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 سٹی کی جانب سے فضائی سپرے کا مقصد درختوں کو حملہ آور کیڑوں مکوڑوں وغیرہ سے بچانا ہے۔ 
 

 2022مارچ  30
 

City of Mississauga   اس موسم بہار کے دوران ایک فضائی سپرے کا بندوبست کر رہا ہے۔ سپرے کا ہدف اور مقصد شہر کے متاثرہ
کے نام سے جانا جاتا تھا، سے   "gypsy moth“، جسے پہلے Lymantria dispar dispar (LDD)مضافاتی عالقوں میں موجود  

لرز کی افزائش اور درختوں پر موجود پتوں کی نشوونما پر منحصر ہو کیٹرپ LDDچھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ سپرے کا وقت موسمی حاالت،  
 گا۔ 

 سپرے کی اہم تاریخیں اور اوقات   
تک کیا   7:30بجے سے  5کے درمیان ہونا طے پایا ہے اور یہ صبح کے اوقات میں صبح  2022جون  12اپریل اور   25سپرے فی الحال 

کی نجی اور سرکاری زمینوں پر مشتمل ہے اور سپرے کیا جانے  11اور   10،  9،  8، 7، 6، 5،  3،  2،  1جائے گا۔ سپرے کا عالقہ وارڈ 
 ملین ہے۔  3ایکڑ( بنتا ہے۔ اس سال سپرے پر آنے والی الگت کا تخمینہ $   5,189ہیکٹر ) 2,100واال کل رقبہ تقریباً 

 
 عوامی معلوماتی نشستیں 

جے شیڈول کی گئی ہے، جس میں رہائشیوں کے سواالت یا خدشات کے  ب 6بروز بدھ شام  ،اپریل  20  مورخہ ایک ورچوئل پبلک میٹنگ
 پر رجسٹر ہوں۔   mississauga.ca/2022sprayجوابات دیے جائیں گے۔ براہ کرم شرکت کرنے کے لیے 

Stefan Szczepanski, Acting Director " برائے پارکس، جنگالت اور ماحولیات نے کہا ہے کہLDD   کیٹرپلر ناگوار انواع میں سے
ایک ہے جن کے چھوٹے بالوں میں مخصوص قسم کے سرخ اور نیلے رنگ کے دھبے موجود ہوتے ہیں۔ وہ کئی دہائیوں سے یہاں پر آباد  

  Ontarioاور پورے  Mississaugaر اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہیں اور گزشتہ چند سالوں کے دوران ان کی تعداد میں نمایاں طور پ 
میں ان کی تعداد میں ریکارڈ توڑ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ چونکہ کہ ہمارے درختوں نے شدید موسمی حاالت جیسے برف کے طوفانوں،  

لٰہذا اس سے پہلے کہ   –انتہائی برداشت کا مظاہرہ کیا ہے  کا سامنا کرتے ہوئے  بیماریوںنقصان دہ ہواؤں، بیماریوں اور دیگر ناگوار اقسام کی 
تھا   ہم ان کی صحت اور بقاء پر کوئی ناگوار اثرات دیکھنا شروع کریں، ہمیں اس مسئلے سے سنجیدگی کے ساتھ نمٹنا ہو گا۔‘‘  ان کا مزید کہنا

میں ہوا تھا۔ پچھلے سالوں کی طرح،   2018حالیہ ترین کہ "یہ چوتھا موقع ہے کہ شہر کی جانب سے فضائی سپرے کیا جا رہا ہے، جس میں 
ہم نے ان عالقوں کے عالج کے لیے ایک جامع منصوبہ پیش کیا ہے جہاں ہمارے درختوں کے پتوں کو شدید نقصان پہنچنے کی توقع ہے۔ 

کی حفاظت میں ہماری مدد کرے  فضائی سپرے پروگرام میپل، اوک، ایلم، ایش، پاپلر، ولو اور برچ جیسے سخت لکڑی کے ہزاروں درختوں
 گا۔" 
 

کے دیگر اقدامات، جیسے کہ درختوں کی پٹی، درختوں کے  Integrated Pest Management (IPM)پچھلے کچھ سالوں میں، سٹی 
اہم، شہر  کیٹرپلر کی تعداد کو کافی حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ ت LDDانجیکشن، زمین پر چھڑکاؤ اور انڈوں کو کھرچنے سے 

 کے بعض عالقوں میں، صرف یہی طریقے وباء کی موجودہ شدت سے نمٹنے کے قابل نہیں ہیں۔
 

درختوں کو گراتے ہیں، انہیں کمزور کر دیتے ہیں اور   -کیٹرپلر بڑھے ہوتے ہیں، وہ پتوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں  LDDجیسے جیسے 
کے دیگر عالقوں میں  Mississauga س بنا دیتے ہیں۔ اگر اس کا ابھی عالج نہ کیا گیا، توانہیں بیماریوں اور شدید موسم کے لیے زیادہ حسا

