Mikroflora Tanah Multiguna
Balai Penelitian Tanah (Balittanah) telah memproduksi pupuk hayati dari
mikroflora tanah. Pupuk hayati tersebut diperkenalkan dengan nama MDec, BioNutrient, dan Nodulin. Pupuk ini bermanfaat dalam menyediakan
hara bagi tanaman, memacu pertumbuhan, merombak bahan organik, dan
menekan penyakit tular tanah.

M

ikroflora tanah multiguna
(MTM) adalah pupuk hayati
(pupuk mikroba). Pupuk ini berperan penting dalam menyediakan
sumber hara, memacu pertumbuhan tanaman, merombak bahan organik, dan menekan penyakit tular
tanah. MTM mampu meningkatkan efisiensi pemupukan N, P, dan
K serta perombakan bahan organik,
sehingga dapat menjaga keseimbangan hara dan meningkatkan
produktivitas tanah. MTM diproduksi menggunakan teknik aseptis
mutakhir dengan pengendalian
mutu yang ketat dan konsisten sehingga menjamin mutu dan keunggulannya.
MTM mengandung mikroba
terpilih asli Indonesia, yang diseleksi secara intensif berdasarkan
kemampuannya menyuburkan tanah. MTM memiliki fungsi metabolis yang komplementer untuk
menambat nitrogen dari udara, melarutkan P, menyediakan K, menghasilkan auksin pemacu pertumbuhan, antipatogen tular tanah, dan
enzim perombak bahan organik.
MTM terdiri atas tiga jenis produk dengan fungsi berbeda, yaitu
M-Dec, BioNutrient, dan Nodulin.

M-Dec, inokulan perombak bahan organik untuk mempercepat
proses pengomposan dan menekan
perkembangan penyakit tular tanah.
BioNutrient, inokulan penyubur
tanah dan penyedia hara bagi tanaman.
Nodulin, inokulan untuk memperbanyak bintil akar dan memacu
pertumbuhan tanaman kacangkacangan.

•

dalam pembuatan kompos (pupuk organik).
Meningkatkan kualitas pupuk
organik untuk mendukung sistem pertanian berkelanjutan.

Keunggulan
M-Dec
•

•

Mempercepat proses pengomposan sisa-sisa tanaman seperti jerami padi, serasah jagung,
tandan kosong kelapa sawit,
blotong, sampah sayuran, sampah perkotaan (kertas, daun sisa
tanaman, potongan rumput),
dan kotoran ternak.
Mengurangi imobilisasi hara,
alelopati, penyakit, larva serangga, biji gulma, volume bahan buangan, dan masalah lingkungan.

Manfaat
BioNutrient
•

•

•

Menyediakan hara bagi tanaman, memacu pertumbuhan, melindungi tanaman dari penyakit,
meningkatkan efisiensi pemupukan, dan mempertahankan
keberlanjutan sistem produksi
tanaman pangan, hortikultura,
dan perkebunan.
Meningkatkan aktivitas mikroba dalam tanah, memperbaiki
dan meningkatkan kesuburan
tanah.
Meningkatkan efisiensi perombakan bahan organik (sisasisa tanaman, kotoran kandang,
sampah organik-sampah kota)

•
•

Nodulin
•

•
M-Dec, BioNutrient, dan Nodulin, pupuk hayati penyedia hara, pemacu
pertumbuhan tanaman, perombak bahan organik, dan penekan penyakit tular
tanah.

Memacu pertumbuhan, memperkuat dan memperbanyak
akar.
Meningkatkan efisiensi pemupukan N, P, dan K pada tanaman pangan hingga 50% dari
takaran rekomendasi.

Memperbanyak bintil akar dan
memacu pertumbuhan tanaman, dilengkapi dengan formulasi
bahan pembawa alami.
Menyediakan hara N, P, dan K
sehingga menghemat penggunaan pupuk N hingga 100% serta mengurangi pupuk P dan K
hingga 50% (R. Saraswati).

Informasi lebih lanjut hubungi:
Balai Penelitian Tanah
Jalan Ir. H. Juanda No. 98
Bogor 16123
Telepon : (0251) 8336757
Faksimile : (0251) 8321608
E-mail
: soil-ri@indo.net.id
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