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Початок виконання програми авіаційно-хімічних робіт в Mississauga 
 
City of Mississauga попередньо планує розпочати авіаційно-хімічні роботи 15 травня й закінчити 12 
червня 2022 року. Обприскування будуть виконувати вранці, з 5:00 до 7:30. 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 і появи листя на деревах. Зона обприскування 
охоплює певні ділянки приватних і громадських земель в адміністративних районах 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 та 11. 
 
Місто уклало договір на виконання обприскування з компанією Zimmer Air Services. Два гелікоптери, 
оснащені системою розпилення, пролетять над верхівками дерев на висоті приблизно від 15 до 30 
метрів. Обприскування залежить від погоди й буде проводитися лише за належних умов. Обробку 
кожної ділянки виконуватимуть двічі з інтервалом від 7 до 10 днів. 
 

Місто підготувало детальні відповіді на поширені запитання щодо обприскування, які у вас можуть 
виникнути. Також ви можете отримати додаткову інформацію, якщо переглянете зустріч із 
громадськістю, яка відбулася 20 квітня. 

Точні дати обприскування будуть визначені за 48 годин, однак у випадку зміни погодних умов 
обприскування може бути скасовано не пізніше ніж за 12 годин. Місто попереджатиме населення за 
48 годин до кожного обприскування, зазначеного на вебсайті авіаційно-хімічних робіт, і 
розміщуватиме актуальну інформацію на сторінці mississauga.ca/2022spray, у соціальних мережах 
@citymississauga та @saugaparksrec. Ми також рекомендуємо мешканцям підписатися на 
інформаційну розсилку щодо розпилення. 
 
Зони обприскування 
Щоб дізнатися, чи знаходиться ваш будинок у зоні обприскування, перегляньте онлайн 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://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://mississauga.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2f4c9ec7f28a4342b62e230afd2a8e5c
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmississauga.maps.arcgis.com%2Fapps%2Fwebappviewer%2Findex.html%3Fid%3D2f4c9ec7f28a4342b62e230afd2a8e5c&data=05%7C01%7Cmichelle.ng%40peelregion.ca%7Cdee061a8478946a5181608da2ddbe786%7C356f99f39d8647a182033b41b1cb0c68%7C0%7C0%7C637872720414152159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P5wlXCSyTQ4bNDzCyHA%2Bn5aBlJBZgU9YLvh0RuoMhBc%3D&reserved=0
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Житлові квартали, у яких буде 
виконуватись обприскування 
 

Парки й зелені зони, у яких буде 
виконуватись обприскування 
(за межами зазначених житлових 
кварталів) 

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 
  

 
Про авіаційно-хімічні роботи 
Для авіаційно-хімічних робіт будуть використовувати біологічний інсектицид Foray 48B Biological 

Insecticide, Aqueous Suspension, що містить діючу речовину Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki 
(Btk), штам ABTS-351 Registration #24977, у відповідності до Pest Control Product Act. За 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.  
 

Перегляньте офіційне повідомлення міської влади щодо пестицидів. 
 
Найефективнішим способом контролю за чисельністю популяції LDD є розпилення Btk з повітря. 
Обприскування не викорінить LDD, але зменшить популяцію до більш прийнятного рівня. Хімічну 
речовину будуть розпиляти на верхівки дерев.  
 
Підготовка до дня виконання авіаційно-хімічних робіт  
Міська влада вживатиме всіх можливих заходів для того, щоб і надалі підтримувати в місті 
Mississauga умови, сприятливі для здоров'я та життя всіх мешканців. Безпека й здоров’я мешканців, 
а також охорона навколишнього середовища є головними пріоритетами. Жителі можуть почути шум 
гелікоптера рано вранці. Вживаються всі необхідні заходи безпеки для того, щоб ризик для 
населення, персоналу й виконавців був мінімальним. 
 

Peel Public Health рекомендує мешканцям залишатися в приміщеннях під час розпилення й 
протягом 30 хвилин після нього, поки краплі не осядуть.  
 
Перед розпиленням мешканцям слід: 

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://yoursay.mississauga.ca/29209/widgets/122567/documents/79989
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• закрити вікна; 

• вимкнути вентилятори й системи кондиціонування або налаштувати їх на режим 
рециркуляції; 

• занести до приміщення білизну й іграшки; 

• накрити всі грядки з овочевими культурами і їстівними рослинами; 

• тримати домашніх тварин у приміщенні; 

• накрити басейни, мангали, ігрове обладнання, садові меблі й автомобілі. 
 

Після розпилення мешканцям слід: 

• вимити або обдати водою накриття басейнів, мангали, ігрове обладнання, садові меблі й 
автомобілі; 

• дотримуватися правил особистої гігієни й гігієни харчових продуктів (зокрема, мити руки після 
перебування на свіжому повітрі, а особливо після садівництва; залишати вуличне взуття біля 
дверей; мити всі фрукти та овочі перед вживанням або приготуванням їжі); 

• мити лапи домашнім тваринам перед тим, як вони увійдуть в дім. 
 

Мешканці, у яких виникають певні сумніви чи питання щодо здоров’я й використання Btk, можуть 
зателефонувати до Peel Public Health за номером 905-799-7700. Мешканці також можуть 
проконсультуватися зі своїм лікарем. 
 
Перекриття вулиць і зміни в дорожньому русі 
Міська влада буде застосовувати план дорожнього руху, який вимагає тимчасового перекриття 
доступу до вулиць, парків і стежок. Таке перекриття необхідне для виконання вимог, установлених 
Transport Canada. Для попередження про польоти гелікоптерів під час авіаційно-хімічних робіт також 
будуть використовуватися транспортні засоби з проблисковими маячками й спеціальними 
сигнальними пристроями.  

Очікується, що перекриття доріг триватиме не більш ніж 30 хвилин, у ранковий час, з 5:00 до 7:30. 
Усі служби екстреної допомоги матимуть повний доступ до всіх об’єктів, розташованих у зонах 
виконання авіаційно-хімічних робіт. 

Щоб отримати відповіді на запитання або актуальну інформацію про те, що ви можете зробити для 
контролю над LDD на своїй ділянці, про деталі авіаційно-хімічних робіт, зокрема про дату, час і 
місце обприскування, телефонуйте за номером 311 (905-615-4311 — з-за меж City of Mississauga) 
або відвідайте вебсайт mississauga.ca/2022spray. 

ФОТО 
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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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TTY: 905-896-5151 
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