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121/2-jarig jubileum
Traas Ongediertebestrijding
Het KAD feliciteert ...

Traas Ongediertebestrijding is een un iek voorbeeld van een
bedrijf dat zich in een snel tempo heeft ontwikkeld van een
eenmansbedrijf tot een onderneming met 6 rayons. Het
geheim van het succes is de toepassing van de franchiseformule waardoor het wiel niet steeds opnieuw hoefde te worden
uitgevonden. Zo kon in re latief korte tijd een concurrerend
kwaliteitsniveau worden bereikt. Peter Traas investeerde
niet alleen in de diepte, maar ook in de breedte. Dankzij het
enthousiasme en de motivatie van zijn franchisers en medeondernemers kan praktijkkennis worden gedeeld. Zo kunnen
ook grotere opdrachten worden uitgevoerd. De huidige expertise bestrijkt het vrijwel complete veld van technieken en

schadelijke organismen, van knaagdieren tot vogels, insecten
tot schimmels. De bedrijfsvisie is bij Traas gebaseerd op de
principes van lntegrated Pest Management (1PM). 1PM staat
niet alleen borg voor een minimaal gebru ik van biociden, maar
ook voor een pragmatische vorm van faunabeheer. De inzet
van predatoren, zoals fretten, roofvogels of terriërs, is daar een
natuurlijk voorbeeld van. Inmiddels beschikt Traas ook over het
onafhankelijke KAD-Keurmerk als een extra kwaliteitsgarantie
die opdrachtgevers kan worden geboden en die Traas-medewerkers toegang biedt tot het kennis- en opleidingsnetwerk van
het KAD. De bedrijfsformule van Traas Ongediertebestrijd ing is
een formule die werkt! Proficiat!

Ook het afgelopen kwartaal liet het KAD op diverse manieren
van zich horen in de media. Zo schreef KAD adviseur Arno
Berg (zie ook zijn artikel op de pagina hiernaast) een interessant artikel over het KAD Keurmerk in VMT. U kunt het artikel
lezen wanneer u naar www.vmt.nl gaat en rechts de kolom
Vakblad VMT aanklikt. Het magazine is een uitgave voor technologen en managers in de voedingsm iddelenindustrie.
KAD onderzoeker bioloog Mike Brooks werd naar aanleiding
van verhalen in de Engelse pers over (resistente) bruine
'superratten' geïnterviewd door VARA's Vroege Vogels en het
TV Programma Netwerk besteedde op 10 april uitgebreid aandacht aan de problematiek van de zwarte rat. KAD directeur
Nico Vonk en KAD docent Johan van Rooij werden geïnterviewd. Het programma kan in herhaling worden bekekeken via
www.netwerk.tv/u itzend ing/2009-04-10/de-zwarte-rat.
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