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populaties dateren uit 1900. Naar aanleiding van

Algemeen
De processierups ( Thaumetopoea processionea
L. ) komt voor in Zuid- en Midden-Europa en

- 15,3

- 19,3

7,2 / 12.9

- 18,1
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7,1 / 11,5

-19,0

- 20,7
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9,0 / 13,6

45 dagen 10°c
70 dagen 10°c

Geconcludeerd kan worden dat in alle gevallen
larven van de gewone houtworm doodgaan als
een temperatuur van -22°C wordt bereikt. Dat is
dus een temperatuur die in vrijwel iedere diepvrieskast of -kist of vriesveem bereikt kan worden.
Het zou in principe voldoende zijn als die temperatuur enkele uren achtereen gehandhaafd blijft.
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