 پھیل سکتا ہے اور مزید مقامی جنگالت، درختوں اور پارکوں کو خطرہ الحق ہو سکتا ہے۔  LDD بھی
 

Szczepanski  نے مزید کہا کہ "درختوں کی چھتریMississauga اربن ڈائی آکسائیڈ کو ہٹا کر اور کا ایک اہم حصہ ہے، جو ہوا سے ک
آکسیجن کو شامل کر کے ہماری کمیونٹی اور ماحول کو بے شمار فوائد فراہم کرتی ہے۔ درختوں کی حفاظت، تحفظ اور نشوونما ہمارے شہر 

 کی اہم توجہ کا مرکز ہے۔"

  
 رہائشیوں کو کیا جاننے کی ضرورت ہے 

 Bacillus thuringiensis استعمال کی جائے گی، جس میں فعال جزو  Foray 48Bفضائی سپرے میں ایک حیاتیاتی کیڑے مار دوا، 
subspecies kurstaki (Btk)  شامل ہے۔ سپرے سے باریک بوندیں نکلیں گی جو درختوں کے پتوں سے چپکنے کے لیے کافی چھوٹی

 the Pest Managementایک قدرتی طور پر پایا جانے واال بیکٹیریا ہے جو مٹی میں پایا جاتا ہے اور اسے   Btkہوتی ہیں۔ 
Regulatory Agency  جو کہHealth Canada ری عالقوں میں فضائی استعمال کے لیے منظور کیا ہوا  کی ایک ایجنسی ہے، نے شہ

کی آبادی سے کامیابی کے ساتھ نمٹنے  LDDسال سے زیادہ عرصے سے عالمی سطح پر   30ایک مٔوثر کیڑے مار دوا ہے جو    Btkہے۔ 
 کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔

http://mississauga.ca/2022spray
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 Health Canada  کے مطابقBtk   کے عالج سے انسانی صحت اور ماحول کو بہت کم خطرہ درپیش ہوتا ہے۔Btk صرف LDD  کے
 الئف سائیکل کے مرحلے میں کیٹرپلر کے لیے زہریال ہے اور یہ بالغ کیڑوں یا تتلیوں کو متاثر نہیں کرتا۔ 

Dr. Nicholas Brandon" ایسوسی ایٹ میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ نے کہا کہ ،City of Mississauga   کی طرف سے کیے گئے پچھلے
صحت سے متعلق کسی بھی تشویش یا رہائشیوں کی طرف سے اٹھائے گئے  Peel Public Health فضائی سپرے پروگراموں کی طرح،

 Peel Publicسواالت کے حل پیش کرتے ہوئے فضائی سپرے پروگرام کی حمایت کرنے کے لیے پرعزم ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "
Health  کو سٹی کے فضائی سپرے کے دورانForay 48B سی قسم کے اثرات مرتب ہونے کی توقع کے استعمال سے انسانی صحت پر ک

نہیں ہے۔ اگرچہ کوئی خاص احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی اس دوران رہائشیوں کو اپنے گھروں کے اندر  
ہ بوندیں جم نہ جائیں۔ منٹ تک ہیٹنگ/ایئر کنڈیشننگ پنکھے بند کر دینے چاہیں، یعنی جب تک ک 30ہی رہنا چاہیے اور چھڑکاؤ کے دوران 

  سپرے کے بعد، رہائشیوں کو پول کور، بی بی کیو، کھیل کا سامان، الن کا فرنیچر اور اپنے ہاتھ دھو لینے چاہیں۔"  
 

 ٹرانسپورٹیشن، وزارت) ایجنسیوں صوبائی اور ( Peel Regional Policeاور  Peel Public Healthسٹی اپنے عالقائی شراکت داروں )
 کے دینے شکل حتمی کو تفصیالت کی سپرے ساتھ کے وزارت کی تبدیلی موسمیاتی اور  ماحولیات  وزارت، کی جنگالت اور  وسائل قدرتی

 ہے۔  رہا کر  کام  لیے

 سپرے کے مراحل 
سپرے کئی دنوں میں مکمل ہو گا، یعنی سپرے دو مرتبہ مکمل کیے جانے تک۔ دو ہیلی کاپٹر اسپرے کو مکمل کرنے کے لیے درختوں کی  

میٹر اوپر تک اڑیں گے۔ سپرے موسم پر منحصر ہے اور صرف موزوں موسمی حاالت میں ہی کیا جائے گا۔   30سے  15چوٹیوں سے تقریباً 
گھنٹے پہلے کیا جاتا ہے اور اگر موسمی حاالت تبدیل ہو جائیں، تو  اسے  48کی مخصوص تاریخوں کا انتخاب نتیجے کے طور پر، سپرے 

