen! fiber! (NDF),! acid!
detergant! fiber! (ADF),! pH,! degistieble! dry! matter! ratio! (DDMR)! and! relative! feed! value! (RFV).! Interaction! of! the!
spices,! their! mixtures! and! application! of! the! inoculant! in! all! examined! traits! were! found! statistically! significant.!
Furthermore,! all! examined! traits! were! statistically! significantly! influenced! by! application! of! the! inoculant.!
Application!of!L.!buncheri!inoculant!producing!acetic!acid!decreased!(CP!ratio,!DDMR!and!RFV)!the!silage!and!forage!
quality!features,!but!increased!NDF,!ADF!and!pH!ratioIas!a!result,!it!was!determined!that!these!application!had!a!
positive! effect! on! the! quality! of! the! silage.! Also,! It! was! determined! that! wild! mustard! (Sinapsis) arvensis)! may! be!
used!as!a!forage!crop!to!make!silage!or!added!certain!amount!in!rations!due!to!contein!high!CPR,!DDMR,!RFV!and!
low!ratio!NDF!and!ADF.!
Keywords:!Inoculant,)Forage)crops,)Silage,)Quality!

Giriş!
Çukurova! gibi! sahil! bölgelerde! kışlık! dönemde!
ekimi! yapılan! yem! bitkilerinin,! ot! amaçlı! biçim!
dönemlerine! rastlayan! MartINisan! aylarındaki!
yağışların! fazla! ve! nispi! nemin! yüksek! olması!
nedeniyle!
üretilen!
otun!
kurutulmasını!
zorlaştırmakta,! çürümeler! nedeniyle! önemli!
derecede! verim! ve! kalite! kayıpları! olabilmektedir.!
Bölgede! özellikle! yaz! döneminde! doğal!
meralardan! yeterli! düzeyde! verim! alınamaması!
nedeniyle! bu! dönemdeki! kaliteli! kaba! yem!
!

