Ultiem teeltsysteem
op water
De teelt op water met drijvende styropor-platen mag zich in een grote belangstelling verheugen. Toch zitten er nadelige details
aan, waardoor deze teeltwijze niet écht doorbreekt. Jan Botman van Botman Hydroponics verdiepte zich daarin en ontwikkelde
het ultieme systeem; met teelt op drijvende kunststof-teeltplaten.
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