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REZUMAT 
Ambalarea sub vid a cărnii reprezintă o metodă de reducere a riscului de alterare microbiologică precum şi de prelungire a 
duratei de păstrare în condiţii de refrigerare. Reducerea presiunii parţiale a oxigenului şi modificarea compoziţiei gazoase în 
interiorul ambalajului reprezintă doar doi dintre factorii care concură la reducerea microflorei aerobe, reprezentată în special 
de asociaţia Pseudomonas - Acinetobacter – Moraxella, responsabilă de apariţia alterării cărnii refrigerate. În condiţii de 
anaerobioză, bacteriile lactice vor fi favorizate, acestea devenind categoria microbiană predominantă. 
 
ABSTRACT 
By vacuum packaging the hygienic quality of meat is considerable improved and the risk of microbiological alteration is 
significantly reduced. Under anaerobic conditions the aerobic flora represented mainly by mesophillic and psychotropic 
microorganisms is hindered, one of the most important factor involved in being the lower partial pressure of oxygen within 
the pack. On the other hand, vacuum packaging enhances the development of lactic flora. Under lower partial pressure of 
oxygen or under an appropiate mix of gases as oxygen and carbon dioxide this microorganisms are reaching high levels 
without producing great damages as the aerobic flora. 
 

1. INTRODUCERE 

Garanţia microbiologică a alimentului este guvernată 
de un control riguros al echilibrului între condiţiile oferite 
de aliment şi mediu, procesare şi gradul de contaminare. 

Alterarea microbiană a alimentelor, respectiv a cărnii, 
este un proces competitiv între bacterii şi, în funcţie de  
condiţiile de mediu în care se face depozitarea cărnii 
(temperatură, umiditate relativă a aerului), alterarea micro-
biologică va avea loc sub acţiunea unui anumit grup sau 
asociaţii bacteriene. 

În cazul cărnii refrigerate, păstrată în condiţii de 
aerobioză, putrefacţia superficială este tipul de alterare cel 
mai frecvent, cauza principală fiind multiplicarea excesivă 
a bacteriilor din asociaţia Pseudomonas - Acinetobacter - 
Moraxella, singură sau împreună cu alte specii din cele 
mai diverse grupe taxonomice. 

Dominaţia acestor bacterii psihrofile aerobe devine mai 
pregnantă pe măsură ce depozitarea la temperatura de 
refrigerare progresează şi numărul total de bacterii pe 
unitatea de suprafaţă creşte. Ca urmare a creşterii proporţiei 
de psihrofile pe carnea depozitată la refrigerare, numărul 
de bacterii aerobe ce se dezvoltă la temperatura de 37oC 

rămâne staţionar sau scade, iar a celor ce se dezvoltă la 
0...5oC creşte. 

Prin ambalarea cărnii refrigerate sub vid, datorită con-
diţiilor anaerobe, profilul microflorei se modifică, germenii 
de putrefacţie fiind înlocuiţi cu bacterii lactice (Leuconostoc, 
Lactobacillus etc.) care sunt capabile să tolereze concen-
traţii ridicate de CO2. 

Deoarece carnea ambalată sub vid are condiţii anaerobe 
atât în straturile profunde cât şi la suprafaţă, dezvoltarea 
asociaţiei bacteriene Pseudomonas-Acinetobacter-Moraxella 
are loc numai la început pe baza resturilor de oxigen şi 
este urmată deseori de multiplicarea speciei Microbacte-
rium thermosphactum (Brochotrix thermosphactum) şi a 
enterobacteriilor. În final, când oxigenul rezidual este 
consumat prin respiraţie t isulară şi este înlocuit cu CO2, care 
ajunge la o presiune parţială înaltă, microflora predominantă 
va fi formată din bacteriile lactice Gram pozitive. 

2. MATERIALE ŞI METODE 

Cercetările experimentale au fost realizate pe carne de 
porc, respectiv muşchi Longissimus dorsi, achiziţionat în 
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stare refrigerată, în perioada 0-24 ore post-mortem, din 
care s-au constituit  două seturi de probe: ambalate sub vid 
şi neambalate (martor). 