ihtiyacını! karşılanması! açısından! silaj! yapımı!
önemli! olmaktadır.! Yonca,! fiğ! üçgül! gibi! baklagil!
yem! bitkilerinin! düşük! kuru! madde! içeriği! suda!
çözülebilir! karbonhidratların! az! oluşu! ve! ayrıca!
baklagillerin! tampon! kapasitesinin! yüksek! olması!
bunların!zor!silolaşmasına!neden!olmaktadır!(Pitt,!
1990;! McAllister! ve! ark.,! 1998;! Davies! ve! ark.,!
1998;! Altınok! ve! ark.,! 2005).! Ancak,! baklagil! yem!
bitkilerin! silaj! yapılırken! meydana! gelebilecek! bu!
olumsuz! özellikleri! buğdaygillerle! karıştırılmasının!
11!
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!
yanı! sıra,! inokulant! veya! diğer! katkı! maddeleri!
kullanılarak! önlenebileceği! bildirilmektedir! (Keleş!
ve!Yazgan,!2005;!Kaya!ve!ark.,!2009;!Karakozak!ve!
Ayaşan,! 2010).! Silaj! kalitesi,! elde! edildiği!
materyale,! biçim! dönemine,! biçim! sayısına,! silaj!
üretim! teknolojisine,! toprak! ve! iklim! koşullarına!
bağlı! olarak! önemli! düzeyde! değişmektedir! (Kaya!
ve! ark.,! 2009).! Yaban! hardalı,! bölgemizde! yonca,!
üçgül! ve! fiğ! gibi! bitkilerin! ekimi! yapılan! alanlarda!
zaman! zaman! sorun! olmaktadır.! Bu! nedenle! bu!
alanlarda! yer! alan! hardalın! kalite! özelliklerinin!
saptanması! söz! konusu! türlerle! birlikte! hasat!
yapılıp! yem! olarak! kullanılabilirliği,! ayrıca,! bunun!
gibi! türlerin! özellikle! kültür! bitkileri! tarımının!
yapılamadığı! daha! çok! marjinal! alanlarda!
değerlendirip,! alternatif! bir! bitki! olarak! yem!
temininde!
kullanılabilme!
olasılığı!
da!
amaçlanmıştır.! Akdeniz! ikliminin! sahip! olduğu!
ekolojilerde! nohut! bitkisi,! tane! üretimi! amacıyla!
kışlık! olarak! yetiştirilmektedir.! Ancak,! nohut! bu!
alanlarda! yağış! ve! nisbi! nemin! yüksek! olması!
nedeniyle! zaman! zaman! fungal! bir! hastalık! olan!
Antraknoza! yakalanmakta! ve! bunun! sonucunda!
önemli! verim! ve! kalite! kayıpları! meydana!
gelmektedir.! Nohut! belirtilen! nedenle! tane!
üretimi! amacıyla! hasat! yapılamadığı! durumlarda,!
silajının! yapılması! ile! hayvan! yemi! olarak!
değerlendirilebilme!
olasılığı!
amacıyla!
incelenmiştir.! Son! yıllarda! su! içeriği! yüksek! yeşil!
bitkilerin! uzun! süre! muhafaza! edilerek! ve! kalite!
kayıplarının! minimum! düzeye! indirerek! silaj!
yapımı,! gün! geçtikçe! daha! da! önemli! olmaktadır.!
Bu! amaçla,! yeşil! yemlerin! ve! uzun! süreli!
muhafazası! ve! yem! kalitesini! artırmak! için! değişik!
birçok! kimyasal! ve! biyolojik! katkı! maddesi!
geliştirilmiş! ve! yaygın! olarak! uygulanmaktadır.!
Silaj! yapımı! sürecinde! yaygın! olarak! kullanılan!
mikrobiyal!
inokulantların!
amacı,!
siloda!
fermantasyonun! başlangıç! döneminde! pH’nın!
düşüşünü! hızlandırmak,! homofermantasyon!
süresince! bitkideki! karbonhidratları,! proteolis! ve!
diaminasyon! azalması! sırasında! proteinleri!
muhafaza!etmektir!(Seale,!2006).!Ayrıca,!laktik!asit!
içeren! inokulantlar! laktik! asit! fermantasyonunu!
artırmak! ve! silaj! materyalini! korumak! için!
kullanılmaktadır!(Sucu!ve!Filya,!2006;!Jalč!ve!ark.,!
2010;! Ozduven! ve! ark.,! 2010).! Silaj! yapımında!
yaygın! olarak! kullanılan! mikrobiyal! inokulantlar,!
homofermantatif! ve! heterofermatatif! LAB! olmak!
üzere! başlıca! 2! grup! altında! toplanmaktadır!
(Mohammadzadeh! ve! ark.,! 2011).! Lactobacillus)
plantarum,! Enterococcus) faecium! ve! Pediococcus!
türleri! gibi! homofermantatif! LAB! inokulantları!
genelde! laktik! asit! üretimini! artırmakta! ve! asetik!
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asit,! butirik! asit,! amonyakIazotu! (NH3IN)! seviyesi!
ve! ilk! fermantasyon! evresindeki! pH! değerini! hızla!
düşürmesinin! yanı! sıra,! düşük! stabiliteye! neden!
olduğu! ve! sıklıkla! aerobik! bozulmayı! artırdığı!
bildirilmektedir!(Davies!ve!ark.!1998;!!Filya,!2000;!
Holzer! ve! ark.,! 2003;! Kleinschmit! ve! Kung,! 2006).!
Aerobik! olarak! stabil! olmayan! silajlar,! silaj!
yapımında! karşılaşılan! önemli! sorunların! başında!
gelmektedir.! Silolama! sırasında! hava! alması!
sonucu! başta! maya! ve! küf! olmak! üzere! ortamda!
bulunan!ve!silajlarda!bozulmaya!neden!olan!diğer!
aerobik! mikroorganizmalar! aktif! hale! geçerek!
ortamda! bulunan! şeker! ve! fermantasyon!
ürünlerini! tüketip! silajın! ısınmasına! yol!
açmaktadır.! Heterofernatatif! özellikte! olan!
Lactobacillus) buchneri) daha! çok) buğdaygil,! mısır,!
baklagil! ve! yüksek! nem! içeriğine! sahip! tanelerin!
silaj! yapımında! kullanılan! bir! bakteriyal!
inokulanttır.! Lactobacillus) buchneri,) asetik! asit!
üretimini! artırarak,! maya! ve! küf! oluşumunu!
engelleyerek!silajın!aerobik!stabilitesini!artırmakta!
ve!silaj!açıldığında!sıcaklığa!dayanıklılığını!artırdığı!
birçok! araştırmada! da! belirtilmektedir! (Holzer! ve!
ark.,! 2003;! Kleinschmit! ve! Kung,! 2006;! Kung! ve!
Ranjit,!2001;!Filya,!2001;!Filya,!2003!a;!Filya,!2003!
b;! Lindsey! ve! Kung,! 2010).! Ancak,! L.! buchneri!
inokulantın! kullanımı,! kuru! madde! kaybı,! yüksek!
pH! ve! yem! alımı! gibi! bazı! olumsuz! etkilerin! yanı!
sıra! silaj! kalitesi! üzerine! çok! az! düzeyde! olumlu!
etkide! bulunduğu! bilinmektedir! (Holzer! ve! ark.,!
2003;! Kleinschmit! ve! Kung,! 2006;! Kung,! 2010).!
Çoğunlukla! biyolojik! katkı! maddeleri! içeren!
homofermatatif! inokulantlar! yüksek! miktarda!
laktik! asit! üreterek! silajın! laktik! asit! içeriğini!
artırdığı! bilinmesinin! yanı! sıra,! son! dönemlerde!
asetik!
asit!
üreten!
heterofermantatif!
inokulantlarında! kullanıldığı! bildirilmektedir!
(Holzer! ve! ark.,! 2003).! Son! yıllarda! aerobik!
fermantasyonu! ve! aerobik! stabiliteyi! artıracak! iki!
amaçlı!kullanılabilecek!inokulantlar!geliştirildiği!ve!
yaygın! şekilde! kullanıldığı! bildirilmektedir! (Hu! ve!
ark.,!
2009).!
Homofermantatif!
ve!
heterofermantatif! inokulantların! ayrı! ayrı!
kullanılmasının! yanı! sıra! yaygın! olarak! silaj!
yapımında! kullanılan! farklı! gruplarda! yer! alan! ve!
özelliklede! L.! buchneri! ve! L.) plantarum! gibi! diğer!
bakterilerle! kombine! şeklinde! yaygın! olarak!
kullanılmaktadır! (Kung! ve! Ranjit,! 2001;! Filya,!
2003a;!Filya,!2003b;!Lindsey!ve!Kung,!2010;!Hu!ve!
ark.,! 2009;! Weinberg! ve! ark.,! 2002).! Kung! and!
!
Ranjit (2001),! ayrıca! L.! buncheri! nin! arpa! silajın!
aerobik! stabiliteyi! artırmak! için! etkili! bir! metot!
olduğu! ve! diğer! antifungal! katkılara! alternatif!
olabileceğini!bildirmektedirler.!!
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Araştırma,! Çukurova! koşullarında! yaygın! olarak!
yetiştirilen!
veya!
yem!
amaçlı!
olarak!
değerlendirilebilecek! bazı! bitki! türlerinin! saf! ve!
karışım! şeklinde! silaj! yapımında! kullanılan! L.!
buchneri! inokulantın,! silolanan! materyalin!
fermantasyon! ve! yem! kalitesi! üzerine! etkisini!
saptamak!amacıyla!yürütülmüştür.!

