
DÜNYADA ÇOK CİDDİ BİR HASTALIK OLARAK ÖNEMİNİ
SÜRDÜREN ŞAP HASTALIĞI, VİRUSLAR TARAFINDAN MEYDANA
GETİRİLEN, OLDUKÇA BULAŞICI VE HIZLA YAYILAN BİR
HASTALIKTIR. HASTALIK HEM EKONOMİK BOYUTUYLA, HEM DE
HAYVAN SAĞLIĞINI GLOBAL OLARAK ETKİLEMESİ NEDENİYLE ÇOK
SAYIDA ÜLKENİN GÜNDEMİNİ OLUŞTURMAKTADIR. 

TÜRKİYE’DE ŞAP
HASTALIĞININ
EKONOMİK ETKİLERİ

>>

BÜYÜKBAŞ

Şap hastalığı ülkeler arası
canlı hayvan ve hayvansal
ürün ticaretini olumsuz

yönde      
etkileyen, büyük ekonomik

kayıplara neden olan, çift tırnaklı
hayvanların akut ve çok bulaşıcı
viral bir hastalığıdır. Şap hastalığı
virusu, Picornaviridae ailesi
Aphtovirus altgrubu içerisinde yer
alır. Virus, antijenik olarak
değişkenlik gösteren viruslardan
biridir ve 7 farklı serotipi (A, O, C,
Asia1, SAT1, SAT2, SAT3) vardır. Bu
serotipler çok sayıda alttip ve
varyanta sahiptir.
Direkt temas, enfekte ve duyarlı
hayvanlar arasında en yaygın
bulaşma formudur. Özellikle ilk
ateşli devrede virus, bütün organ,
doku, kan, sekresyon ve
ekskresyonlarda var olduğu sürece
yayılır. Enfeksiyondan 9-11 gün
sonra virusun salya ve ayak
lezyonlarında enfektivitesini
koruması hastalığın hayvanlar
arasında yayılmasında belki de
başlıca nedenlerden biridir. Şap
virusu hayvanların soludukları

havada enfeksiyondan beş gün
sonrasına kadar bulunabilmektedir.
Virus hava yolu ile çok uzak
mesafelere taşınabilmektedir.
Uygun hava koşullarında 100 km
mesafeye virusun hava yolu ile
taşınması mümkündür. Türkiye’de
şap hastalığı mihraklarında yapılan
incelemelerde, hastalığın en yaygın
bulaşma yolunun direk bulaşma
olduğu bildirilmiştir. Bu bulaşma
şeklinde genellikle hayvan
hareketleri ve hayvan pazarlarının
önemli rolü olduğu
düşünülmektedir. Özellikle köyler ve
hayvan pazarları arasında gezerek
hayvan ticareti ve nakli yapan
celepler hastalığın bulaşması için
bir risk faktörüdür. İnsan ve
hastalığın konakcısı olmayan
hayvanlar (kuşlar, fareler),
kontamine materyaller (yem, ot,su),
nakil araçları, et, et ürünleri, süt, süt
ürünleri, suni tohumlama ve
embriyo transferi enfeksiyon
kaynağı olabilir.
Hastalığın inkübasyon periyodu 1-14
gün arasında değişmekte ve klinik
belirtiler görülmeden 1 gün önce