Pregăt irea probelor a constat în porţionarea muşchiului 
în felii cu grosime de circa 1,5-2,0 cm şi greutate de 80-
100 g, secţionarea realizându-se perpendicular pe fibrele 
musculare. Pentru fiecare experiment efectuat s-a utilizat 
carnea provenită de la un singur animal. Porţionarea, 
cântărirea şi ambalarea s-au realizat la temperatura camerei. 

Ambalarea sub vid a probelor, realizatǎ în perioada 
postrigiditate, s-a efectuat în sistemul de ambalare sub vid la 
presiune atmosfericǎ, utilizând o instalaţie de tip casnic – 
Vacsy Sistem - produsǎ de firma Zepter International, nivelul 
de vid realizat în interiorul ambalajului fiind de 80%. Carac-
teristicile materialului de ambalare, la 23oC şi 0% UR, sunt: 
permeabilitate la O2<30 cm3/m2·24 h·atm; permeabilitate la 
CO2 = 150-200 cm3/m2·24 h·atm; permeabilitatea la vaporii 
de H2O2 [g/m2·24 h] nu a fost specificată de către producător. 
După ambalare nu s-a aplicat termocontracţia. 

Depozitarea ambelor seturi de probe s-a realizat într-un 
frigider de tip casnic la temperatura de 0...4ºC. 

Examenul microbiologic al probelor a constat în deter-
minarea: 

  microorganismelor – indicatori igienico-sanitari: 
• determinarea numărului total de bacterii aerobe 

mezofile; 
• determinarea bacteriilor anaerobe; 
• determinarea enterococilor; 

 microorganismelor – agenţi de alterare: 
• bacterii psihrofile şi facultativ psihrofile; 
• bacterii lactice; 

 acţiunii bacteriilor cu activitate proteolitică – testele 
H.I.L. 

Acesta s-a efectuat înainte de ambalare/depozitare, 
pentru determinarea nivelului iniţial de contaminare al 
materiei prime precum şi la 2; 4; 6; 8 zile de depozitare, 
ceea ce reprezintă 3; 5; 7; 9 zile postsacrificare. 

Determinarea numărului probabil de microorganisme, 
pentru fiecare indicator microbiologic urmărit, s-a realizat 
prin metode culturale standard, după efectuarea în prealabil 
a extractului primar şi a diluţiilor succesive, pentru eviden-

ţierea fiecărei categorii de microorganisme fiind utilizate 
medii de cultură optime precum şi condiţii de dezvoltare 
specifice. 

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Din datele experimentale prezentate în tabelul 1 se poate 
observa că pe toată durata păstrării cărnii, fiecare categorie 
de bacterii prezintă o evoluţie specifică, determinată de 
condiţiile de mediu, de durata depozitării precum şi de modul 
de adaptare a acestora la noile condiţii de microclimat. 

Dacă în cazul probelor neambalate, după 8 zile de 
păstrare la temperatura de 0...4oC, creşterea numărului total 
de germeni viabili/g se face, în special, pe baza bacteriilor 
aerobe (mezofile, psihrofile şi facultativ psihrofile), în cazul 
cărnii ambalate sub vid situaţia este diferită, creşterea nu-
mărului total de germeni viabili/g având loc pe baza 
creşterii şi dezvoltării bacteriilor lactice. 

Comparând cele două seturi de probe s-au putut face 
următoarele observaţii: 

 În cazul ambalării sub vid are loc o reducere a numă-
rului total de germeni viabili/g cu două până la trei cicluri 
logaritmice datorită modificării vitezei de creştere şi dez-
voltare a celulelor, probabil datorită creşterii t impului de 
generaţie şi reducerii numărului de diviziuni celulare. 

 Numărul iniţial de bacterii aerobe mezofile este rela-
tiv mic, respectiv 3,53 log10UFC/g, acestea crescând treptat, 
în fazele următoare de păstrare în condiţii de aerobioză şi 
ating, după 8 zile, nivelul de 7,20 log10UFC/g carne. În 
condiţii de anaerobioză, numărul acestora, pentru aceeaşi 
perioadă de păstrare, este de 4,74 log10UFC/g carne. 