Materyal!ve!Yöntem!
Bu! araştırma,! 2008I2009! yıllarında! Doğu! Akdeniz!
Tarımsal! Araştırma! Enstitüsü! Müdürlüğü!
Araştırma! Alanında! (Doğankent)! yürütülmüştür.!
Araştırma,! Çukurova! koşullarında! yaygın! olarak!
yetiştirilen! bazı! yem! bitkisi! türlerinin! saf! veya!
karışımlarından! yapılan! silajların! bakteri! inoküle!
edilmesinin!
silaj!
kalitesi!
ve!
kimyasal!
komposizyonu! üzerine! etkilerini! saptamak!
amacıyla!yürütülmüştür.!!
Silaj! yapımında! kullanılan! tür! ve! karışımların! şu!
şekilde!sıralanmıştır;!!
1.!%50!fiğI%50!yulaf!(FY)! 6.!saf!buğday!(B)! 11.!
%50!yoncaI%50!buğday!(YB)!
2.!%50!fiğI50!tritikale!(FT)!7.!saf!fiğ!
(F)12.%60İngiliz!çimiI%40aküçgül!(İÇÜ)!
3.!%50!fiğI50!buğday!(FB)!8.!saf!soya!(S)!
ak!üçgül!(Ü)!

13.!saf!

4.!saf!tritikale!(T)!9.!saf!nohut(N)! 14.!saf!İngiliz!
çimi!(İÇ)!
5.!saf!yulaf!(Yl)! 10.!saf!yonca(Y)! 15.!saf!yaban!
hardalı!(H)!
Araştırmada,!
bakteri!
inokulantı!
olarak!
Lactobacillus! buchneri) ) (Pioneer! 11A44;! Pioneer!
HiIBred! International,! Inc.,! Des! Moines,! IA,! USA)!
kullanılmıştır.) Silaj! yapımında! kullanılan! bitki!
türlerinin! ekimi! (soya! hariç)! 2008! yılı! kasım! ayı!
içerisinde! yapılmış! ve! hasatlar! 2009! yılı! nisan! ayı!
içerisinde,! buğdaygiller! süt! olum,! baklagillerin! ise!
çiçeklenme! başlangıç! dönemde! tamamlanmıştır.!
Yaban!hardalın!ekimi!yapılmamış!olup,!enstitümüz!
tarla! alanlarında! doğal! olarak! yetişen! bitkilerden!
örnekler! alınarak! silaj! materyali! olarak!
kullanılmıştır.! Soya! fasulyesi! örnekleri! 2.! ürün!
döneminde! yetiştirilen! deneme! alanından!
sağlanmıştır.! Silaj! yapımı! için! kullanılacak!
karışımlar,! saf! türlerin! belirtilen! oranlarında!
karıştırılmasıyla! oluşturulmuştur.! Laboratuar!
koşullarında! 2I3! cm! boyutlarında! doğrandıktan!
5
sonra! 5x10 ! CFU/g/! olacak! şekilde! saf! su! ile! iyice!
karıştırıldıktan! sonra! hazırlanan! bakteri! inokulantı!
silajlık! materyal! üzerine! homojen! bir! şekilde!
!

püskürtülmüştür.! Hazırlanan! silajlık! materyali! 4!
litrelik! özel! yapılmış! silindirik! silaj! kapları! içine!
doldurulmuş! ve! bu! amaçla! geliştirilmiş! baskı!
düzeneği!ile!iyice!sıkıştırıldıktan!sonra!ağızları!hava!
almayacak! şekilde! kapatılmıştır.! Güneş! almayan!
karanlık! bir! odada! saklanan! silaj! kapları! 60! gün!
sonra! açılarak,! örnekler! üzerinde! 3! paralel! olmak!
üzere! pH,! HP,! NDF! ve! ADF! analizleri! yapılmıştır.!
Silaj! örneklerinde! pH! analizlerinin! yapılmasında!
dijital!pH!metreden!yararlanılmış!ve!ölçümler!20!g!
silajın! 180! ml! saf! suda! 30! saniye! yüksek! hızda!
karıştırılmasından! sonra! alınan! süzüklerde!
gerçekleştirilmiştir.! Ayrıca) silaj! örnekleri! renk,!
koku!ve)yapısal!özelliklere!göre!fiziksel!ve!duyusal!
analizlere! tabi) tutulmuştur! (Coşkun,! 2007).!
İncelenen! silaj! örnekleri! kurutulup! tartıldıktan!
sonra,! örneğin! tamamı! 1! mm! elek! çapına! sahip!
değirmende! öğütülerek! analize! hazırlanmıştır.!
Örneklerin! azot! (N)! içeriğinin! belirlenmesinde!
Kjeldahl! metodu! kullanılmıştır.! Ham! Protein! oranı!
ise!Nx6.25!formülü!ile!belirlenmiştir!(AOAC,!1990).!
Yemlerin!hücre!duvarı!bileşenlerini!oluşturan!NDF!
ve!ADF!içerikleri!esasları!Van!Soest!ve!ark.!(1991)!
tarafından! belirtilen! esaslara! göre! ANKOM! lif!
analiz!cihazı!(Fiber)analizer))!ile!saptanmıştır.!SKM!
oranı! ve! KMT,! Schroeder! (1994)! tarafından!
belirtilen!formüle!göre!hesaplanmıştır.!Buna!göre,!
SKMO=88.9I(0.779x%ADF);!
KMT=120/%NDF.!
Örneklerin!Nisbi!yem!değerleri!ise,!NYD=(%SKM!X!
%KMT)/1.29!eşitliğine!göre!hesaplanmıştır.!!
Araştırma! sonucunda! elde! edilen! veriler,!
bölünmüş! parseller! deneme! deseninde,! ana!
parselleri! tür! ve! karışımlar,! alt! parselleri! ise!
inokulant! uygulaması! olacak! şekilde,! MSTATIC!
istatistik! paket! programında! varyans! analizleri!
yapılmış,! ortalamalar! Duncan! (%5)! çoklu!
karşılaştırma!testine!göre!gruplandırılmıştır.!

