100% Biologisch kweken met
BIOCANNA
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... till the End

100% Biologisch kweken met
BIOCANNA
Het enige biologische merk dat voor zowel de groei als de bloei
gecertificeerde producten heeft.

Eko – producten
Met de introductie in 2003 was BIOCANNA de eerste teeltlijn voor
de biologische kweek van snelgroeiende planten. Organisch
geproduceerde planten passen beter bij de levensovertuiging
van een grote groep kwekers. BIOCANNA is de oplossing voor
planten die worden gekweekt om medische redenen, op deze
wijze is het mogelijk om in een gecontroleerde omgeving planten
te kweken.
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Biologisch houdt in dat er met
respect om wordt gegaan
met alles dat leeft. Producten
die biologisch zijn geteeld
zijn krachtige producten, omd
at ze geteeld zijn zonder
kunstmest of chemische bestrijdin
gsmiddelen.
BIOCANNA producten zijn geg
arandeerd 100% biologisch
en speciaal ontwikkeld voor de
aardeteelt.

www.biocanna.com
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