
דף מידע - רימות זבוב הבשר
בס"ד

FLY MAGGOTS החי              מן  במזון  זבובים  רימות 

הנגיעות
זבובים עלולים להטיל ביצים או להשריץ רימות על מזון מן החי, כגון: בשר, דגים, ביצים וגבינות.

תיאור הנגיעות

FLESH FLY MAGGOTS רימות זבוב הבשר
זבובים  בשר:  זבובי  של  שונים  סוגים  קיימים 
12 מ"מ;  ירוק או כחול מתכתי ואורכם  שצבעם 
השמחט",  "זבוב  המכונים  גדולים  זבובים  וכן 
שגופם אפור-שחור משובץ, בודמה ללוח שחמט 
ואורכם כסנטימטר וחצי. הזבובים נמשכים לבשר 
ולדגים )מבושלים או לא מבושלים( ולעתים גם 
ואפילו  פתוחות,  או  סדוקות  ולביצים  לגבינות 

לחביתה.
רימות  עשרות  מגופם  המשריצים  זבובים  ישנם 
חיות וישנם זבובים המטילים עשרות ביצים על 

הבשר או הדג.
הביצים נראות כגרגרי אורז זעירים, שאורכם 1-2 
זעיר,  כאשכול  לזו  זו  צמודות  והן  מילימטרים 
ההטלה  לאחר  שעות  מספר  479ב(.   ,477 )תמונות 

בוקעות מהביצים רימות קטנות, החודרות לתוך 
הבשר.

כ-2  הוא  הרימות  של  ההתחלתי  האורך 
שבוע  ותוך  במהירות  גדלות  הן  מילימטרים. 
מגיעות לאורך 18 מילימטרים. צבען לבן ונקודה 
כלל  בדרך  479א(.  )תמונה  בראשן,  זעירה  שחורה 
מוטלות עשרות ביצים או רימות בהטלה אחת,

)תמונות 479ב(.

הבדיקה
בין  החי,  מן  מזון  היטב  לכסות  להקפיד  יש 

מבושל בין לא מבושל, או לאחסנו בקירור.
ואין  לנגיעות  לחשוש  אין  כראוי,  שנשמר  בשר 

צורך לבודקו.
זבוב על הבשר, יש להסירן  אם מבחינים בביצי 

ולשטוף היטב את הבשר.
אם מבחינים ברימות זבוב בבשר, אין להשתמש 
חודרות  והרימות  היות  בשר  חתיכת  באותה 

לתוך הבשר פנימה.

על פי ספרי הרב משה ויא שליט"א "בדיקת המזון כהלכה"
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זבוב השחמט זבוב ירוקזבוב כחולרימות זבוב בשר
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שלבי ההתפתחות של הזבוב )מוגדל(: 479ב. 
1. ביצים.  2. רימה צעירה.  3. רימה בוגרת.  4. גולם.  5. זבוב בוגר.  

אשכול ביצי זבוב הבשר על בשר. העיפרון להמחשת גודלם של הביצים.  479ג. 
בריבוע  משמאל: הביצים בהגדלה.  
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רימות זבוב הבשר על פיסת דג בקלה )מוגדל ×3(. 479א.  
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