Bulgular!ve!Tartışma!!
Ham! Protein! Oranı! (HPO):! Ham! protein! oranları!
bakımından,! türler! arasında! önemli! farklılıklar!
saptanmış!ve!tür!x!inokulant!interaksiyonu!önemli!
bulunmuştur.! En! yüksek! ham! protein! oranları!
%21.4! ile! inokulant! uygulanmayan! yaban!
hardalında,! en! düşük! değer! ise! %7.8! ile! yine!
inokulant! uygulanmayan! yulafta! tespit! edilmiştir.!
İnokulant! uygulaması! tür! ve! karışımlara! ait!
silajların! ham! protein! oranlarını! negatif! yönde!
etkilemiştir.! İncelen! tüm! tür! ve! karışımların!
inokulantsız! HPO! ortalaması! %15.2! oranında!
bulunurken,! bu! değer! inokulant! kullanılarak! elde!
edilen! silajlarda! %13.4! olarak! saptanmıştır.!
İnokulant! uygulanan! baklagil! silajlarının! ham!
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!
protein! oranındaki! azalış! fiğ,! soya,! ak! üçgül! ve!
nohutta,! tritikale! ve! buğdaydaki! azalıştan! daha!
fazla! olmuştur.! İnokulant! uygulaması! sadece! saf!
yulafta! önemsiz! bir! yükselişe! neden! olurken! çok!
yıllık! çim! ve! yaban! hardalında! da! önemli! oranda!
düşüşe!neden!olmuştur!(Tablo)1).!!
İnokulant! uygulanan! karışımlarda! ham! protein!
oranı! sadece! fiğ+yulaf! karışımında! değişmezken!
diğer! bütün! karışımlarda,! saf! türlerde! olduğu! gibi!
önemli! derecede! azalmıştır.! L.) buchneri! inokulant!
uygulaması! saf! yulaf! ve! bu! türün! fiğ! karışından!
oluşun! silajın! pH! sında! önemli! bir! değişikliğe!
neden! olmamasına! karşılık,! diğer! tür! ve!
karışımlardan! oluşan! silajın! ham! protein! oranını!
önemli!derecede!düşürmüştür.!Bu!konuda!yapılan!
birçok! araştırmada! L.! buchneri! inokulantı!
uygulanan! silajlarda! kuru! madde! kaybının! fazla!
olduğu,!pH’yı!L.)plantarum)inokulantına!göre!etkili!
şekilde!düşüremediği,!elde!edilen!silajın!hayvanlar!
tarafından! tüketiminde! bazı! olumsuz! etkileri!
olduğu! ve! silaj! kalitesi! üzerine! çok! az! düzeyde!
olumlu! etkide! bulunduğu! belirtilmiştir.! Fakat! bu!
olumsuz! etkilere! karşılık! L.) buchneri! bakteri!
inokulantının! silajların! daha! çok! aerobik!
stabilitesini!artırdığı!birçok!araştırıcı!tarafından!da!
bildirilmiştir! (Holzer! ve! ark.,! 2003;! Kleinschmit! ve!
Kung,!2006;!Filya,!2003!a;!Filya,!2003!b;!Lindsey!ve!
Kung,! 2010).! Bu! yönüyle! araştırma! bulgularımız!
diğer! araştırıcıların! bulguları! ile! uyum! içerisinde!
görülmektedir.! Bu! araştırmada,! baklagillerin! yer!
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aldığı! silajların! HPO! değerleri,! saf! buğdaygillerin!
değerinden! daha! yüksek! bulunmuştur.! Zira! bu!
konuda! yapılan! çalışmalarda! benzer! gelişme!
döneminde!hasat!edilen!baklagil!ve!buğdaygil!yem!
bitkilerinin! ham! protein! içeriklerinin! genelde!
baklagillerde!daha!yüksek!bulunduğu!belirtilmiştir!
(Açıkgöz,!2001).!Oldukça!iri!ve!bol!yapraklı!olan!ve!
erken! çiçeklenme! döneminde! hasat! edilen! yaban!
hardalının! hem! inokulantlı! hem! de! inokulantsız!
koşullarda!ham!protein!oranı!araştırmada!yer!alan!
diğer!tür!ve!karışımlardan!önemli!derecede!yüksek!
bulunmuştur.! Bölgemizde! boş! tarla! alanları,! yol!
kenarları! ve! doğal! meralarda! yaygın! olarak!
bulunan! yaban! hardalın! bu! yönüyle! çiftlik!
hayvanların!protein!ihtiyacını!karşılamada!oldukça!
önemli! bir! potansiyele! sahip! olduğu! anlaşılmıştır.!
Zira!bu!konuda!yapılan!bir!araştırmada!Kamalak!ve!
ark.! (2005),! uygun! dönemde! hasat! edilen! yaban!
hardalından! ruminat! hayvanlar! için! yüksek!
kalitede! ot! elde! edilen! alternatif! bir! yem! bitkisi!
olduğu!belirtilmiştir.!
Nötr! Deterjan! Lif! (NDF):! Tablo) 1’de! görüleceği!
üzere,! NDF! oranları! bakımında,! araştırmada! yer!
alan! türler! ve! karışımlar! arasında! önemli!
farklılıklar! saptanmış! olup,! tür! x! inokulant!
interaksiyonu!önemli!bulunmuştur.!!
!

!

