
Biofungisida bentuk padat (serbuk) yang terbuat dari bahan alami 
berbahan akt i f  konidia  dan klamidospora 
Trichoderma koningii dan Trichoderma harzianum 
yang berfungsi untuk mengendalikan serangan jamur 

penyakit tanaman yang  ditularkan melalui  
tanah. 

Marfu-P  Juga berfungsi   sebagai   
Dekomposer , Pupuk hayati, serta dapat 
memperbaiki  daya  ikat  tanah  dan  air.
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MANFAAT MARFU-P

Trichoderma koningii dan Trichoderma harzianum berperan aktif sebagai agens antagonis. Trichoderma sp. 
dapat mengendalikan patogen tular tanah dengan membentuk antibiotik dan menghasilkan enzim, 
mikroparasitisme, kompetisi (ruang & makanan) dan kolonisasi rizomorfa. 

Aplikasi pada pembibitan/tanaman muda dapat mengantisipasi serangan penyakit sedini mungkinþ
Mengendalikan penyakit busuk pangkal batang pada tanaman kelapa sawit yang disebabkan oleh þ
Ganoderma boninense
Mengendalikan penyakit jamur akar putih pada tanaman karet yang disebabkan oleh Rigidiporus sp.þ
Mencegah serangan jamur penyebab penyakit yang ditularkan melalui tanah diantaranya penyakit layu þ
fusarium yang disebabkan oleh Fusarium sp. , dan penyakit tular tanah lainnya yang menyebabkan busuk 
akar, busuk batang, layu dan rebah kecambah.
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CARA KERJA 
Jamur akar putih Busuk pangkal batang Layu fusarium

CARA APLIKASI
Marfu-P diaplikasikan sebagai perlakuan pencegahan dan pengobatan, berikut beberapa cara aplikasi Marfu-P :
Ü Ditabur pada lubang tanam benih dalam polybag
Ü Ditabur pada permukaan tanah/media pengisi polybag
Ü Dicampur dengan tanah/media tanam dengan cara mencampurkan 1 m³ tanah/media pengisi polybag  

dengan 1 kg Marfu-P
Ü Ditabur di lubang tanam , saat tanam  bibit dari pembibitan ke lapangan
Ü Ditabur di sekitar pangkal batang tanaman , sebaiknya diaplikasi pada saat tanah dalam keadaan lembab 

Ü Tanaman semusim (Sayuran, Hortikultura & Pangan) : 25 - 50 g/tanaman
Ü Tanaman Tahunan (Tanaman perkebunan, kehutanan & tanaman buah-

buahan tahunan) 
Ø Pembibitan di polybag : 25 - 50 g/bibit
Ø Lubang tanam : 200 - 400 g/lubang
Ø Tanaman Dewasa : 200 - 400 g/pohon

DOSIS

Ö Bentuk : Serbuk
Ö Warna : Hijau
Ö Kemasan : 20 kg/karung

SPESIFIKASI TEKNIS

Aplikasi Marfu-P di lubang tanam pada saat 
pindah tanam berfungsi untuk perlindungan 
tanaman dari gangguan serangan penyakit 
tular tanah

Aplikasi di sekitar pangkal 
batang tanaman

Aplikasi Marfu-P untuk pengobatan tanaman karet 
yang terserang penyakit jamur akar putih yaitu dengan 
menggali tanah di sekitar pangkal batang yang 
terinfeksi jamur kemudian tabur Marfu-P di tempat 
yang terinfeksi dan daerah sekitarnya 

Simpanlah  pada tempat  kering, tidak 
terkena sinar matahari langsung atau percikan air 

Marfu-P
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