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Magsisimula ang Programa sa Aerial Spray sa Mississauga 

 
Ang City of Mississauga ay nagsasagawa ng aerial spray na pansamantalang nakatakdang magsisimula 
sa Mayo 15 at matatapos sa Hunyo 12, 2022. Magaganap ang pag-spray sa pagitan ng 5 at 7:30 a.m. Ang 
spray ay pupuntirya at kokontrol sa Lymantria dispar dispar (LDD), dating kilalang “gypsy moth,” sa 
apektadong mga kapitbahayan sa lungsod. Ang oras ng spray ay nakadepende sa kondisyon ng panahon, 
sa paglabas ng LDD caterpillars at pagkakaroon ng mga dahon sa mga punongkahoy. Mag-i-spray sa 
pribado at pampublikong mga lupa sa partikular na mga lugar ng Wards 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 at 11. 
 
Kinontrata ng Lungsod ang Zimmer Air Services para ipatupad ang spray. Dalawang helicopter na may  
spray system ang lilipad nang tinatayang 15 hanggang 30 metro sa itaas ng mga punong-kahoy. 
Nakapdende sa panahon ang pag-spray at gagawin lamang sa ilalim ng tamang mga kondisyon. 
Dalawang beses na iispray-han ang bawat lugar, na ang application ay tinatayang pito hanggang 10 araw 
ang pagitan. 
 

Ibinalangkas ng Lungsod ang detalyadong FAQs para tugunan ang partikular na mga tanong hinggil sa 
spray na maaaring meron ka o pwede kang manood sa pampublikong miting mula April 20 upang 
malaman ang iba pa. 

Ang partikular na mga petsa ng pag-spray ay pinili 48 oras ang aga at maaaring kakanselahin ang mga ito 
hanggang 12 oras ang aga batay sa mga kondisyon ng panahon. Mag-iisyu ang Lungsod ng abiso sa 
publiko 48 oras bago ang bawat treatment, na nakatala sa website ng  aerial spray at magbibigay ng  up-
to-date na impormasyon sa mississauga.ca/2022spray, sa social media @citymississauga at 
@saugaparksrec. Hinihikayat din ang mga residente na mag-sign up para sa aerial spray news alerts. 
 
Mga Lokasyon ng Spray 
Para malaman kung ang iyong bahay ay nasa spray area, tingnan ang online 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
https://yoursay.mississauga.ca/2022-aerial-spray-program
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%3D2f4c9ec7f28a4342b62e230afd2a8e5c&data=05|01|michelle.ng@peelregion.ca|dee061a8478946a5181608da2ddbe786|356f99f39d8647a182033b41b1cb0c68|0|0|637872720414152159|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=P5wlXCSyTQ4bNDzCyHA%2Bn5aBlJBZgU9YLvh0RuoMhBc%3D&reserved=0
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Mga Kaptbahayan na Ini-spray 
 

Mga Parke at Woodlands na Ini-spray 
(sa labas ng nakatalang mga kalapit-
bahayan) 

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 
  

 
Tungkol sa Aerial Spray 
Ang aerial spray ay gagamit ng biological insecticide, Foray 48B Biological Insecticide, Aqueous Suspension, 
na naglalaman ng aktibong sangkap Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki (Btk) strain ABTS-351 
Registration #24977 sa ilalimthe Pest Control Product Act. Ayon sa Health Canada, ang Btk treatment ay 
itinuturing na mababa ang panganib sa kalusugan ng tao at sa kapaligiran. Ang Btk ay nakakalason 
lamang sa pillar stage ng LDD life cycle at hindi nakakaapekto sa adult na gamo-gamo o mga paru-paro. 
Ang pinakamabisang paraan na i-treat ang laganap na mga populasyon sa mas nakokontrol na antas. 
Pupuntiryahin ng spray ang ibabaw ng mga punong-kahoy.                                                                                                                                        
.  
 
