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Pupuk Organic JE telah melewati uji dari berbagai standart Pupuk Organic JE telah melewati uji dari berbagai standart 
yang ditetapkan pemerintah, baik dalam proses yang ditetapkan pemerintah, baik dalam proses 
produksi sampai khasiat mutu produk, sehinggga  produksi sampai khasiat mutu produk, sehinggga  
Pupuk  Organ ik  JE  mengan tong i  i j i n  l engkap Pupuk  Organ ik  JE  mengan tong i  i j i n  l engkap 
dari  kementerian dan badan- badan standartisasi dari  kementerian dan badan- badan standartisasi 
nasional yang ada.nasional yang ada.

Pupuk Organic JE telah melewati uji dari berbagai standart 
yang ditetapkan pemerintah, baik dalam proses 
produksi sampai khasiat mutu produk, sehinggga  
Pupuk  Organ ik  JE  mengan tong i  i j i n  l engkap 
dari  kementerian dan badan- badan standartisasi 
nasional yang ada.
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Pupuk Organic JE merupakan solusi tepat untuk Pupuk Organic JE merupakan solusi tepat untuk 
meningkatkan hasil panen karena diformulasikan meningkatkan hasil panen karena diformulasikan 
khusus untuk memperbaiki  kesuburan khusus untuk memperbaiki  kesuburan 
tanah dan meningkatkan kandungan organik tanah dan meningkatkan kandungan organik 
pada lahan pertanian atau perkebunan.pada lahan pertanian atau perkebunan.

Pupuk Organic JE merupakan solusi tepat untuk 
meningkatkan hasil panen karena diformulasikan 
khusus untuk memperbaiki  kesuburan 
tanah dan meningkatkan kandungan organik 
pada lahan pertanian atau perkebunan.

Workshop & produksi pupuk organik cair 

Dusun Belik, Kec. Trawas 
Kabupaten Mojokerto, JAWA TIMUR

Workshop & produksi pupuk organik padat 



TANAMAN 
TEBU

Khusus

PUPUK ORGANIC CAIR

RESULT OF ANALISIS

UNIVERSITAS PAJAJARAN

PH
NITROGEN ( N )

7.78
3.14

CERTIFICATE : L-0211/12/2020

Agar hasil panen lebih efektif, dalam masa perngolahan 
( sebelum masa tanam ) tahap pertama disarankan menggunakan

pupuk organic padat ( POP J.E ) dengan perbandingan 5m2 
sebanyak 1 kg

Diformulasikan khusus untuk tanaman jenis tebu . Mampu MenyuburkanDiformulasikan khusus untuk tanaman jenis tebu . Mampu Menyuburkan
tanah dan memiliki kandungan nutrisi yang baik. bekerja merangsang tanah dan memiliki kandungan nutrisi yang baik. bekerja merangsang 
pertumbuhan akar sehingga meningkatkan daya serap air agar pertumbuhan akar sehingga meningkatkan daya serap air agar 
pertumbuhan tanaman menjadi maksimal. Ramah lingkungan karena pertumbuhan tanaman menjadi maksimal. Ramah lingkungan karena 
tidak mengandung limbah kimia yang berbahaya sehingga dapat tidak mengandung limbah kimia yang berbahaya sehingga dapat 
menghasilkan tanaman yang sehat  dan hasil panen yang maksimalmenghasilkan tanaman yang sehat  dan hasil panen yang maksimal

  

Diformulasikan khusus untuk tanaman jenis tebu . Mampu Menyuburkan
tanah dan memiliki kandungan nutrisi yang baik. bekerja merangsang 
pertumbuhan akar sehingga meningkatkan daya serap air agar 
pertumbuhan tanaman menjadi maksimal. Ramah lingkungan karena 
tidak mengandung limbah kimia yang berbahaya sehingga dapat 
menghasilkan tanaman yang sehat  dan hasil panen yang maksimal

 TEBU ( RAWAT RATON & BONGKAR RATON ) 