yaklaşık 29 milyar sterlin olduğu
tahmin edilmektedir.
Şap gibi hastalıkların etkisi sektör,
bölge veya ulusal ekonomi
düzeyinde düşünüldüğünde,
hastalığın olumsuz etkisi hastalığın
üreticilere ve hükümet bütçesine
olan maliyeti ile sınırlı kalmamakta;
üreticiden tüketiciye kadar tüm gıda
zincirini etkilemektedir. Hastalık
aynı zamanda hayvansal ürünlerin
piyasa arz-talep dengelerini, ulusal
ve uluslar arası ticareti, insan
sağlığını ve evcil hayvanların
refahını da etkilemektedir. 
Şap Hastalığından işletmelerin
olumsuz etkilenmesi yanı sıra, eğer
bu ülkelerde önemli ölçüde hayvan
ve hayvansal ürün ihracatı
yapılıyorsa, kayıplar daha da fazla
olmaktadır. Çünkü bu ülkeye diğer
ülke tarafından uygulanan ihracat
yasağı kısa dönemde iç pazarda
ürün fazlası yaratarak fiyat
düşmelerine neden olmaktadır.
Eğer Şap Hastalığı bazı Avrupa
ülkelerinde olduğu gibi zoonoz
hastalık olarak algılanıyorsa aynı
zamanda talep daralması da
meydana gelerek fiyatların daha da
düşmesine sebep olmaktadır. 
Hastalığın endemik olarak seyrettiği
gelişmekte olan ülkelerde ihracat
etkisi yok gibi görünse de, aslında
durum göründüğü gibi değildir.
İhracat, gelişmekte olan ülkelerin
hayvancılığının geliştirilmesinde
lokomotif görevi görebilecekken, bu
ülkelerde ihracat yasağına neden
olan şap gibi salgın hastalıkların
mevcut olması neticesinde bu
fırsattan yararlanılamamaktadır. 
Hastalığın ulusal ekonomi
düzeyindeki etkileri çok daha üst
boyutlarda olmaktadır. İşletme ve
sektör düzeyindeki etkileri yanı sıra,
hastalıkla mücadele ve eradikasyon
masrafları artmakta, hastalık başta
hayvancılık sektöründe ve
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• Özellikle genç hayvanlarda
görülen yüksek oranda ölümler, 
• Dış ticarete getirilen
kısıtlamalardan doğan ekonomik
kayıplar, 
• Tedavi masrafındaki maliyet, 
Şap hastalığından dolayı yıllık % 15
süt kaybı görülmektedir. Süt
kaybından dolayı uğradığımız zarar
yaklaşık 8 milyon ABD $’dır. Et kaybı
ise % 10 dolayındadır. Et kaybından
dolayı uğradığımız zarar ise 81
milyon ABD $’dır. Hastalık görülen
bölgelerde canlı hayvan ve
hayvansal ürün ticareti
durdurulmakta, çok sayıdaki
tarımsal ürünün başka ülkelerce
ithalatına sınırlama
getirilebilmektedir. Avrupa’da ve
hastalığı eradike eden ülkelerde
önce her yıl sistematik yoğun
aşılama programı uygulanmıştır.
Bu sayede hastalık mihraklarında
önemli ölçüde azalma sağlanmıştır.
Eradikasyon programı uygulayan
ülkeler hayvanları imha etmekte ve
çiftçilere hayvanın bedelini
ödemektedir.
1967-1968 yılları arasında
İngiltere'de çıkan şap salgınında
hastalığın eradikasyonu için yaklaşık
400.000 baş hayvan itlaf edilmiştir.
İngiltere bu hastalığın eradikasyonu
için yaklaşık 150 milyon sterlin
harcamıştır. Bu miktar bugün 2-3
milyar ABD dolarına eşdeğerdir.
Amerika'nın şap hastalığı
eradikasyon programı 25 yıl sürmüş,
bu süre içerisinde 109.000 baş evcil
hayvanla 25.000 yabani ruminant
itlaf edilmiştir. Amerika'nın
hastalıkla mücadele için harcadığı
para 500 milyon ABD dolarından
fazladır. 2001 yılı Şubat ayı
ortalarında İngiltere'de çıkan Şap
hastalığı  salgınında  2030 vaka
bildirilmiştir ve eradikasyon için
3.854.000 baş hayvan itlaf
edilmiştir. Bu salgının İngiltere
ekonomisine verdiği zararının

yutak sıvısında ve salyada bol
miktarda virus bulunmaktadır.
Hastalığın ilk belirtisi 40-41 °C varan
ateştir. Bunu ağız mukozasında,
ayaklarda tırnak arasında ve
ineklerde memelerde veziküllerin
oluşu takip eder. Sığırlarda ağız
lezyonları koyun, keçi ve
domuzlardakinden daha fazla ve
şiddetlidir. Veziküllerden dolayı ağız
çok duyarlı, hayvanın yemesi
isteksiz, çiğneme ve geviş
getirmedeki aralar uzamıştır. Sert
besinlerin alınmasında özel
sakınma gösterirler. İştah kesilir,
salya boldur, hasta ağzın
kenarından iplik gibi salya akar.
Bazen patlayan veziküller sekonder
bakteriyel etkenlerle kontamine
olarak iyileşmeyi geciktirir. 
Şap Hastalığı, önemli ölçüde
ekonomik kayıplara neden olduğu
gibi, uluslar arası ticaret açısından
da ciddi sorunlar teşkil etmektedir.
Şap hastalığı ile mücadelede etkin
olan kurallar Uluslararası Salgın
Hastalıklar Ofisinin (OIE) adı altında
“Hayvan Sağlığı Kodu”nda
belirtilmiştir. Bu kurallar dahilinde
ülkenin bir bölgesi, ülke geneli veya
birkaç bölge birlikte
değerlendirilebilir. Hastalık
mücadelesinde uygulanan
stratejiye göre bölgeler;
1. Aşılamanın olmadığı hastalıktan
ari bölge,
2. Gözetim altındaki bölge,
3. Aşılama ile hastalıktan
arındırılmış bölge,
4. Tampon bölge,
5. Enfekte bölge şeklinde
tanımlanmaktadır.