 Bacteriile psihrofile şi facultativ psihrofile, prezente 
iniţial pe suprafaţa cărnii (3,00 log10UFC/g), cresc treptat, 
cu circa un ciclu logaritmic, în toate fazele păstrării în 
condiţii de aerobioză. Dacă în cazul cărnii păstrate în 
condiţii de aerobioză, numărul acestora atinge nivelul de 
3,90 log10UFC/g carne după doar două zile de depozitare 
în condiţii de refrigerare, în cazul cărnii ambalate sub vid 
acest nivel este atins în perioada 1-4 zile de păstrare, după 
care se menţine aproape constant t ip de 8 zile. 

 
Tabelul 1. Evoluţia microorganismelor care formează microbiota nespecifică de alterare  

în funcţie de condiţiile şi durata de depozitare la t = 0...4ºC 
 

Durata depozitării [zile] : Indicator microbiologic Iniţial 
2 4 6 8 

1 4,00 4,80 5,60 7,20 Bacterii aerobe mezof ile, log10 UFC/g 
2 

3,53 
3,59 3,69 4,20 4,72 

1 3,90 5,30 6,70 8,40 Bacterii psihrofile şi facultativ psihrofile, 
log10 UFC/g  2 

3,00 
3,24 4,46 4,55 4,74 

1 3,80 3,60 4,00 4,10 Bacterii lactice, log10 UFC/g  
2 

3,47 
3,60 3,90 4,20 4,80 

1 2,90 4,40 5,90 7,20 Enterobacterii, log10 UFC/g 
 2 

– 
– 1,20 1,30 1,40 

1 2,00 2,95 4,90 6,17 Bacterii anaerobe, log10 UFC/g 
2 

– 
– 2,47 2,50 2,70 

Legendă: 1 – aerobioză; 2 – anaerobioză; ” – „  = sub limita de detecţie (nr. celule < 9 celule/g probă).. 
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Ecosistemul care se formează în condiţii de anaero-
bioză exercită un efect selectiv asupra numărului şi t ipului 
de microorganisme prezente în carne. Dacă în cazul pro-
belor păstrate în condiţii de aerobioză, bacteriile aerobe, 
reprezentate în special de cele mezofile şi cele psihro-
file/facultativ psihrofile, recunoscute pentru activitatea lor 
proteolitică, sunt favorizate şi determină alterarea rapidă a 
cărnii, în condiţii de anaerobioză, acestea sunt inhibate, 
fapt care poate fi observat şi din nivelul scăzut pe care îl 
ating în gramul de probă după 8 zile de depozitare. 

 Enterobacteriile şi bacteriile anaerobe de putrefacţie 
(clostridii) cunosc în condiţii de aerobioză un salt  cantitativ 
după 4 zile şi, respectiv, 6 zile de depozitare, atingând după 
8 zile nivelul de 7,20 log10UFC/g carne (enterobacterii) şi 
6,17 log10UFC/g carne (clostridii). În condiţii de anaerobioză, 
numărul acestora se reduce, după 8 zile, comparativ cu proba 
menţinută în condiţii de aerobioză, cu 80,56 % în cazul 
enterobacteriilor şi cu 56,24 % în cazul bacteriilor anaerobe. 

 Bacteriile lactice, prezente în materia primă în 
număr de 3,47 log10UFC/g carne, devin din ce în ce mai 
numeroase în etapele următoare şi ating, după 8 zile de 
păstrare la temperaturi de refrigerare, nivelul de 
4,10 log10UFC/g carne, în condiţii de aerobioză, şi nivelul 
de 4,80 log10UFC/g carne, în condiţii de anaerobioză. 

Datorită vitezelor diferite cu care se multiplică fiecare 
categorie de bacterii, profilul microflorei din probele studiate 
va fi, după 8 zile, complet diferit  faţă de profilul microflorei 
din carnea proaspătă, utilizată ca materie primă. 

