
MULSA HITAM PUTIH BISA MEMBANTU 

MENGURANGI KEPADATAN GULMA HINGGA 30 - 40%  ?

Memantulkan cahaya matahari : 

Mulsa hitam putih memantulkan cahaya matahari dan membuat tanaman 

utama lebih mudah menerima cahaya yang dibutuhkan untuk tumbuh dan 

berkembang. pertumbuhan gulma yang tidak diinginkan berkurang.

Mulsa hitam putih dapat membantu 

mengurangi kepadatan gulma dengan beberapa cara:

Menurunkan suhu tanah : 

Mulsa hitam putih memantulkan sinar matahari dan membantu 

menurunkan suhu tanah, membuat kondisi yang kurang baik bagi 

pertumbuhan gulma.

Mencegah akar gulma dari masuk tanah : 

Mulsa hitam putih dapat membuat lapisan tipis pada permukaan tanah, 

membuat akar gulma kurang mungkin untuk masuk ke tanah dan 

berkembang.

Hitam 

di bagian bawah
Putih 

di bagian atas

 

Panjang : 405 meter

ZEBRA 60  

Panjang : 486 meter

ZEBRA 50

SPESIFIKASI :

TANAMAN LEBIH SEHAT
PANEN LEBIH CEPAT
HASIL BERKALI LIPAT

KTG Agro

BAGAIMANA MULSA HITAM PUTIH 

MENINGKATKAN PANEN 7 - 10 HARI ?

Menjaga suhu tanah : 

Mulsa hitam putih memantulkan panas dan menjaga suhu tanah tetap 

stabil, membantu tanaman mempertahankan kondisi optimal untuk 

pertumbuhan dan produksi. Juga memantulkan sinar matahari dan 

membantu menurunkan suhu tanah, membuat kondisi yang kurang baik 

bagi pertumbuhan gulma.

Mulsa hitam putih dapat membantu meningkatkan panen 

dengan beberapa cara:

Mencegah penguapan air : 

Mulsa hitam putih dapat membantu mencegah penguapan air dari tanah 

dan membantu tanaman mempertahankan tingkat kelembaban yang 

diperlukan untuk pertumbuhan dan produksi yang optimal.

Mencegah pertumbuhan gulma : 

Mulsa hitam putih dapat membantu membatasi pertumbuhan gulma dan 

membantu tanaman utama tumbuh dan berkembang dengan lebih baik.

Dapatkan Katalog Produk kami : 

ktgindonesia.com/produk/ktg-agro

SCAN ME Mulsa yang memantulkan panas dan menjaga 

suhu tanah tetap stabil, membantu tanaman 

mempertahankan kondisi optimal
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APAKAH INGIN MENINGKATKAN HASIL PANEN 

DAN MEMBUAT TANAMAN LEBIH SEHAT ? 
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Kunjungi Microsite kami : 

https://s.id/KTG_Indonesia?sid-qr=1

SCAN ME

Wardi
Petani Ds Semimpen, Kec Pakis, Kab Magelang

“ Mulsa Zebra lebih silau, 

terangnya bisa mengurangi hama dibawah daun “

Agus
Petani Ds Semimpen, Kec Pakis, Kab Magelang

“ 1 Roll Mulsa Zebra bisa untuk 2000 tanaman cabai 

dan lebih terang daripada yang perak “

TESTIMONI PETANI :

MULSA HITAM PUTIH DAPAT MEMBANTU MENJAGA 

SUHU DAN KELEMBAPAN TANAH IDEAL

 Jumlah sinar yang ditahan dan dipantulkan oleh mulsa tergantung pada bahan 

dan tekstur dari mulsa tersebut. Beberapa jenis mulsa dapat memantulkan 

hingga sekitar 50 - 70% dari sinar matahari yang datang ke tanah, sementara 

yang lain hanya memantulkan sekitar 20 - 30% dari sinar matahari.

dengan melindungi tanah dari sinar matahari yang terlalu intens 

dan membantu menjaga tingkat kelembapan tanah yang sesuai. 

Mulsa yang terbuat dari bahan yang lebih putih dan bersifat reflektif seperti 

mulsa hitam putih dapat memantulkan lebih banyak sinar matahari 

dibandingkan mulsa yang terbuat dari bahan yang lebih gelap atau tidak 

Tekstur mulsa juga mempengaruhi jumlah sinar yang dipantulkan. Mulsa yang 

memiliki tekstur yang halus dan rata akan memantulkan lebih banyak sinar 

matahari dibandingkan mulsa yang memiliki tekstur yang kasar atau tidak rata.

Panen lebih cepat 

7-10 hari

Gulma berkurang

30-40%
Dan hasil panen meningkat

10-20%
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MULSA HITAM PUTIH 

DAPAT MEMBANTU PERTUMBUHAN 

AKAR LEBIH OPTIMAL

Umumnya, suhu tanah yang optimal untuk pertumbuhan akar tanaman 

berkisar antara 15°C - 25°C. Suhu tanah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah 

dapat menghambat pertumbuhan akar dan mempengaruhi produksi tanaman.

Suhu tanah yang terlalu tinggi bisa memperlambat 

pertumbuhan akar dan mempengaruhi pertumbuhan 

dan produksi tanaman secara keseluruhan.

Pada suhu tanah yang terlalu tinggi, proses penyerapan nutrisi dan air oleh 

akar bisa terhambat. Ini bisa menyebabkan kekurangan nutrisi pada tanaman 

dan mempengaruhi pertumbuhan akar.

Suhu tanah yang terlalu rendah selama periode waktu yang lama bisa 

menyebabkan kematian akar, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 

produksi tanaman secara signifikan.

Kelembapan tanah yang ideal 

biasanya berada antara 40-60% 

kelembapan relatif. Kelembapan 

tanah yang terlalu tinggi bisa 

menyebabkan masalah pernapasan 

pada akar dan memperlambat 

pertumbuhan, sementara 

kelembapan tanah yang terlalu 

rendah bisa mengurangi tingkat 

penyerapan air dan nutrisi oleh 

akar.

Mulsa yang lebih terang dan bersifat reflektif dapat 

memantulkan lebih banyak sinar matahari dibandingkan 

mulsa yang terbuat dari bahan yang lebih gelap.
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Sinar UV dipantulkan 

sehingga gulma & 

kelembapan tanah terjaga 

Tanaman tanpa mulsa 

pertumbuhan lebih lambat

dan gulma juga menghambat

Tanaman dengan mulsa 

pertumbuhan lebih cepat

dan gulma berkurang.
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