La Conselleria d'Agricultura informa de l'aparició de tres nous focus de llengua
blava a l'illa de Menorca
La Conselleria d'Agricultura vol comunicar que, com a resultat de les anàlisis
efectuades a diverses explotacions ramaderes de Balears, s'han detectat tres nous focus
de la malaltia de la llengua blava a l'illa de Menorca, concretament als voltants de la
primera explotació afectada.
Aquesta nova situació, que ja ha estat notificada oficialment al Ministeri d'Agricultura ,
Pesca i Alimentació, obliga a mantenir la prohibició de moviments d'animals a l' illa i, a
recordar als ramaders que compleixin amb les recomanacions assenyalades tant des de
la Conselleria d'Agricultura com des del Consell Insular de Menorca. En aquest sentit,
cal dir que, si bé la climatologia de la passada setmana, amb baixes temperatures i forts
vents, limitava l'expansió de la malaltia, en aquests moments, amb vents des de Còrsega
i Sardenya cap a Balears i la Península, augmenta el risc.
Des del Govern de les Illes Balears s'ha demanat la col·laboració del MAPA i està
previst que demà, dimecres, es desplacin quatre tècnics veterinaris del Ministeri fins a
Menorca per col·laborar a les tasques de detecció i control de la malaltia. Aquest
contingent de suport s'ampliarà fins a vuit persones al llarg de la setmana.
Així mateix, està previst que el director general de Ramaderia del Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Carlos Escribano, es desplaci a Mallorca el pròxim
dijous, 6 de novembre, per tal de mantenir diverses converses amb la consellera,
Margalida Moner, i amb representants del sector.
Respecte a la idoneïtat de la vacunació, els tècnics estan esperant conèixer l'evolució de
l'epidèmia i la confirmació del serotipus que la provoca per part del laboratori de
referència de la Unió Europea. No obstant, i a través del MAPA, ja s'ha formalitzat la
petició de vacunes dels serotipus 2, 4 i 9 per agilitzar el procés en cas de que es
consideràs necessari adoptar aquesta mesura.
Recordar, finalment, que no s'han detectat casos fins aquest moment a la resta de les
illes, que la malaltia no afecta els humans i que tots els animals que entren en el circuit
comercial superen estrictes controls sanitaris.