Bir ülke veya bir bölgenin gerek şap
hastalığı ve gerekse diğer salgın
hastalıklarla mücadelede,
hastalıktan ari olduğunun deklare
edilebilmesi için aşağıda belirtilen
işlemin takip edilmesi gerekir.
1. Hastalıktan Geçici Arilik,
2. Hastalıktan Arilik,
3. Enfeksiyondan Arilik.
Ölüm oranı (mortalite) %2-5 arası
değişir ve ölüm genellikle genç
hayvanlarda görülür. Bazı
salgınlarda bu oran %50’ye kadar
çıkabilir. Mortalite düşüklüğüne
rağmen hassas hayvanlarda ölüm
oranı %100’e yaklaşır. Süt, et ve iş
verimini düşürerek büyük ekonomik
kayıplara sebep olur. Hastalık, çok
hızlı ve akla gelebilecek her vasıta ile
yayılır.

ŞAP HASTALIĞI'NIN EKONOMİ
VE TİCARETE ETKİSİ 
Şap hastalığının meydana getirdiği
kayıplar şöyle sıralanabilir:
• Süt ve et verimindeki kayıplar, 
• Hayvanların gelişmesinde gerilik, 
• Gebe hayvanlarda yavru atma, 

İHRACAT, GELİŞMEKTE
OLAN ÜLKELERİN
HAYVANCILIĞININ
GELİŞTİRİLMESİNDE
LOKOMOTİF GÖREVİ
GÖREBİLECEKKEN, BU
ÜLKELERDE İHRACAT
YASAĞINA NEDEN OLAN
ŞAP GİBİ SALGIN
HASTALIKLARIN MEVCUT
OLMASI NETİCESİNDE BU
FIRSATTAN
YARARLANILAMAMAKTADIR.
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HASTALIK ÇIKMADAN ÖNCE
ALINACAK TEDBİRLER
• Duyarlı hayvanlara şap aşısının periyodik olarak uygulanması, 
• Yeni alınan hayvanlara şap aşısı yapılıp yapılmadığına dikkat edilmesi, 
• Yeni alınan hayvanlara diğer hayvanlardan ayrı bir yerde karantina
uygulanması (20 gün), 
• Pazarda satılacak veya başka bir yere nakil edilecek hayvanlara en az 15-20
gün önceden şap aşısının yapılması ve Veteriner sağlık raporunun alınması, 
• Ahırların girişlerinde bulundurulması gerekli paspasların veya giriş
havuzlarının devamlı olarak sodyum karbonat, bakır sülfat, sitrik asit vb.
dezenfektan maddelerle muamele edilmesi, 
• Ahırlara hayvan bakıcılarından başkalarının sokulmaması, 
• Hayvan bakıcılarının özel elbise ve ayakkabı ile ahıra girmelerinin sağlanması,
bakıcıların diğer ahırlardan uzak tutulması. 
• Sağımdan önce ellerin ve sağımda kullanılacak malzemelerin temizliğine
dikkat edilmesi, 
• Şüpheli vakalarda Veteriner Hekim’den bilgi alınması.
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intersektörel bağlantının olduğu
tüm sektörleri de olumsuz yönde
etkilemektedir. 

