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Tien jaar geleden startte 
Plantenkwekerij de Kemp BV als één 
van de eersten met de productie van 
biologische aardbeiplanten. Destijds 
een bewuste, maar gewaagde keuze. 
Inmiddels een keuze die 
Plantenkwekerij de Kemp BV nooit 
betreurd heeft, want we merken elk 
jaar weer dat ook biologische 
plantmateriaal toekomst heeft. 

Ook op ons biologisch plantmateriaal 
zijn de vier befaamde Kemp-waarden 
van toepassing. Gezondheid, 
Productiviteit, Vitaliteit en Uniformiteit 
vinden wij ook in de bio-productie van 
het grootste belang. Wij kweken ons 
eigen basismateriaal. Wij doen er alles 
aan om 100% biologische planten te 
kweken met een zo optimaal mogelijk 
productiepotentieel, uiteraard conform 
de richtlijnen van het Skal. Wij doen er 
alles aan de biologische planten zo snel 

en optimaal mogelijk te verwerken. 
En niet te vergeten, onze planten zijn 
uniform en strikt gesorteerd. 
Iedereen krijgt graag een compliment, 
zo ook onze biologische planten. ‘Is dit 
wel een BIO-plant?’ is zo’n vaak 
gehoord compliment. Onze biologische 
planten blijken bijna niet van het 
gangbare plantmateriaal te onder-
scheiden. Ze blaken van gezondheid. En 
de ervaringen van onze bio-klanten 
vertellen hetzelfde positieve verhaal. 
Daar zijn wij bij de Kemp best een 
beetje trots op! 
  
Het actuele aanbod van ons biologisch 
plantmateriaal vindt u via de volgende 
websites: www.biodatabase.nl en 
www.organicxseeds.de. Bel of mail 
onze verkopers voor eerlijke informatie 
omtrent onze 100% biologische 
opgekweekte planten!

Gezonde en vitale 
biologische aardbeiplanten!

GEZOND VITAAL 
UNIFORM 

PRODUCTIEF

Kwaliteit 
is onze passie!
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Frigo
Wachtbed
planten

Misted Tip 
Planten

Allegro

Vroeg

Dahli

Darselect

Flair

Honeoye

Rumba

Verdi

Elsanta

Middel

Falco

Korona

Polka

Sonata

Sonsation

Faith

LaatLimalexia

Malwina

Salsa

Ostara Doordrager
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