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Авіаційно-хімічні роботи в місті мають на меті порятунок дерев від шкідників 

 
30 березня 2022 року 
 
Цієї весни в місті Mississauga проводять авіаційно-хімічні роботи. Обприскування хімічними 
речовинами буде спрямоване на знищення шкідника Lymantria dispar dispar (LDD), також відомого 
як «gypsy moth», у тих районах міста, де виявлено цього шкідника. Графік обприскування залежить 
від погодних умов, розвитку гусені LDD та появи листя на деревах.  

Основні дати й час обприскування  
Наразі планується виконати обприскування в період із 25 квітня по 12 червня 2022 року в ранкові 
години, з 5:00 до 7:30 ранку. Зона обприскування охоплює приватні й громадські землі 
адміністративних районів 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 та 11, а загальна площа обприскування становить 
приблизно 2100 га (5189 акрів). Вартість цьогорічних робіт з обприскування оцінюється в 3 
мільйони доларів. 
 
Інформаційна сесія з громадськістю 
У середу, 20 квітня, о 18:00 планується провести віртуальну зустріч із громадськістю для надання 
відповідей на запитання чи занепокоєння місцевого населення. Для участі зареєструйтесь онлайн 
за посиланням mississauga.ca/2022spray. 

«Гусінь LDD — це шкідник, на спинці якого є характерні червоні й сині цятки та пучки коротких 
тонких волосків. Цей вид зустрічається в нашій місцевості протягом багатьох десятиліть, але в 
останні роки його популяція значно збільшилася й кількість стала рекордною в Mississauga та в 
Ontario в цілому. Хоча наші дерева виявилися стійкими до таких екстремальних погодних явищ, як 
оледеніння й сильні вітри, до хвороб й ураження іншими шкідниками, але ми не можемо допустити 
згубного впливу на їхній стан та виживання», — сказав Stefan Szczepanski, Acting Director 
департаменту парків, лісового господарства й охорони навколишнього середовища. «Місто 
проводить авіаційно-хімічні роботи вчетверте, перед цим їх виконували у 2018 році. Як і в 
попередні роки, ми розробили комплексний план обробки територій, де очікується серйозна 
загроза для листя. Програма обприскування з повітря допоможе нам захистити тисячі листяних 
дерев: кленів, дубів, в’язів, ясенів, тополь, верб та берез». 
 
Протягом останніх кількох років місту вдавалося контролювати популяцію гусені LDD за 
допомогою інших засобів Integrated Pest Management (IPM), таких як обв'язування дерев, ін'єкції 
хімічних препаратів, обприскування землі й очищення від яєць. Однак у деяких районах міста цих 
методів недостатньо для того, щоб подолати нинішній масштабний спалах. 
 
Коли гусінь LDD росте, вона харчується листям і знищує його, що робить дерева слабкими, менш 
стійкими до хвороб та екстремальних погодних умов. Якщо дерева не обробити, LDD може 
поширитися на інші райони Mississauga й загрожувати іншим місцевим лісам, угіддям і паркам. 
 
Szczepanski додав: «Зелені насадження є важливою частиною Mississauga, вони дають значну 
користь громаді й навколишньому середовищу, видаляючи з повітря вуглекислий газ та насичуючи 
повітря киснем. Збереження, захист і вирощування зелених насаджень залишається важливим 
завданням для міста». 
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Що потрібно знати мешканцям 
Для обприскування з повітря будуть використовувати біологічний інсектицид Foray 48B, що містить 
діючу речовину Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki (Btk). Під час обприскування будуть 
утворюватися дрібні краплини, які залишаться на листі дерев. Btk — це бактерія, яка зустрічається 
в ґрунті, і на її розпилення над міськими районами діє дозвіл, виданий Pest Management Regulatory 
Agency, органом Health Canada. Btk — це ефективний пестицид, що використовується в усьому 
світі понад 30 років для успішного контролю за чисельністю популяції LDD. 
 
Згідно з даними Health Canada, використання Btk несе низький ризик для здоров’я людини й для 
навколишнього середовища. Btk має токсичну дію лише на гусінь LDD і не впливає на дорослу 
міль або метеликів. 

«Так само як під час виконання попередніх програм обприскування з повітря в City of Mississauga, 
Peel Public Health прагне проводити авіаційно-хімічні роботи, вирішуючи всі проблеми та питання 
стосовно здоров'я, які надходять від населення»,— сказав Dr. Nicholas Brandon, заступник 
окружного інспектора з охорони здоров'я. «Peel Public Health не очікує жодних наслідків для 
здоров’я від використання Foray 48B під час обприскування з повітря території міста. Хоча 
особливих запобіжних заходів вживати не потрібно, але мешканці повинні залишатися в 
приміщеннях і вимикати системи опалення та кондиціонування під час обприскування на 30 
хвилин, поки краплі не осядуть. Після обприскування мешканцям слід вимити накриття басейнів, 
мангали, ігрове обладнання, садові меблі й руки».   
 