Çizelge!1.!Silajların!Ham!Protein,!NDF!ve!ADF!Oranları!(%)!!
Table!1.!Crude!Protein,!NDF,!and!ADF!Rates!(%)of!Silages.!
No!
Ham!Protein!Oranı!(%)!
NDF!(%)!
Türler!
inokulantsız!
inokulantlı!
inokulantsız!
inokulantlı!
1IFY!
13.9!gh!
13.9!gh!
50.8!hı!
53.3!fg!
2IFT!
16.1!d!
14.3!fIh!
50.0!ı!
48.7!j!
3IFB!
17.7!c!
16.2!d!
39.5!op!
44.2!m!
4IT!
14.3!fIh!
13.4!h!
53.6!f!
59.0!c!
5IYl!
7.8!k!
8.1!k!
64.2!a!
60.4!b!
6IB!
14.7!fg!
13.7!gh!
52.0!gh!
57.0!d!
7IF!
18.4!bc!
13.8!gh!
40.3!op!
39.0!p!
8IS!
13.7!gh!
12.4!ı!
40.5!o!
41.8!n!
9IN!
12.4!ı!
10.4!j!
42.5!n!
40.4!op!
10IY!
14.7!fg!
13.6!h!
46.5!kl!
47.8!jk!
11IYB!
15.2!ef!
14.4!fIh!
48.7!j!
47.3!k!
12IİÇÜ!
16.7!d!
13.6!h!
42.1!n!
45.7!l!
13IÜ!
18.8!b!
16.0!de!
32.9!r!
30.4!s!
14IİÇ!
11.6!ı!
8.2!k!
52.7!fg!
54.9!e!
15IH!
21.4!a!
18.6!bc!
28.5!t!
34.8!q!
Ort!
15.2!A!
13.4!B!
45.7!B!
47.0!A!
CV(%)!
3.6!
1.7!

ADF!(%)!
inokulantsız!
inokulantlı!
41.3!bc!
40.0!cIe!
38.4!eIg!
38.0!fIh!
34.8!jIl!
36.4!hIj!
35.7!ıIk!
37.6!fIh!
44.5!a!
40.6!cd!
34.5!kl!
37.6!fIh!
38.5!eIg!
40.4!cd!
36.5!hIj!
38.4!eIg!
39.3!dIf!
39.0!dIf!
40.6!cd!
42.5!b!
39.4!dIf!
37.1!gIı!
32.2!m!
33.5!lm!
35.5!ıIk!
33.5!lm!
37.6!fIh!
36.6!hIj!
29.4!n!
35.6!ıIk!
37.2!B!
37.8!A!
2.6!

*)!Aynı!sütun!içerisinde!benzer!harf!grubu!ile!gösterilen!ortalamalar,!Duncan!(%5)’e!göre!farklı!değildir!
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!
İnokulant! uygulamasının! istatistikî! olarak! önemli!
bulunduğu,! inokulantsız! NDF! ortalaması! %45.7!
iken! inokulantlı! NDF! ortalaması! %47.0! olarak!
saptanmıştır.! Araştırmada! incelenen! yem! bitkisi!
tür! ve! karışımlarından! yapılan! silajların! %NDF!
oranları!inokulant!uygulaması!ile!önemli!derecede!
değişmiştir.!!İnokulant!uygulaması!fiğ+tritikale!saf!
yulaf,! fiğ,! nohut,! yonca+buğday! ve! ak! üçgülün!
%NDF!değerinde!önemli!bir!azalışa!neden!olurken,!
buğday,! tritikale,! İngiliz! çimi,! yaban! hardalı! yonca!
saf! türlerinde! önemli! derecede! artışa! neden!
olmuştur.! Karışımlar! incelendiğinde! inokulant!
uygulaması! ile! fiğ+tritikale! ve! yonca+buğday!
karışımlarının!NDF!oranları!azalırken!diğer!karışımI
ların! NDF! değerleri! yükselmiştir.! Bulgularımız,! bu!
konuda! yapılan! diğer! araştırma! bulgularının!
aksine,! genel! olarak! inokulant! uygulaması! ile!
silajların! NDF! ortalamaların! attığını! göstermiştir.!
Bulgular!arasındaki!farklılığın!temel!nedenlerinden!
birisi! uygulamalardaki! inokulantların! farklı!
olmasından! kaynaklanmaktadır.! L.) buchneri)
inokulantının) silajın! aerobik! ve! fermantasyon!
devresindekine! olan! katkısından! daha! çok,! asetik!
asit! üretimini! artırarak,! maya! ve! küf! oluşumunu!
engelleyerek! silajın! aerobik! stabilitesini! artırdığı,!
silaj!açıldığında!(hava!ile!temas!ettiğinde)!sıcaklığa!
dayanıklılığı! yükselttiğide! bir! çok! araştırmada!
bildirilmiştir!(Holzer!ve!ark.,!2003;!Kung!ve!Ranjit,!
2001;! Filya,! 2001;! Filya,! 2003! a;! Filya,! 2003! b;!
Lindsey!ve!Kung,!2010).!Değişik!tür!ve!karışımlarla!
yapılan! silajlarda! farklı! inokulant! kullanılması!
sonucu! tritikale,! buğday! ve! yulafın! %NDF!
!
değerlerinin!52.8I67.5!arasında!değiştiği (Ozduven!
ve! ark.,! 2010;! Muller! ve! ark.,! 2000),! saf! yoncada!
%47.4! olarak! bulunduğu! (Kaplan,! 2011),! hardalda!
ise! bu! değerin! %66.5I74.1! arasında! değiştiği!
bildirilmiştir!(Kamalak!ve!ark.,!2005).!
Asit! Deterjan! Lif! (NDF):! ADF! oranları! bakımında,!
araştırmada! yer! alan! türler! ve! karışımlar! arasında!
önemli! farklılıklar! saptanmış! olup,! tür! x! inokulant!
interaksiyonu! önemli! bulunmuştur.! ADF!
değerlerinin,! %29.4I44.5! arasında! değiştiği,! en!
yüksek! ADF! oranın! %44.5! ile! saf! yulafın!
inokulantsız!silajında,!en!düşük!değer!ise!%29.4!ile!
inokulant! uygulanmayan! yaban! hardalı! silajında!
saptanmıştır.! İnokulant! uygulamasının! istatistikî!
olarak! önemli! bulunduğu,! inokulant! uygulanan!
silajların! ADF! ortalaması! %37.8! iken,! bu! değer!
inokulantsız! silajlarda! %37.2! olarak! saptanmıştır.!
Araştırmada!incelenen!türlerinin!saf!ve!karışımları!
ile! yapılan! ve! inokulant! uygulanmayan! silajlarda!
yaban! hardalı,! İngiliz! çimiIak! üçgül! karışımlarının!