ŞAP HASTALIĞI’NIN
TÜRKİYE'DEKİ DURUMU
Şap hastalığı ile ilgili Türkiye'de ilk
istatistikî bilgiler 1914 yılında
yayınlanan Tarım İstatistiklerinde
vardır. Osmanlı döneminde özellikle
Trakya bölgesinde olmak üzere
birçok salgın görülmüştür. Bu
bilgilere göre 1914 yılında Osmanlı
ülkelerinde 9455 şap vakası tespit
edilmiş ve hastalığa yakalanan
hayvanlardan 4327’si ölmüştür.
Şap hastalığına karşı ilk aşılama
1942 yılında yapılmıştır. R.I. Enginer
tarafından üretilen aşı Karacabey ve
M. Kemalpaşa'da uygulanmıştır.
cSAT-1 1962’de Afrika dışında ilk
olarak Bahreyn'de görülmüştür. Kısa
sürede Mezopotamya bölgesine
yayılmış ve Orta-Doğu ve
Anadolu'yu içine almıştır. Avrupa
Şap Komisyonu 20–21 Temmuz
1962’de Roma'da çok acil olarak
toplanmış FAO kaynaklarından
Türkiye'ye tip spesifik aşının temini
kararlaştırılmıştır. Aşılamaya 1962
yılında başlanmıştır. FAO ile işbirliği
ile Trakya tampon bölge ilan
edilmiştir. Yetersiz aşı nedeniyle
önce sadece Edirne, daha sonra
Kırklareli ve Tekirdağ illeri ve
Eceabat, Gelibolu ilçeleri de tampon
bölgeye dahil edilmiştir.
SAT-1 3 Ekim 1963’ten sonra
Trakya'da görülmemiştir. 21 Haziran
1965' ten sonrada Anadolu'da bu
tipe karşı aşılama yapılmamıştır.
A22 ve O1’e karşı aşılamaya devam
edilmiştir.1967–71 arasında
Trakya'nın durumunun
iyileştirilmesine ve aşı üretiminin
arttırılmasına çalışılmıştır.
1 Ağustos 1973' de İran'dan Asia-1 tipi
Türkiye'ye bulaşmıştır. Ankara'da
FAO, OIE ve AT temsilcileri ile birlikte
acil bir toplantı yapılmış ve yeniden
belirlenen tampon bölge için Şap
Enstitüsü'nün üretim kapasitesinin
yıllık 90 milyon doza çıkarılması için
kaynak düşünülmüştür. Tampon
bölgede trivalan aşı ile aşılama
yapılmıştır. Bunun sonunda hastalık
kısa sürede kontrol altına alınmıştır.
1987 yılına kadar trivalan aşı
kullanılmıştır.
1970 yılında tampon bölgedeki il
sayısı arttırılmıştır. Trakya’daki
bütün iller ve Çanakkale, İstanbul,
Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya batı
tampon bölgesine; Suriye ve Irak
sınırında Hatay, Gaziantep, Ş.Urfa,
Mardin illeri sınırdan 20 km içeriye
kadar Güney-Doğu tampon
bölgesine dahil edilmiştir. 1983’te
Hakkari, Van, Ağrı, Kars illerinin
sınırdan 20 km içeride bulunan
köyleri de tampon bölgeye dahil

edilmiştir. 1986 yılında Bilecik, Siirt,
Diyarbakır ve Erzurum tampon
bölgeye dahil edilmiş, fakat bir yıl
sonra Diyarbakır ve Erzurum Aydın
ve İzmir ile yer değiştirmiştir. 1988
de, tampon bölgedeki il sayısı Afyon,
Bolu, Eskişehir, Kütahya, Manisa,
Uşak ve Zonguldak'ında katılımı ile
28' e çıkmıştır.
Ekim 1989 yılında Brüksel'de yapılan
Şap Zirvesinde alınan karar
gereğince tampon bölge Trakya'dan
Anadolu'ya kaydırılmış, Trakya'ya Ari
Bölge statüsü verilmiş ve 1990–91
yılında Trakya'da aşılamaya son
verilmiştir. Trakya'ya ari bölge
statüsü verilmesinin bir amacı
Trakya'dan Avrupa pazarına ihracat
yapmaktır.
Türkiye'de 1914 yılından beri değişik
tarihlerde A2, A5, A22, A96, O1, SAT-1
ve Asia-1 tipleri teşhis edilmiş ve
ekzotik tipler eradike edilmiştir.
Nisan 2001 tarihinden itibaren Asia-1
tipi görülmemiş olup, hastalık
mihraklarından yalnızca A96 ve O
tipi tespit edilmektedir. Şap
hastalığının kontrolü için karantina
tedbirleri ile birlikte aşılama 1962

yılından beri uygulanmaktadır.

