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KTG Agro

MULSA
TOPI GUNUNG
Pas Panjangnya, Praktis Pasangnya,
Pasti Awetnya!

KTG Agro

“ SOLUSI EFEKTIF
UNTUK HASIL
PRODUKTIF “

MULSA
NATURAL UV

Mulsa Natural UV Topi Gunung digunakan untuk melindungi
tanaman dari akibat buruk yang ditimbulkan oleh radiasi
sinar matahari. Pada pengaplikasian “mini greenhouse”
untuk pembibitan tanaman, Mulsa Natural UV dapat
melindungi tanaman dari angin kencang yang dapat
merusak dan merobohkan tanaman.
Keunggulan:
Meningkatkan produktivitas tanaman.
Lebih tahan lama dibanding sungkup biasa.
Tahan terhadap sinar UV.
Melindungi pertumbuhan tanaman dari angin kencang
Melindungi tanaman dari curah hujan yang tinggi
UV 14%

SPESIFIKASI NATURAL UV
60 (120) cm x 301 m
80 (160) cm x 226 m
60 (120) cm x 603 m
80 (160) cm x 452 m
Ketebalan 30 Micron

KTG Agro

SELANG DRIP
/ IRIGASI
Selang Irigasi merupakan alat pertanian yang
membantu proses pengairan pada lahan agar
lebih efektif dan efisien. Dengan Selang Irigasi
Topi Gunung, petani bisa menghemat waktu
dan tenaga pada proses penyiraman serta
menghindari penggunaan air yang berlebihan.
Memiliki ketebalan 100 micron, membuat
selang Irigasi Topi Gunung lebih kuat dan tidak
mudah robek atau pun putus.

SPESIFIKASI DRIP / IRIGASI
Tebal :
100 Micron
Lebar :
3 / 4 / 5 cm
Panjang :
250 m

MULSA
SUPER KILAP
Selain Mulsa Hitam Perak, KTG Indonesia
berinovasi dengan menghadirkan Mulsa
Super Kilap. Mulsa satu ini merupokan Mulsa
Hitam Perak dengan lapisan grenjeng pada
bagian atasnya.
Dengan teknologi yang dimiliki KTG
Indonesia, lapisan grenjeng jadi lebih awet
dan tidak mudah lepas.
Mulsa super kilap dapat memantulkan cahaya
matahari lebih banyak sehingga cocok
digunakan untuk mengusir hama pada daun
tanaman.

SPESIFIKASI SUPER KILAP
70 (140) cm x 430 m
60 (120) cm x 510 m
Ketebalan 20 Micron

KTG Agro

MULSA PLONG
Mulsa plong merupakan salah satu wujud dari Inovasi KTG Indonesia untuk
memudahkan petani dalam menggunakan mesin pelubangan khusus, KTG
Indonesia dapat menciptakan lubang yang rapi dan memiliki jarak yang presisi antar
tiap lubangnya, sehingga para petani tidak perlu lagi melubangi mulsa secara
manual. Tersedia dalam berbagai ukuran dan jumlah lubang untuk berbagai jenis
tanaman pada lahan pertanian Anda.

SPESIFIKASI SUPER KILAP

Ketebalan 30 Micron

MULSA
HITAM PERAK

Salah satu produk andalan KTG Indonesia adalah Mulsa
Hitam Perak Topi Gunung. Mulsa satuini memiliki lapisan
perak pada bagian atas, dan hitam pada bagian bawah.
Inovasi ini berguna untuk menghindari pertumbuhan
gulma dan memaksimalkan pertumbuhan tanaman.
Selain itu, inovasi penanda jarak pada Mulsa Hitam Perak
membuat petani hemat waktu, biaya, dan tenaga saat
proses pelubangan.

SPESIFIKASI MULSA HITAM PERAK
NO

LABEL HIJAU

1.

60 (120) cm x 280 m
50 (100) cm x 335 m
40 (80) cm x 420 m

60 (120) cm x 275.5 m
50 (100) cm x 333 m

60 (120) cm x 280 m
50 (100) cm x 335 m
40 (80) cm x 420 m

2.

60 (120) cm x 297 m
50 (100) cm x 335.5 m

60 (120) cm x 555 m
50 (100) cm x 666 m

60 (120) cm x 233 m
50 (100) cm x 280 m

3.

60 (120) cm x 494 m
50 (100) cm x 592 m

60 (120) cm x 440 m
50 (100) cm x 528 m
40 (80) cm x 660 m

4.

60 (120) cm x 560 m
50 (100) cm x 670 m
40 (80) cm x 840 m

60 (120) cm x 466 m
50 (100) cm x 559 m

5.

60 (120) cm x 593 m
50 (100) cm x 711 m

LABEL PUTIH

LABEL KUNING