!

incelenen!diğer!tür!ve!karışımlardan!daha!düşük!%!
ADF!değerine!sahip!oluğu!saptanmıştır.!!Fiğ+yulaf!
ve! saf! yonca! silajlarının! diğer! tür! ve! karışımlara!
göre! daha! yüksek! ADF! değerine! sahip! olduğu!
belirlenmiştir.! İnokulant! uygulaması! saf! hardal,!
yonca,! tritikale,! buğday! ve! fiğ! türlerinin! %! ADF!
değerlerini! önemli! derecede! yükseltirken,! saf!
İngiliz! çimi! ve! yulafın! değerlerini! düşürmüştür.!
Fiğ+yulaf! ve! fiğ+tritikalede! olduğu! gibi! ADF!
oranında! azalışa,! buna! karşılık,! fiğ+buğday! ve!
İngiliz! çimi+ak! üçgül! karışımlarında! olduğu! gibi!
yükselişe! neden! olmuştur.! Değişik! tür! ve!
karışımlardan! elde! edilen! silajlara! farklı! inokulant!
kullanılması! sonucu! oluşan! ADF! değerleri;! yulaf!
örneklerinde! %30.8I45.7,! tritikalede! 35.3I43.7!
arpa! ve! buğdayda! 61.4! 67.5;! yulafIbuğday/fiğ!
!
karışımında!35.0I43.4!arasında!değiştiği (Muller!ve!
ark.,! 2000),! saf! yoncada! ise! bu! değerin! 41.08!
olarak! bulunduğu! bildirilmiştir! (Kaplan,! 2011).!
Kamalak! ve! ark.! (2005),! ise! hardalın! ADF! oranlaI
rının! %56.4I65.8! arasında! değiştiğini! saptamışlarI
dır.! Bulgularımızda,! diğer! araştırıcıların! bulgularıI
nın! aksine! inokulant! uygulamasının! bazı! tür! ve!
karışımlarının!%ADF!değerlerini!düşürmüş!olmakla!
birlikte! genel! olarak! ortalama! değerlerini! artırdığı!
görülmektedir.! Uygulamalardaki! farklılık! daha! çok!
kullanılan!inokulantların!farklı!olmasından!kaynakI
lanmaktadır.! L.) buchneri) inokulantının! silajın!
fermantasyon! ve! olgunlaşma! devresine! olumlu!
katkısından! daha! çok! silaj! açıldıktan! sonraki!
yemleme! devresinde! aerobik! stabilitesini! artırdığı!
bir!çok!araştırıcı!tarafından!da!bildirilmiştir!(Holzer!
ve!ark.,!2003;!Kung!ve!Ranjit,!2001;!Filya,!2003!a;!
Filya,!2003!b;!Lindsey!ve!Kung,!2010).!
pH:! Tablo) 2’nin! incelenmesinden! de! anlaşılacağı!
üzere,! pH! oranları! bakımında,! araştırmada! yer!
alan! türler! ve! karışımlardan! elde! edilen! silajlar!
arasında! önemli! farklılıklar! saptanmış! olup,! tür! x!
inokulant! interaksiyonu! da! istatistiksel! olarak!
önemli!bulunmuştur.!En!düşük!(4.05)!ve!en!yüksek!
(5.79)!
pH!
oranları!
sırasıyla!
inokulant!
uygulanmayan! İngiliz! çimi! +! ak! üçgül! karışımı! ve!
saf! yonca! silajlarında! tespit! edilmiştir.! İnokulant!
uygulaması! silajların! pH! ortalamasını! önemli!
derecede!yükseltmiştir.!Tüm!tür!ve!karışımlara!ait!
silajların! ortalama! pH’sı! 5.33! bulunurken,!
inokulantsız! silajların! ortalama! pH’sı! 4.87! olarak!
saptanmıştır.!Araştırma!materyalinde!saptanan!pH!
oranları! tür! ve! karışımlara! göre! önemli! derecede!
farklılık!göstermiştir.!İnokulant!uygulaması!tüm!tür!
ve! karışımların! ortalama! pH! değerini! (5.33)!
yükseltirken,! inokulant! uygulanmayan! koşullarda!
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!
bu! ortalama! (4.87)! daha! düşük! bulunmuştur.! Bu!
değerler,! kaliteli! bir! silajda! bulunması! gereken!
ortalama!değerden!genelde!daha!yüksek!(olumsuz!
olarak)! bulunmuştur.! pH! değerlerinin! yüksek!
olması! silajın! kuru! madde! içeriği! ile! ilişkili!
olabilmektedir.! Ayrıca,! baklagillerin! saf! ve! karışım!
olarak!yer!aldığı!silajların!pH!ortalamalarının!daha!
yüksek!olduğu!görülmektedir.!Bu!durum!silajın!iyi!
bir!fermantasyon!geçirmediğini!işaret!etmektedir.!
!
Nitekim! Davies! ve! ark. (1998),! iyi! bir! silajın!
fermantasyonun! ilk! devrelerinde! pH! değerlerinin!
<4.2’nin!altında!olmasının!önemini!belirtmişlerdir.!
Silaj! materyalinin! pH’sının! ! laktik! asit! üretimi,!
doğal! laktik! asit! bakterilerinin! yoğunluğu! veya!
uygulanan! inokulant! bakterisi,! yemin! suda!
çözülebilir!karbonhirat!içeriği!ve!komposizyonu!ile!
!
ilişkili! olduğu! bildirilmiştir (Heron! ve! ark.,! 1989;!
Williams! ve! ark.,! 1992).! Davies! ve! ark.! (1998)’! e!
göre! eğer! materyalin! suda! çözülebilir!
karbonhidratlar! değeri! düşük! yoğunlukta! ise!
inokule!edilmiş!olsa!bile!homofermatatif!olan!LAB,!
heteroformatatif! bir! yol! izlemekte! ve! silaj! kalitesi!
düşmektedir.!Yonca,!fiğ!ve!üçgül!gibi!baklagil!yem!
bitkilerinin! düşük! kuru! madde! içeriği,! suda!
çözülebilir! karbonhidratların! az! oluşu! ve! ayrıca!
baklagillerin! tampon! kapasitesinin! yüksek! olması,!
!
bu! türlerin! zor! silolaşmasına! neden! olmaktadır
(Pitt,! 1990;! McAllister! ve! ark.,! 1998;! Davies! ve!
ark.,!1998;!Altınok!ve!ark.,!2005).!Ancak,!yonca,!ak!
üçgül! ve! fiğ! gibi! baklagil! yeşil! yemlerin! silajı!
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yapılırken! meydana! gelebilecek! bu! olumsuz!
özellikleri!buğdaygillerle!karıştırılmasının!yanı!sıra,!
inokulant! veya! diğer! katkı! maddeleri! kullanılarak!
!
önlenebileceği! bildirilmektedir (Keleş! ve! Yazgan,!
2005;!Kaya!ve!ark.,!20097;!Karakozak!ve!!Ayaşan,!
2010).! Değişik! tür! ve! karışımlarından! elde! edilen!
silajlara! farklı! inokulant! uygulanması! sonucu! elde!
edilen! pH! değerlerini;! Karakozak! ve! Ayaşan!
(2010),!arpa,!yulaf,!fiğin!saf!ve!karışımlarında!3.76I
5.60,! inokulantlı! ve! inokulantsız! saf! soyada!
sırasıyla! 4.3! ve! 5.7;! Özduven! ve! ark.! (2010),!
tritikalede!bu!değeri!3.8I4.0!olarak!saptamışlardır.!
Müller! ve! ark.! (2000),! farklı! yem! bitkileriyle!
yapılan!silajlarda!iyi!bir!silaj!fermantasyonu!ile!pH!
oranlarının! 3.9I4.2! arasında! bulunduğunu! ve! bu!
değerlerin! silaj! açısından! ideal! değerler! olduğunu!
bildirmişlerdir.!Silaj!konusunda!yapılan!çalışmalarI
da!genelde!inokulant!uygulamasının!silajın!pH’sını!
düşürdüğü,! ancak! L.) buncheri! ile! yapılan! çalışI
malarda! pH’! nın! genelde! düşmediği! ve! hatta!
kontrole! göre! önemli! derecede! yükseldiği! bildiI
!
rilmiştir (Holzer!ve!ark.,!2003;!Kleinschmit!ve!Kung,!
2006;!!Filya,!2003!a,b;!Weinberg!ve!ark.,!2002).!
Sindirilebilir!Kuru!Madde!Oranı!(%):!SKM!oranları!
bakımında,! araştırmada! yer! alan! türler! ve!
karışımlar!arasında!önemli!farklılıklar!saptanmış!ve!
tür!x!inokulant!interaksiyonu!önemli!bulunmuştur.!!