Iniţial, microflora de contaminare a materiei prime a fost 
compusă din bacterii aerobe mezofile (35,30 %), bacterii 
lactice (34,70 %), bacterii psihrofile (30,00 %), entero-
bacteriile şi bacteriile anaerobe fiind sub limita de detecţie. 

În cazul probelor păstrate în condiţii de aerobioză 
predomină bacteriile psihrofile şi facultativ psihrofile, repre-
zentate, în primul rând, de specii de genurile Pseudomonas, 
Acinetobacter şi Moraxella. Dominaţia lor devine mai 
pregnantă pe măsură ce depozitarea la temperatura de 
refrigerare progresează şi numărul total de germeni 
viabili/g carne creşte. După 8 zile de păstrare, cota cu care 
participă la profilul microflorei fiecare categorie de 
bacterii va fi, în ordinea magnitudinii: bacterii psihrofile şi 
facultativ psihrofile – 23,81 %; bacterii aerobe mezofile – 
20,41 %; enterobacterii – 20,41 %; bacterii lactice – 
18,71 % şi bacterii anaerobe de putrefacţie – 17,49 %. 

Prin păstrarea cărnii refrigerate în condiţii de anaero-
bioză, dezvoltarea microorganismelor de alterare este 
diferită. Bacteriile psihrofile şi facultativ psihrofile (bacterii 
psihrofile), respectiv asociaţia bacteriană Pseudomonas – 
Acinetobacter – Moraxella se dezvoltă numai la începutul 
perioadei de depozitare, pe baza resturilor de oxigen. O 
dată cu consumarea oxigenului rezidual prin procese de 
respiraţie şi înlocuirea acestuia cu dioxidul de carbon, 
asociaţia microbiană prezentă în probele vacuumate îşi 
modifică treptat profilul, astfel încât, după 8 zile de  
depozitare, categoria dominantă este reprezentată de 
bacteriile lactice, Gram pozitive. 

În probele vacuumate, datorită modificării vitezei de 
multiplicare a bacteriilor, după 8 zile de păstrare la 

temperatura de 0...4oC, proporţia cu care participă fiecare 
categorie de bacterii la profilul microbian este de: bacterii 
lactice – 24,47 %; bacterii aerobe mezofile şi bacterii psi-
hrofile şi facultativ psihrofile – 24,17 %; bacterii anaerobe – 
13,76 %; enterobacterii –7,13 %; iar după 16 zile de 
depozitare, profilul microflorei va fi: bacterii lactice – 
26,21 %; bacterii aerobe mezofile – 23,69 %; bacterii 
psihrofile şi facultativ psihrofile – 18,53 %; bacterii 
anaerobe-16,08 % şi enterobacterii – 13,34 %. 

Astfel, dacă înainte de ambalare microbiota nespecifică 
este reprezentată, în ordinea magnitudinii, de: bacterii 
aerobe mezofile > bacterii lactice > bacterii psihrofile şi 
facultativ psihrofile, enterobacteriile şi bacteriile anaerobe 
ocupând o proporţie neînsemnată, după 8 zile profilul 
microflorei cărnii ambalate sub vid va fi: bacterii lactice > 
bacterii aerobe mezofile = bacterii psihrofile şi facultativ 
psihrofile > bacterii anaerobe > enterobacterii. 

În paralel cu testele microbiologice cantitative a fost 
apreciată şi activitatea proteolitică a bacteriilor cu ajutorul 
testelor H.I.L. 

Pentru ambele categorii de probe, ambalate şi neambalate, 
testele I şi L au fost negative pe toată durata păstrării, pe baza 
evoluţiei t itrului hidrogenului sulfurat, prezentat în tabelul 2, 
putându-se aprecia că ambalarea sub vid are ca efect şi 
inhibarea bacteriilor cu activitate proteolitică, fapt care va 
avea consecinţe pozitive asupra conservabilităţii cărnii. 

Aşa cum se poate observa din figura 1, ambalarea sub vid 
a cărnii exercită un efect bacteriostatic asupra bacteriilor care 
formează microbiota nespecifică a cărnii refrigerate, deter-
minând reducerea cantitativă a microorganismelor de alterare 
şi înlocuirea treptată a bacteriilor Gram negative cu cele 
Gram pozitive, respectiv cu bacterii lactice. 

