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Ultradap PAK TANI merupakan pupuk Mono Ammonium Phosphate berbentuk kristal yang mudah larut 
dalam air. Sehingga sangat mudah diaplikasikan dengan cara semprot maupun dikocorkan. Dapat 
diaplikasikan lewat tanah, daun atau sistem hidroponik.

Tanaman yang lain seperti bawang merah, kacang panjang, kacang hijau, kedelai, padi, bunga, dan sayuran. 
Aplikasi dengan cara semprot dengan konsentrasi 2 - 4 gr/lt air atau 2 - 4 sendok makan per tangki semprot. Aplikasi 
mulai umur satu minggu sampai menjelang keluar bunga dengan interval 1 minggu.

1. Merangsang pertumbuhan akar, pembentukan batang, dan merangsang pembentukan bunga.
2. Mempercepat pertumbuhan dan pembentukan akar terutama pada saat pindah tanam.
3. MKP PAK TANI berbentuk kristal, sangat mudah larut dalam air (100% larut).
4. Mudah diaplikasikan dengan cara ditabur, dikocor/disiram, semprot atau sistem hidroponik.
5. Cocok digunakan untuk tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias/bunga, padi, jagung, 
    palawija, dan tanaman perkebunan serta tanaman green house dan tanaman hidroponik.

Deskripsi Ultradap :

Keunggulan Ultradap :

Rekomendasi Ultradap :

Kandungan Ultradap :

P  O   (Phosphate)  : 60%
N (Nitrogen)   : 12%
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Tanaman
Apliaksi dengan kocor/siram Apliaksi dengan semprot

Konsentrasi KonsentrasiCara pemakaian Cara pemakaian
3 sendok makan Ultradap PAK TANI

  + 5 sendok makan CPN (KNO  Merah 
PAK TANI dalam 10lt air. 

Kocorkan untuk 50 tanaman. 

Aplikasi saat mulai 7 HST sampai menjelang pembungaan. 3 kali aplikasi, interval 1 minggu.

5 - 10 gr/lt air 2 - 4 gr/lt air

2 - 4 gr/lt air

2 - 4 gr/lt air

2 - 4 gr/lt air

5 - 10 gr/lt air

Kentang

Semangka,
melon

Larutkan Ultradap PAK TANI  dengan 
takaran 2 - 4 sendok makan per tangki 

semprot, atau 0,5kg - 1kg 
dalam 200 lt air. 
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5 - 10 gr/lt air

5 - 10 gr/lt air

Cabe, tomat

Apel, mangga,
anggur, 

strawberry

Aplikasi saat mulai 7 HST sampai menjelang pembungaan. 3 - 5 kali aplikasi, interval 1 minggu.

Aplikasi saat mulai 7 HST sampai menjelang pembungaan. 7 - 9 kali aplikasi, interval 1 minggu.

Aplikasi untuk merangsang pembungaan atau menjelang pembungaan . 3 kali aplikasi, interval 1 minggu.
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  + 5 sendok makan CPN (KNO  Merah 

PAK TANI dalam 10lt air. 
Kocorkan untuk 50 tanaman. 
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Larutkan Ultradap PAK TANI  dengan 
takaran 2 - 4 sendok makan per tangki 

semprot, atau 0,5kg - 1kg 
dalam 200 lt air. 

Larutkan Ultradap PAK TANI  dengan 
takaran 2 - 4 sendok makan per tangki 

semprot, atau 0,5kg - 1kg 
dalam 200 lt air. 

Larutkan Ultradap PAK TANI  dengan 
takaran 2 - 4 sendok makan per tangki 

semprot, atau 0,5kg - 1kg 
dalam 200 lt air. 


