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W Mississauga rozpoczyna się akcja oprysków z powietrza 

 
City of Mississauga prowadzi akcję oprysków z powietrza, która według wstępnych planów ma się 
rozpocząć 15 maja i zakończyć 12 czerwca 2022 r. Opryski będą przeprowadzane w godzinach 5:00 – 
7:30. Celem oprysków jest ograniczenie populacji owada Lymantria dispardispar (LDD), wcześniej 
znanego pod nazwą „gypsy moth”, w dzielnicach miasta dotkniętych tą plagą. Terminy oprysków zależą od 
warunków pogodowych, wylęgnięcia się gąsienic LDD oraz rozwoju liści na drzewach. Opryskami objęte 
będą tereny prywatne i publiczne w określonych częściach okręgów 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. 
 
Przeprowadzenie oprysków władze miasta zleciły firmie Zimmer Air Services. Dwa helikoptery 
wyposażone w systemy opryskujące przelecą na wysokości od około 15 do 30 metrów ponad koronami 
drzew. Opryskiwanie jest zależne od pogody i może być wykonane wyłącznie w odpowiednich warunkach. 
Każdy obszar zostanie opryskany dwukrotnie, przy zachowaniu odstępu około 7 – 10 dni między 
opryskami. 
 

Władze miasta opracowały szczegółową listę FAQ w celu udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania 
związane z opryskami; aby dowiedzieć się więcej, mogą też Państwo obejrzeć materiał z 
ogólnodostępnego wirtualnego spotkania, które odbyło się 20 kwietnia. 

Konkretne daty oprysku są określane z 48-godzinnym wyprzedzeniem; akcja może zostać odwołana z 
wyprzedzeniem do 12 godzin w zależności od warunków pogodowych. Na stronie poświęconej opryskom 
władze miasta opublikują stosowne komunikaty dla ludności na 48 godzin przed każdym opryskiem i będą 
udzielać zaktualizowanych informacji na stronie internetowej mississauga.ca/2022spray oraz w mediach 
społecznościowych @citymississauga i @saugaparksrec. Zachęcamy również mieszkańców do 
zamówienia aktualizowanych powiadomień na temat akcji oprysków z powietrza. 
 
Obszary objęte opryskami 
Aby sprawdzić, czy Państwa dom znajduje się na obszarze oprysków, prosimy zapoznać się online z 
grafiką Aerial Spray Treatment map. 
 

 
 
 

https://www.mississauga.ca/services-and-programs/forestry-and-environment/invasive-species/gypsy-moth/#:~:text=The%20City's%202021%20LDD%20(Gypsy,the%20spring%20and%20early%20summer.
https://mississauga.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2f4c9ec7f28a4342b62e230afd2a8e5c
https://yoursay.mississauga.ca/29209/widgets/122567/documents/79904
https://www.youtube.com/watch?v=T2NMlW1dYcc
http://mississauga.ca/2022spray
https://twitter.com/search?q=%40citymississauga&src=typed_query
https://twitter.com/saugaparksrec
http://www7.mississauga.ca/Departments/Parks/Mailing-Lists/Tree-Pests/subscribe.html
https://mississauga.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2f4c9ec7f28a4342b62e230afd2a8e5c
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://mississauga.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2f4c9ec7f28a4342b62e230afd2a8e5c&data=05|01|michelle.ng@peelregion.ca|dee061a8478946a5181608da2ddbe786|356f99f39d8647a182033b41b1cb0c68|0|0|637872720414152159|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=P5wlXCSyTQ4bNDzCyHA+n5aBlJBZgU9YLvh0RuoMhBc=&reserved=0
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Dzielnice objęte akcją oprysków 
 

Parki i obszary zalesione objęte akcją 
oprysków (poza wymienionymi dzielnicami) 

Central Erin Mills 
Clarkson-Lorne Park 
Cooksville West 
Creditview 
East Credit 
Erindale 
Erin Mills 
Gordon Woods 
Meadowvale Village 
Mineola 
Rathwood 
Sheridan  
South Common 
Streetsville 
Southdown 
University of Toronto Mississauga (UTM) 

Britannia Woods Community Forest 
Dr. Martin L. Dobkin Community Park 
Eden Woods 
Hyde’s Mill Hollow  
Jaycee Park 
Marco Muzzo Sr. Memorial Park 
Meadowvale Conservation Area 
Paul Coffey Park 
Pinecliff Park 
Riverview Park 
Riverwood  
Sparling Woods 
Staghorn Woods 
Windrush Woods 
  

 
Informacje dotyczące oprysków z powietrza 
Podczas opryskiwania z powietrza będzie użyty biologiczny środek owadobójczy Foray 48B Biological 

Insecticide, Aqueous Suspension, zawierający aktywny składnik Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki 
(Btk), szczep ABTS-351 Registration #24977 zgodnie z Pest Control Product Act. Zdaniem Health 
Canada, zastosowanie Btk jest uważane za mało ryzykowne dla ludzkiego zdrowia i dla środowiska 
naturalnego. Btk jest toksyczna jedynie dla gąsienic LDD i nie wpływa na dorosłe ćmy lub motyle.  
 