Çizelge!2.!Silajların!pH,!SKMO!ve!NYD!Oranları!(%)!!
Table!2.!pH,!Degistieble!Dry!Matter!Ratio!(DDMR),!and!Relative!Feed!Value!(RFV)!of!Silages.!
No!
pH!
SKMO!
NYD!
Türler!
inokulantsız!
inokulantlı! inokulantsız!
inokulantlı! inokulantsız!
inokulantlı!
1IFY!
5.68!b!
5.40!f!
56.7!lm!
57.7!jIl!
128!no!
135!jIn!
2IFT!
4.65!k!
5.40!f!
58.9!hIj!
59.2!gIı!
142!gIk!
145!fIj!
3IFB!
4.33!n!
5.40!f!
61.8!cIe!
60.5!eIg!
165!cd!
154!ef!
4IT!
4.35!mn!
4.67!k!
61.0!dIf!
59.6!gIı!
158!de!
147!fIı!
5IYl!
5.48!e!
5.55!cd!
54.2!n!
57.2!kl!
113!p!
131!lIo!
6IB!
4.35!mn!
4.57!l!
62.0!cd!
59.6!gIı!
167!cd!
147!fIı!
7IF!
5.27!h!
5.59!c!
58.9!hIj!
57.4!kl!
142!gIl!
133!kIn!
8IS!
5.40!f!
5.47!e!
60.5!eIg!
58.9!hIj!
154!ef!
142!gIk!
9IN!
5.66!b!
5.48!e!
58.3!ıIk!
58.5!ıIk!
138!ıIn!
139!hIm!
10IY!
5.79!a!
5.50!de!
57.2!kl!
55.8!m!
131!mIo!
122!op!
11IYB!
4.58!l!
5.48!p!
58.2!ıIk!
60.0!fIh!
137!ıIn!
150!eIh!
12IİÇÜ!
4.05!p!
5.17!ı!
63.8!b!
62.7!bc!
184!b!
174!c!
13IÜ!
4.20!o!
5.24!h!
61.2!dIf!
62.8!bc!
160!de!
174!bc!
14IİÇ!
4.40!m!
5.75!a!
59.6!gIı!
60.4!eIg!
147!fIı!
153!eIg!
15IH!
4.89!j!
5.34!g!
66.0!a!
61.1!dIf!
208!a!
159!de!
Ort.!
4.87!B!
5.33!A!
59.9!A!
59.4!B!
152!A!
147!B!
CV!(%)!
0.50!
1.27!
3.89!
*)!Aynı!sütun!içerisinde!benzer!harf!grubu!ile!gösterilen!ortalamalar,!Duncan!(%5)’e!göre!farklı!değildir!
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En! yüksek! (%66)! ve! en! düşük! (%54.2)! %! SKM!
oranları! sırasıyla! yaban! hardalın! ve! saf! yulafın!
inokulantsız! silajlarında! tespit! edilmiştir.İnokulant!
uygulanan!silajların!SKMO!%59.4!iken,!inokulantsız!
silajlarda! bu! değer! ortalaması! %59.9! olarak!
saptanmıştır! (Tablo) 2).! İncelenen! tür! ve!
karışımlarından! yapılan! silajların! sindirilebilir! kuru!
madde! oranları! tür! ve! karışımlara! göre! önemli!
farklılık! göstermiştir.! En! yüksek! SKM! oranı! %66.0!
ile!yaban!hardalın!inokulantsız!uygulamasında,!en!
düşük! değer! ise! %55.8! ile! saf! yoncanın! inokulant!
kullanılan! silajında! saptanmıştır.! İnokulant!
uygulaması! incelenen! tüm! tür! karışımların!
ortalama!SKM!oranlarını!(%59.4)!kontrol!ortalama!
değerine!göre!(%59.9)!düşürdüğü!saptanmıştır.!!
Nispi! Yem! Değeri! (%):! Nispi! yem! değeri! oranları!
bakımından,! araştırmada! yer! alan! türler! ve!
karışımlar!arasında!önemli!farklılıklar!saptanmış!ve!
tür!x!inokulant!interaksiyonu!önemli!bulunmuştur.!
En! yüksek! NYD! 208! ile! yaban! hardalının!
inokulantsız! silajında,! en! düşük! değer! ise! 122! ile!
saf! yoncanın! inokulantlı! silajında! bulunmuştur.!
İnokulant! uygulaması! NYD! açısından! tür! ve!
karışımlar!üzerinde!istatistikîsel!olarak!önemli!etki!
yapmıştır.! İnokulant! uygulanan! silajların! NYD!
ortalaması!147!iken!inokulantsız!silajın!ortalaması!
152! olarak! saptanmıştır.! İncelenen! tür! ve!
karışımlarından! yapılan! silajların! nispi! yem! değeri!
(NYD)! oranları! Tablo) 2’de! verilmiştir.! NYD!
oranlarının! tür! ve! karışımlara! göre! farklılık!
göstermekte!olup,!%113I208!arasında!değiştiği!en!
yüksek!NYD!oranının!%208!ile!hardalın!inokulatsız!
silajında,! en! düşük! NYD! ise! %113! ile! saf! yulafın!
inokulantsız! silajında! elde! edilmiştir.! İnokulant!
uygulamasının!(%147)!ve!inokulant!uygulanmayan!
(%152)! uygulamaların! ortalamalarını! düşürdüğü!
saptanmıştır.!!