کے ذریعے  311گھنٹے پہلے عوام کے لیے اطالع جاری کرے گا اور  48منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ سٹی ہر مرتبہ سپرے شروع کرنے سے 
پر تازہ ترین معلومات فراہم کرے گا۔ اگر موسمی حاالت تبدیل ہو جاتے ہیں، تو سپرے کو  mississauga.ca/2022spray اور آن الئن  

 گھنٹے پہلے تک منسوخ کیا جا سکتا ہے۔  12

Paul Tripodo   ایریئل سپرے پروجیکٹ لیڈ نے کہا کہ "سٹی نےLDD  کے لیے ایک مؤثر اور ثابت شدہ  کو کنٹرول کرنے  تعدادکی
طریقے کے طور پر فضائی سپرے کے ذریعے عالج کا انتخاب کیا ہے۔ جب سپرے کو متاثرہ درختوں کی چوٹیوں پر یکساں طور پر مکمل 

وں نے مزید کہا کہ "یہ  کر لیا جائے گا، تو فضائی عالج تبھی مؤثر ہو گا۔ ہم نے پچھلے سپرے کی بنیاد پر اچھی کامیابی کا مشاہدہ کیا تھا۔" انہ
سپرے شہر کے گنجان آباد عالقوں میں کیا جائے گا اور اس میں پارکس، جنگالت اور درختوں کے ُجھنڈ شامل ہیں۔ سپرے نجی امالک پر 

 بھی کیا جائے گا بشمول ہدفی وارڈز کے مضافاتی عالقے۔"  
 

 اپ ڈیٹس اور معلومات کہاں سے حاصل کی جائیں۔

اپریل کو ایک ورچوئل انفارمیشن سیشن کے لیے رجسٹر ہوں۔ سٹی کا عملہ    20میں مزید جاننے کے لیے  فضائی سپرے کے بارے •
 رہائشیوں کے سواالت اور خدشات کے جوابات دے گا۔ 

 mississauga.ca/2022spray مالحظہ کریں •

 نیوز الرٹ ای میل کو سبسکرائب کریں۔  Invasive Species & Tree Pest Managementاپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے  •

 شہر کی حدود سے باہر( 4311-615-905پر کال کریں )یا  311 •

 پر کال کریں۔  7700-799-905کو  Peel Public Healthی معلومات کے لیے سے متعلق صحت ک سپرے •

 saugaparksrec@ اور   citymississauga@ -ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کریں  •
 

 ضمنی قانون 
کے حملے سے نمٹنے کا اعالن کرنے کے لیے  Lymantria dispar dispar (LDD) میں Mississaugaفروری کو، کونسل نے  16

  Btkیہ ضمنی قانون پارکس، جنگالت اور ماحولیات ڈویژن کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ  ( منظور کیا ہے۔BL0029-2022ایک ضمنی قانون )
نشاندہی کمیونٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے فضائی سپرے کے ایک پروگرام پر عمل درآمد کریں جس کی  LDDکا استعمال کرتے ہوئے 

 سروسز کے کمشنر کے ذریعے کی گئی ہو۔

 کیٹرپلرز کو کیسے روکا جائے LDDاپنی پراپرٹی پر 
 

رہائشی اضافی اقدامات کے ذریعے اپنی پراپرٹیز پر موجود درختوں کی حفاظت خود بھی کر سکتے ہیں جیسے اپریل کے اختتام سے پہلے  
کے انبار درختوں، کھڑکیوں، کھڑکیوں کے نیچے، آنگن کے فرنیچر، باڑ یا میل باکسز پر پائے  کیڑے مکوڑوں کے انڈوں کو ہٹا دینا۔ انڈوں 

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
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
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
http://mississauga.ca/2022spray
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 دیکھیں۔    ویڈیوکے انڈوں کے انبار کو کیسے ہٹایا جائے، اس کے بارے میں  LDDجا سکتے ہیں۔ 

 
کا ایک حصہ ہے، جو حملہ آور  ناگوار انواع کے انتظامی منصوبے اور نفاذ کی حکمت عملی کا فضائی سپرے پروگرام شہر کے  0222

       ,LDD, Emerald Ash Borerکیڑے مکوڑوں وغیرہ کے خطرے سے نمٹنے کے لیے اقدامات اٹھاتا ہے۔ منصوبہ اور حکمت عملی 
Garlic Mustard, Wild Parsnip, Dog-strangling Vine   اور Giant Hogweed جیسی ناگوار انواع سے شہر بھر میں نمٹنے

 لہ وار طور طریقہ کار وضح کرتی ہے۔ کے لیے مرح
 

 mississauga.ca/2022spray فضائی سپرے کے بارے میں مزید جانیں:

-30-  

  میڈیا کنٹیکٹ:
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/
http://mississauga.ca/2022spray
http://mississauga.ca/2022spray
http://mississauga.ca/2022spray
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