 

10,26

16,93

23,3

15,85

72,73

16,28

25

32,09

77,96

48,98

41,66

43 ,58

80,56

56,24

bacterii aerobe
mezofile 

bacterii ps ihrofile si
facultativ ps ihrofile

enterobacterii

bacterii anaerobe

Reducere procentuala fata de  proba neambalata

8 zile
6 zile
4 zile

2 zile

 
 

Fig. 1. Efectul bacteriostatic indus de ambalarea sub vid,  
exprimat ca reducere procentuală a bacteriilor Gram negative 

 faţă de o probă păstrată în condiţii de aerobioză (tdep = 0...4ºC). 

4. CONCLUZII  

Rezultatele experimentale arată că ambalarea sub vid 
poate permite prelungirea duratei de pǎstrare a cǎrnii, 
reducerea riscului de alterare microbiologică datorându-se 
următoarelor: 

● reducerea numǎrului de microorganisme care formeazǎ 
microflora nespecificǎ de alterare, respectiv a bacteriilor 
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aerobe mezofile cu 41,66 % precum şi a bacteriilor psihro-
file şi facultativ psihrofile cu 43,58 %, rezultatul fiind 

înlocuirea treptatǎ a bacteriilor Gram negative cu cele 
Gram pozitive, respectiv cu bacterii lactice; 

 
Tabelul 2. Titrul hidrogenului sulfurat în funcţie de condiţiile de păstrare a cărnii la t = 0...4ºC* 

 

Diluţia: Condiţii 
de depozitare 

Timp 
[zile] d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 

0 +        
2  + + 

– 
–     

4  + + –     
6   + + –    

 
 
 
 

Anaerobioză 
8    + + 

– 
–   

0 +        
2  + – –     
4  + + –     
6   + + –    

 
 

Aerobioză 

8      + + + 
* Legendă: + = pozitiv; +/– = slab pozitiv; – = negativ. 

 
● cea mai drasticǎ reducere s-a putut observa în cazul 

enterobacteriilor, nivelul acestora fiind redus dupǎ 8 zile de 
pǎstrare în condiţii de anaerobiozǎ cu 80,56% faţǎ de proba 
neambalatǎ, fiind urmate de bacterii anaerobe, cu 56,24%; 

● inhibarea bacteriilor cu activitate proteoliticǎ, fapt 
care a fost evidenţiat  cu ajutorul testelor H.I.L., a bacte-
riilor producǎtoare de indol sau a celor care lichefiazǎ 
gelatina, nu a fost evidenţiatǎ în nici una dintre probe. 

● Efectul bacteriostatic exercitat de ambalarea sub vid, 
manifestat în special prin reducerea vitezei de multiplicare 
a bacteriilor aerobe, cu activitate proteoliticǎ, recunoscute 
ca vectori implicaţi în alterarea microbiologicǎ a cǎrnii 
refrigerate se datoreazǎ: 

● modificǎrii compoziţiei mediului gazos din interiorul 
ambalajului, respectiv modificǎrii raportului dintre oxigen 
şi dioxid de carbon pe baza reducerii presiunii parţiale a 
oxigenului şi creşterii presiunii parţiale a dioxidului de 
carbon, gaz cu proprietǎţi microbiostatice; 

● creşterii gradului de selectivitate a mediului în care 
aceste microorganisme se dezvoltǎ, respectiv ţesutul muscu-
lar, prin: modificarea valorilor rH-ului, pH-ului şi aciditǎţii; 
formarea şi acumularea, în substrat, a unor compuşi cu acţi-
une bacteriostaticǎ (acizi organici, H2O2, bacteriocine etc.); 

● stabilirii unor relaţii de antagonism, specific şi nespeci-
fic, între bacteriile lactice, pe de-o parte, şi cele aerobe, mezo-
file sau psihrofile şi facultativ psihrofile, pe de altǎ parte. 
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