KICK
Kennis- en Innovatie Centrum Kleinfruit
Met het Kennis- en Innovatie Centrum Kleinfruit (KICK) willen PPO Fruit en DLV Plant komen
tot een vitaal en centraal kennissysteem met meerwaarde voor de gehele (houtig) kleinfruit
sector. Het initiatief is uniek in Nederland. Momenteel is de kennisontwikkeling en -verspreiding
te versnipperd om te blijven voldoen aan de toenemende professionalisering van de sector.
Kansen die er liggen op het gebied van bijvoorbeeld innovaties en rendementverbetering,
worden te weinig benut.

KICK beoogt met haar activiteiten een blijvende top
positie van Nederland als productiecentrum. In het
samenwerkingsverband tussen PPO Fruit en DLV Plant
wordt de expertise van beide partijen gecombineerd in
een geheel nieuw praktijkgericht centrum op het gebied
van onderzoek, voorlichting en ontwikkeling. Het KICK
wordt hierin ondersteund door deskundigen uit vele
werkvelden. Voor onderzoek doet KICK een beroep op
de professionele onderzoekslocaties van Wageningen
UR, DLV Plant of derden.
Wat kan KICK voor u betekenen?
U kunt KICK inschakelen voor diverse activiteiten.
De onderzoek- en demonstratietuin in Randwijk heeft
diverse faciliteiten om onafhankelijk onderzoek te verrichten, om te komen tot (product)vernieuwingen en om
kennis te verspreiden onder ondernemers uit de sector.
De dienstverlening van KICK gaat echter veel verder zoals
het geven van praktijkgerichte cursussen op het vakgebied, een diagnoseservice voor kleinfruit, rassenonderzoek en andere zaken voor ondernemers.

Perspectief
De medewerkers van KICK willen graag in contact komen
met telers, fabrikanten, toeleveranciers en organisaties
die verder willen met een perspectiefvolle, professionele
kleinfruitsector. Actuele onderwerpen waar KICK zich op
richt zijn onder andere:
• Innovatieve teeltsystemen;
• (Biologische) Gewasbescherming;
• Bemesting, watergift en substraten;
• Rassenonderzoek en rassenvergelijking;
• Bewaring, koeling en uitstalleven;
• Afzet, promotie en marketing.
Over KICK
Het KICK wordt aangestuurd door PPO Fruit en DLV Plant
en opereert vanuit het Fruitteelt Kennis Centrum (FKC) in
Randwijk. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met
KICK om uw specifieke wensen om te zetten in een concreet plan. Kwaliteit tegen een scherpe prijs staan hierbij
centraal.
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