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Estatus actual de la malaltia de la Llengua Blava
DIFUSSIÓ DEL VIRUS DE LA LLENGUA BLAVA
El DAR ha detectat la circulació d’aquest virus en 30 explotacions ovines i 3 de bovines
de Catalunya, on ja s’estan aplicant les mesures establertes en el pla d’emergència per
fer front a la malaltia. D’aquestes explotacions s’han confirmat 16 focus al laboratori
oficial d’ Algete. La resta de les explotacions sospitoses encara estan per confirmar. Les
comarques fins ara afectades són Garrotxa, La Selva, l’ Alt Empordà, el Ripollès, el Vallès
Oriental,el Maresme i els últims casos del Pla de l’Estany i la Vall d’ Aran.
CAMPANYA DE VACUNACIÓ D’URGÈNCIA
Recordem que tant la vacuna com el cost del veterinari estan subvencionats al 100%.
El ramader no ha de pagar res. Qualsevol ramader que tingui problemes per realitzar la
vacunació que es posi en contacte amb la seva oficina més propera.
Tot i la importància de vacunar tots els animals,degut a la elevada difusibilitat del virus a
través dels mosquits i per les pèrdues que provoca en el bestiar oví; el % d’animals
vacunats encara és molt baix.
A nivell de Catalunya només el 30% del ramat oví ha rebut les dues vacunacions. En el
cas del boví reproductor és del 35%. Però les dades en el boví d’engreix és on són més
dolentes,només el 10% dels animals ha rebut la 1ª vacunació. Això és deu a que en el
vedell d’engreix la malaltia és quasi asimptomàtica.
RESTRICCIONS DE MOVIMENTS
A l’espera de rebre el nou decret on s’exposarà clarament quines limitacions tindrà el
transport de bestiar,us resumim les ordres que tenen les oficines comarcals per permetre
els moviments de vida dins de Catalunya.
1. Tant el mitjans de transport com el bestiar haurà de ser desinsectat.
2. Es realitzarà un radi de 20 km. al voltant dels focus
- Moviments de radi a radi: Si no has vacunat,teniu 48h per vacunar en destí.
- De radi a fora de radi:
a) Si l’origen de l’animal es pastura, el puc moure amb només una vacuna.
b) Si l’origen és una explotació,l’animal estarà obligat a portar 2 vacunes.
- Dins de Catalunya (fora de radis): No hi ha restriccions però estem obligats a vacunar.
3. Els animals de menys de 3 mesos (no obligats a vacunar),se’ls hi permetrà el moviment
si el pla vacunal de la granja és correcte.
4. En principi, els moviments a zones on no tenen el nostre serotip (1 i 8), podré moure un
cop: - Hagin passat 70 dies de la vacunació.
- Hagin passat 25 dies de la vacunació+ PCR negatiu.
Aquest últim punt a l’espera de ser confirmat per l’esborrany que estan preparant.
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