TÜRKİYE’DE HASTALIĞIN
EKONOMİK BOYUTLARI
Türkiye saha şartlarında Şap
Hastalığı’ndan kaynaklanan
ekonomik kayıplar ile
kontrol/eradikasyon stratejilerinin
ekonomik etkinliğini inceleyen Zöğ
(1992) tarafından yapılan çalışmada,
simulasyon modeli kullanılarak
Türkiye’de mevcut sürdürülmekte
olan ve diğer 3 alternatif Şap
Hastalığı kontrol stratejilerinin (1.
Sadece Türkiye’deki kültür ırkı
büyükbaş hayvanların aşılanması, 2.
Türkiye’de mevcut tüm sığır ve
manda popülasyonunun yoğun bir
şekilde aşılanması, 3. Enfekte ve
şüpheli hayvanların itlafı) maliyet ve
faydaları tahmin edilmiştir. 
Çalışmada mevcut stratejinin terk
edilip, hiç şap kontrolü yapılmadığı
durumda şap kaynaklı ekonomik
kayıpların çok büyük düzeylere
çıkabileceği tahmin edilmiş; mevcut
stratejinin fayda maliyet oranı ise
6.15 olarak bildirilmiştir. Bunun
yanında yukarıda belirtilen 1.

AMERİKA’NIN ŞAP
HASTALIĞI ERADİKASYON
PROGRAMI 25 YIL SÜRMÜŞ,
BU SÜRE İÇERİSİNDE 
109 BİN BAŞ EVCİL
HAYVANLA 25 BİN 
YABANİ RUMİNANT 
İTLAF EDİLMİŞTİR.

>>
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YTL, dişi ve erkek kuzuda 37 YTL,
keçide 90 YTL, dişi ve erkek oğlakta
20 YTL olarak tahmin edilmiştir.
Görüldüğü gibi süt hayvanlarındaki
finansal kayıp miktarı besi
hayvanlarından fazla olmuştur. Yine
aynı çalışmada şap enfeksiyonunun
2003 yılı için Türkiye’ye maliyeti 73
trilyon civarında saptanmıştır.

ŞAP MİHRAKI DURUMUNDA
ALINACAK TEDBİRLER
1. Hijyen kuralları ile beraber kesim
metodu: Hasta ve hastalıktan
şüpheli hayvanlar öldürülür
yakılarak veya gömülerek imha
edilir. Kontamine malzemeler, et,
süt vb. ürünler imha edilir. Bu
işlemler dezenfeksiyon dahil sıkı
hijyen kuralları ile beraber
aşılamanın uygulanmadığı
ülkelerde (İngiltere gibi)
uygulanmaktadır.
2. Kesim ve mihrakların çevresinde
aşılama ve hijyen kuralları:
Hastalığın kontrol altına alındığı
ülke ve bölgelerde yıllık aşılama
olmaksızın enfekte hayvanlar ve
şüpheliler karantinaya alınır.
Enfeksiyon bölgesinin çevresindeki
hayvanlar aşılanırlar.
3. Sığır populasyonunun yıllık
aşılaması: Hedef populasyonunun
en az % 80’nin şap hastalığına karşı
aşılanarak yeterli korumanın
sağlanabilmesi amacıyla yılda iki
dönem şeklinde yoğun koruyucu
aşılama kampanyaları sürü
bağışıklığını sağlamaktadır. i
KAYNAKLAR
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Şap Enstitüsü
Şentürk, B., Ekonomik Perspektiften Şap Hastalığı ve
Kontrolü, Türk Veteriner Hekimler Birliği Dergisi,
2006 Sayı 3-4 