Prosimy zapoznać się z publicznym ogłoszeniem władz miasta dotyczącym pestycydu. 
 
Najbardziej skuteczną metodą kontrolowania populacji LDD jest zastosowanie oprysku Btk z powietrza. 
Chociaż opryski z powietrza nie wyeliminują LDD, zmniejszą ich populację do poziomu umożliwiającego 
łatwiejszą kontrolę. Oprysk będzie kierowany na wierzchołki drzew.  
 
Przygotowanie się na dzień oprysków z powietrza  
Władze miasta zobowiązują się do podjęcia wszelkich możliwych kroków, aby Mississauga było dla 
wszystkich mieszkańców zdrowym i przyjaznym miejscem zamieszkania. Bezpieczeństwo i zdrowie 
naszych mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego są naszymi najwyższymi priorytetami. Do 
ludności mogą dochodzić wczesnym rankiem odgłosy pracy helikoptera. Zostaną przedsięwzięte wszelkie 
środki bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko dla ludności, personelu oraz osób wykonujących 
opryski. 
 

Peel Public Health zaleca, aby podczas opryskiwania i przez 30 minut po nim mieszkańcy pozostali w 
mieszkaniach, gdy kropelki spreju będą osiadać.  
 
Przed rozpoczęciem oprysków mieszkańcy powinni: 

• zamknąć okna 

https://www.valentbiosciences.com/foresthealth/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/SDS-VBC-0244R2-Foray-48B-CANADA-03-31-2020-.pdf
https://www.valentbiosciences.com/foresthealth/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/SDS-VBC-0244R2-Foray-48B-CANADA-03-31-2020-.pdf
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://yoursay.mississauga.ca/29209/widgets/122567/documents/79989
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• wyłączyć wentylatory i klimatyzatory, lub wybrać ustawienie recyrkulacji 

• wnieść do domu pranie i zabawki 

• osłonić ogródki warzywne i poletka ziół 

• zatrzymać zwierzęta domowe w pomieszczeniu zamkniętym 

• osłonić baseny, grille ogrodowe, sprzęt do zabaw, meble ogrodowe i samochody. 
 

Po zakończeniu oprysku mieszkańcy powinni: 

• umyć/opłukać wodą osłony basenów, grille ogrodowe, sprzęt do zabaw, meble ogrodowe i 
samochody 

• przestrzegać zasad higieny osobistej i ochrony żywności (np. myć ręce po wszelkich czynnościach 
wykonywanych na powietrzu, szczególnie po pracach w ogródku; zostawiać przy drzwiach buty 
używane na zewnątrz; myć wszystkie owoce i warzywa przed ich jedzeniem i gotowaniem) 

• umyć łapy zwierząt domowych, zanim wejdą do domu. 
 

Mieszkańcy mający obawy lub pytania związane z kwestiami zdrowotnymi lub wykorzystaniem Btk mogą 
zadzwonić do Peel Public Health pod numer telefonu 905-799-7700. Można również skonsultować się ze 
swoim lekarzem. 
 
Zamknięcia dróg i ograniczenia ruchu 
Władze miasta wdrożą plan organizacji ruchu, w ramach którego będzie wymagane czasowe zamknięcie 
dróg, parków i szlaków. Zamknięcie jest konieczne, aby uzyskać pozwolenie od Transport Canada. 
Odpowiednio oznakowane pojazdy wyposażone w światła ostrzegawcze będą wykorzystane w celu 
ostrzeżenia użytkowników dróg o pracy helikoptera podczas opryskiwania. 

Przewidujemy, że zamknięcia dróg będą trwały nie więcej niż 30 minut w przedziale godzinowym od 5:00 
do 7:30. Wszystkie służby ratownicze będą miały pełny dostęp do wszystkich posesji w strefie objętej 
opryskami. 

Aby uzyskać odpowiedzi na pytania lub aktualne informacje na temat możliwości kontrolowania przez 
Państwa populacji LDD na terenie swojej nieruchomości oraz szczegółowe informacje na temat akcji 
oprysków z powietrza, takie jak daty, godziny i miejsca oprysków, prosimy zadzwonić pod numer 311 
(905-615-4311 poza granicami City of Mississauga) lub odwiedzić stronę internetową 
mississauga.ca/2022spray. 

ZDJĘCIA 

 
[pobierz zdjęcie] 
 

https://www.peelregion.ca/public-health/contact.asp
https://yoursay.mississauga.ca/2022-aerial-spray-program
https://contrib-prod.cms.mississauga.ca/wp-content/uploads/2022/03/31135613/IMG_2182-scaled.jpg
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[pobierz zdjęcie] 

 
Kontakt z mediami: 
City of Mississauga Media Relations 
media@mississauga.ca 
905-615-3200, ext. 5232 
TTY: 905-896-5151 
  

https://contrib-prod.cms.mississauga.ca/wp-content/uploads/2022/03/31141106/Three-caterpillars.jpg
mailto:media@mississauga.ca