Місто співпрацює з регіональними партнерами (Peel Public Health і Peel Regional Police) та з 
провінційними органами (Міністерством транспорту, Міністерством природних ресурсів і лісового 
господарства, Міністерством навколишнього середовища й зміни клімату), щоб остаточно 
уточнити деталі обприскування. 

Виконання обприскування 
Обприскування буде відбуватися протягом кількох днів, з нанесенням двох шарів хімічної 
речовини. Два гелікоптери пролетять над кронами дерев на висоті приблизно від 15 до 30 метрів, 
щоб виконати обприскування. Обприскування залежить від погоди й буде проводитися лише за 
належних умов. Тому конкретні дати обприскування будуть визначені за 48 годин, й обприскування 
може бути скасовано у випадку зміни погодних умов. Міська влада попереджатиме населення за 
48 годин до кожного обприскування. Актуальну інформацію також можна отримати за номером 311 
й онлайн за посиланням mississauga.ca/2022spray. Обприскування може бути скасоване за 12 
годин до початку, якщо погодні умови зміняться. 

«Місто вирішило виконати обприскування з повітря, оскільки це ефективний і перевірений метод 
боротьби з поширенням шкідника LDD. Авіаційна обробка хімічними препаратами є ефективною за 
умови рівномірного нанесення на верхівки уражених дерев. Ми досягли успіху під час попередніх 
обприскувань», – сказав Paul Tripodo, керівник проєкту з авіаційно-хімічних робіт. «Це 
обприскування буде виконуватися над густонаселеними районами міста включно з парками, 
лісами й зеленими зонами. Обприскування також охопить приватні ділянки, в тому числі житлові 
квартали цільових адміністративних районів».  
 
Де можна дізнатися про оновлення й отримати інформацію 

• Зареєструйтеся на віртуальну інформаційну сесію 20 квітня, щоб дізнатися більше про 
авіаційно-хімічні роботи. Співробітники адміністрації міста дадуть відповіді на запитання й 
побоювання мешканців. 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/reports-publications/pesticides-pest-management/fact-sheets-other-resources/bacillus-thuringiensis-subspecies-kurstaki.html
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• Відвідайте вебсайт mississauga.ca/2022spray. 

• Щоб отримувати оновлення, підпишіться на розсилку, присвячену боротьбі зі шкідниками й 
хворобами дерев. 

• Телефонуйте за номером 311 (або 905-615-4311 за межами міста). 

• Щоб отримати медичну інформацію, пов'язану з обприскуванням, телефонуйте до Peel 
Public Health за номером 905-799-7700. 

• Слідкуйте за нами в соціальних мережах: @citymississauga й @saugaparksrec. 
 
Рішення місцевої влади 
16 лютого міська рада прийняла рішення (BL0029-2022) про боротьбу з поширенням шкідника 
Lymantria dispar dispar (LDD) в Mississauga. Цим рішенням департаменту парків, лісового 
господарства й охорони навколишнього середовища доручено реалізувати програму авіаційно-
хімічної обробки з використанням Btk для боротьби зі шкідником LDD в зонах, визначених 
головним інспектором комунальних служб. 

Як запобігти поширенню гусені LDD на вашій ділянці 
Жителі можуть захистити дерева на своїх ділянках за допомогою додаткових заходів, таких як 
видалення яйцекладок до кінця квітня. Яйцекладки можна знайти на деревах, підвіконнях, під 
карнизами, садовими меблями, парканами або поштовими скриньками. Подивіться відео про те, 
як видалити яйцекладки LDD.  
 
Програма авіаційно-хімічних робіт на 2022 рік є частиною міського плану боротьби зі шкідниками, 
призначеного для реагування на загрозу поширення шкідників, і стратегії його впровадження. План 
і стратегія передбачають поетапний загальноміський підхід до боротьби з такими шкідниками, як 
LDD, ясенева смарагдова вузькотіла златка, часничник аптечний, дикий пастернак, цинанхум і 
борщівник Мантегацці. 
 
Докладніше про авіаційно-хімічні роботи: mississauga.ca/2022spray. 
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Контакти для ЗМІ:  
City of Mississauga Media Relations 
media@mississauga.ca  
905-615-3200, ext. 5232 
TTY: 905-896-5151 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zLL3SQmv2sM
https://www.mississauga.ca/publication/invasive-species-management-plan-and-implementation-strategy/