Alternatif stratejinin fayda maliyet
oranı 2.16, 2. Stratejinin 1.72 olacağı
tahmin edilmiştir. Türkiye’de
hastalık mihrak sayısının oldukça
yüksek düzeyde olması sebebiyle 3.
Stratejinin oldukça yüksek maliyetli
olacağından, faydasının maliyet
altında kalacağı tespit edilmiştir. 
Şentürk (2004) yaptığı çalışmada
şap hastalığına ilişkin ekonomik
kayıpların ortaya konmasında ihtiyaç
duyulan kantitatif verilerin tespit
edilmesi, bunların temini, teyidi ve
mevcut olmayan ya da güvenilir
olduğu konusunda tereddüt
duyulan veriler için ise çok sayıda
uzman görüşlerine dayanan Delphi
anketi kullanılarak şap hastalığının
Türkiye ekonomisine kısmi de olsa
finansal maliyeti ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Çalışmada 1999 yılı
verileri kullanılarak şap salgınının
Türkiye’ye finansal maliyeti 2003 yılı
fiyatları ile hesaplanmıştır. 
Hastalık kaynaklı finansal kayıplar ve
hastalık maliyetinin hesaplanması 5
aşamada gerçekleştirilmiş olup
bunlar sırasıyla şapla enfekte
hayvanlarda hastalık kaynaklı
finansal kayıpların tespit edilmesi,
bu kayıpların Türkiye geneli için
hesaplanması, mihrakta kontrol
faaliyetleri, genel koruma kontrol
harcamaları ve Türkiye düzeyinde
şapın maliyetinin hesaplanması
şeklindedir. Bu çalışmada toplam
finansal kayıplar kültür, melez ve
yerli hayvan için ayrı ayrı
hesaplanmış olup, ortalama
değerler sırasıyla süt sığırları için 421
YTL, düvede 208 YTL, dişi buzağıda
210 YTL, besi sığırında 264 YTL, erkek
buzağıda 60 YTL olmuştur.
Küçükbaş hayvanlarda ise; koyun
için 98 YTL, dişi ve erkek toklu için 53
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HASTALIK ÇIKTIKTAN SONRA
ALINACAK ÖNLEMLER
• Hastalıktan şüpheli hayvanların derhal ayrı bir yere alınması, 
• Ahırlara giriş çıkışların yasaklanması, ilgililere haber verilmesi, 
• Ahıra veya çiftliğe izinsiz kimsenin sokulmaması, 
• Araçların çiftliğe girişinin engellenmesi, 
• Yem, saman, altlık gibi malzemelerin giriş çıkışına izin verilmemesi, 
• Hasta hayvandan bulaşan yataklık ve otların yakılması, 
• Hasta hayvanlara ait sütlerin süt satıcılarına verilmemesi, 
• Satıcıların çiftliğe sokulmaması, 
• Hastalık sönüşüne kadar hayvan alım ve satımının yapılmaması, 
• Ahırlar birden fazla ise, her biri için ayrı bakıcıların bulundurulması, şayet
mümkün değil ise bakıcılarının çizme ve elbiselerinin her ahırda
değiştirilmesi, 
• Çevre ahır ve çiftliklerin ziyaret edilmemesi, yabancıların hayvanlarını
görmeleri için çağırılmaması, 
• Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlarla temas edenlerin, bu hayvanlara ait
eşya, malzeme ve naklinde kullanılan vasıtaların dezenfeksiyonunun
sağlanması, 

KORUNMA VE KONTROL 
Şap hastalığı virusu enfekte hayvanlar ile hastalığa hassas hayvanlar arasında
direkt temasla, et, süt vb. ile, hava yolu ile, araçlarla bulaşır. Kontrol
tedbirlerinin amacı bu anlamda bulaşmanın önlenmesidir.
Böyle bir hastalıkla karşılaşılınca alınacak tedbirler nelerdir? Uygulanabilecek
üç metod vardır ki bunlar; aşılama, aşılama ve kesim, sadece kesim. Aşılama
hastalığın endemik olduğu Arjantin, Brezilya, Fransa, İtalya ve Afrika’nın bazı
bölgelerinde, aşılama ve kesim metodu Danimarka, İsveç, İsviçre, Hollanda,
Meksika gibi ülkelerde uygulanmıştır. Kesim politikası İngiltere, Kanada,
A.B.D., Norveç gibi ülkelerde uygulanmıştır.
Hayvan hareketlerinin önlenmesi en etkili tedbirlerden biridir. İnsanların
enfekte çiftlikleri ziyareti önlenmelidir. Hayvan taşıyan araçlar dezenfekte
edilmelidir. Enfekte hayvanların kesimi virus üretimini durdurur ve bulaşma
zincirini kırar. Bu hastalık insidensinin düşük olduğu ülkelerde uygulanırsa
ekonomik olacak bir metottur. Şap aşıları inaktif viruslar ile hazırlanırlar.
Aşıda kullanılacak şap virusunun seçimi çok önemlidir. Aşı virusu yüksek "r"
değeri kadar iyi kültür özelliğine de sahip olmalıdır. Aşı üretildikten sonra
zararsızlık ve bağışıklık yönünden test edilmelidir. Aşı monovalan, bivalan,
trivalan ve polivalan şekillerde hazırlanabilir. Aşılama genellikle sığırlarda
koyunlardan daha fazla olarak uygulanmaktadır. Şap hastalığının kontrolü
için çok yakın uluslararası işbirliği gereklidir.

ŞAP HASTALIĞINDAN
DOLAYI YILLIK % 15 SÜT
KAYBI GÖRÜLMEKTEDİR.
SÜT KAYBINDAN DOLAYI
UĞRADIĞIMIZ ZARAR
YAKLAŞIK 8 MİLYON ABD
$’DIR. ET KAYBI İSE % 10
DOLAYINDADIR. ET
KAYBINDAN DOLAYI
UĞRADIĞIMIZ ZARAR İSE 81
MİLYON ABD $’DIR.