Paghahanda para sa Araw ng Aerial Spray  
Committed ang Lungsod sa pagtitiyak sa lahat ng posibleng mga hakbang para mapanatiling malusog at 
pwedeng matirhan ang Mississauga para sa lahat ng residente. Unang prayoridad ang kaligtasan at 
kalusugan ng mga residente at ang proteksyon ng kapaligiran. Maaaring maririnig ng publiko ang ingay ng 
helikopter sa umaga. Ginagawa ang lahat ng pangkaligtasang pag-iingat para matiyak ang napakaliit na 
panganib sa publiko, staff at mga applicator. 
 
Inirerekumenda ng Peel Public Health na ang mga residente ay mananatili sa loob ng bahay sa panahon 
ng pag-spray at sa loob ng 30 minuto kasunod ng pag-spray para mahayaang mag-settle ang mga droplet.  
 
Bago ang pag-spray, ang mga residente ay dapat: 

• Isara ang mga bintana 

• patayin ang mga bentilador at air conditioners, o piliin ang recirculate setting 

• ipasok sa loob ng bahay ang mga nilalabhang damit at mga laruan 

• takpan ang lahat ng hardin ng gulay at herb 

• panatilihin sa loob ng bahay ang mga alagang hayop 

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
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• takpan ang mga pool, BBQs, play equipment, lawn furniture at sasakyan 
 

Matapos ang pag-spray, ang mga residente ay dapat: 

• hugasan/banlawan ng tubig ang mga takip ng pool, BBQs, play equipment, lawn furniture at mga 
sasakyan 

• ugaliin ang mabuting personal na kalinisan at kalinisan sa pagkain (hal., paghuhugas ng kamay 
matapos ang mga aktibidad sa labas ng bahay, lalo na sa paghahardin; iwanan sa pintuan ang 
panlabas na sapatos; hugasan ang mga prutas at gulay nago kanin o lutuin) 

• hugasan ang mga paa ng alagang hayop bago ipasok sa bahay 
 

Ang mga residenteng may anumang pag-aalala o tanong tungkol sa kalusugan at sa paggamit ng Btk, ay 
pwedeng tumawag sa Peel Public Health sa 905-799-7700. Maaari ring makipag-usap ang mga residente 
sa kanilang doktor. 
 
Mga Pagsasara at Pagkagambala ng Trapiko 
Ipapatupad ng Lungsod ang plano sa trapiko na nangangailangan ng pansamantalang pagsasara ng mga 
daan, parke at trail. Ang mga pagsasara ay kinakailangan para matugunan ang mga hinihingi sa pag-
apruba mula sa Transport Canada. Ang mga behikulong may kumikislap na mga ilaw at karatula ay 
gagamitin din para alertuhan ang trapiko sa aktibidad panahon ng pag-spray.  

Ang mga pagsasara ng mga daan ay inaasahang tatagal ng hindi bababa sa 30 minuto, sa pagitan ng 5 at 
7:30 a.m. Ang lahat ng pang-emergency na serbisyo ay magkakaroon ng kumpletong access sa lahat ng 
property sa loob ng spray zones. 

Para sa mga tanong o para sa up-to-date na impormasyon tungkol sa kung ano ang magagawa mo para 
kontrolin ang LDD sa iyong property, mga detalye ng aerial spray tulad ng mga petsa ng pag-spray, mga 
oras at lokasyon, tawagan ang 311 (905-615-4311 kung nasa labas ng City of Mississauga limits) o 
bisitahin ang mississauga.ca/2022spray. 

MGA LITRATO 

 
[I-download ang litrato] 
 

 
[I-download ang litrato] 

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
https://contrib-prod.cms.mississauga.ca/wp-content/uploads/2022/03/31141106/Three-caterpillars.jpg
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Kontak ng Media: 
City of Mississauga Media Relations 
media@mississauga.ca 
905-615-3200, ext. 5232 
TTY: 905-896-5151 
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