Sonuç!ve!Öneriler!
Farklı! yem! bitkisi! tür! ve! karışımlarının! inokulantlı!
ve! inokulantsız! olarak! yapılan! silajlarının! yem!
kalitesi! üzerine! etkilerinin! araştırıldığı! bu!
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çalışmada;!sindirilebilir!kuru!madde!oranı!ve!Nisbi!
yem!değeri!bakımından!yaban!hardalı,!İngiliz!çimi+!
ak! üçgül! karışımı;! diğer! tür! ve! karışımlardan! daha!
yüksek! değere! sahip! oldukları! saptanmıştır.!
İnokulant! uygulamasının! türlere! göre! değişmekle!
birlikte! genelde! olumlu! katkı! yapmadığı!
saptanmıştır.! L.) buncheri! inokulantın! silaj! kalitesi!
üzerine! olumlu! katkı! yapmasından! daha! çok!
aerobik! stabiliteyi! artırdığı! önceki! çalışmalar!
tarafından! da! doğrulanmaktadır.! Bundan! sonraki!
çalışmalarda! heterofermantatif! olan! L.) buncheri)
inokulantı! ile! birlikte! homofermantatif! grupta! yer!
alan! en! az! bir! inokulantın! kombinasyonu! şeklinde!
kullanılmasının! silaj! kalitesine! olumlu! etkisinin!
yanı!sıra!aerobik!stabiliteyi!de!artırması!bakımında!
zorunlu! olmaktadır.! Bölgemizde! tarla! alanlarında!
yol! kenarlarında! ve! mera! alanlarında! oldukça!
yaygın!olarak!bulunan!ve!kış!döneminde!gelişen!ve!
erken! ilkbaharda! ot! hasat! olgunluğuna! ulaşan! ve!
yüksek! verim! potansiyeline! sahip,! yaban!
hardalından! elde! edilen! silajının! kalite! değerleri!
oldukça!yüksek!bulunmuştur.!Bu!türün!hayvanlara!
yedirilmesinde! bazı! tedbirlerin! alınması! koşuluyla!
hayvan! beslemede! önemli! olduğu,! silajının!
yapılabildiği! yüksek! oranda! ham! protein! ve!
sindirilebilir! kuru! madde! oranına! sahip! olduğu!
anlaşılmıştır.! L.! buchneri) inokulantı,) buğdaygil,!
mısır,! baklagil! ve! yüksek! nem! içeriğine! sahip!
taneler! için! geliştirilmiş! olan! ve! yaygın! olarak!
kullanılmaktadır.! L.! buchneri,! maya! ve! küf!
oluşumunu!
engelleyerek!
silajın!
aerobik!
stabilitesini!artırmakta!ve!silaj!açıldığında!(hava!ile!
temas! ettiğinde)! sıcaklığa! dayanıklılığının! yüksek!
olmasını! sağlamaktadır.! L.! buchneri) fermentasyon!
sırasında! laktik! ve! asetik! asit! üreten!
heterofermantatif!bir!bakteri!olup,!en!etkili!dozun!
5
!
5x10 !CFU/g/yeşil!materyal!olduğu!bildirilmektedir
(Kung!ve!Ranjit,!2001;!Combs!ve!Hoffman,!2001).!
Bu! analizler! sonucu! inokulant! uygulanan! tür! ve!
karışımların! tamamının! renklerinin! koyu! yeşile!
dönüştüğü,!inokulant!uygulanmayan!silajlara!göre!
daha! ağır! bir! kokuya! sahip! oldukları!
gözlemlenmiştir.!
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