Dalam masa pengolahan tanah (SEBELUM MASA TANAM) 
tahap  pertama (I) disarankan  menggunakan PUPUK ORGANIK 
PADAT  (POP J.E) agar HASIL PANEN LEBIH EFEKTIF
(perbandingan 10m2 sebanyak 1kg)

RESULT OF ANALISIS

UNIVERSITAS PAJAJARAN

PH
NITROGEN ( N )

7.78
3.14

CERTIFICATE : L-0211/12/2020

Diformulasikan khusus untuk tanaman padi, jagung, kacang-kacangan Diformulasikan khusus untuk tanaman padi, jagung, kacang-kacangan 
dan berbagai sayuran dan buah. Menyuburkan tanah dan memiliki dan berbagai sayuran dan buah. Menyuburkan tanah dan memiliki 
kandungan nutrisi yang baik, merangsang pertumbuhan akar sehingga kandungan nutrisi yang baik, merangsang pertumbuhan akar sehingga 
meningkatkan daya serap air agar pertumbuhan tanaman menjadimeningkatkan daya serap air agar pertumbuhan tanaman menjadi
maksimal. Ramah lingkungan karena tidak mengandung limbah kimia maksimal. Ramah lingkungan karena tidak mengandung limbah kimia 
yang berbahaya sehingga dapat menghasilkan tanaman yang sehat  yang berbahaya sehingga dapat menghasilkan tanaman yang sehat  

  

Diformulasikan khusus untuk tanaman padi, jagung, kacang-kacangan 
dan berbagai sayuran dan buah. Menyuburkan tanah dan memiliki 
kandungan nutrisi yang baik, merangsang pertumbuhan akar sehingga 
meningkatkan daya serap air agar pertumbuhan tanaman menjadi
maksimal. Ramah lingkungan karena tidak mengandung limbah kimia 
yang berbahaya sehingga dapat menghasilkan tanaman yang sehat  

 
dan sangat baik untuk dikonsumsi.dan sangat baik untuk dikonsumsi.dan sangat baik untuk dikonsumsi.

TANAMAN 
PANGAN

PUPUK ORGANIC CAIR

RESULT OF ANALISIS

UNIVERSITAS PAJAJARAN

PH
NITROGEN ( N )

7.78
3.14

CERTIFICATE : L-0211/12/2020

Diformulasikan khusus untuk tanaman perkebunan seperti kopi, coklatDiformulasikan khusus untuk tanaman perkebunan seperti kopi, coklat
kelapa sawit, cengkeh dan banyak lagi. Kandungan nutrisinya yang baikkelapa sawit, cengkeh dan banyak lagi. Kandungan nutrisinya yang baik
mampu menyuburkan tanah dan  bekerja merangsang pertumbuhan akar mampu menyuburkan tanah dan  bekerja merangsang pertumbuhan akar 
sehingga meningkatkan daya serap air agar pertumbuhan tanaman sehingga meningkatkan daya serap air agar pertumbuhan tanaman 
menjadi maksimal. Ramah lingkungan karena tidak mengandung limbahmenjadi maksimal. Ramah lingkungan karena tidak mengandung limbah
kimia yang berbahaya sehingga dapat menghasilkan tanaman yang sehat  kimia yang berbahaya sehingga dapat menghasilkan tanaman yang sehat  

  

Diformulasikan khusus untuk tanaman perkebunan seperti kopi, coklat
kelapa sawit, cengkeh dan banyak lagi. Kandungan nutrisinya yang baik
mampu menyuburkan tanah dan  bekerja merangsang pertumbuhan akar 
sehingga meningkatkan daya serap air agar pertumbuhan tanaman 
menjadi maksimal. Ramah lingkungan karena tidak mengandung limbah
kimia yang berbahaya sehingga dapat menghasilkan tanaman yang sehat  

 
dan sangat baik untuk dikonsumsi.dan sangat baik untuk dikonsumsi.dan sangat baik untuk dikonsumsi.

TANAMAN 
PERKEBUNAN

PUPUK ORGANIC CAIR

PUPUK ORGANIC 

POWDER

Dosis/Cara Pemakaian :
1 : 10 per 1kg/m2

Pupuk organic powder memilki peran yang sangat penting Pupuk organic powder memilki peran yang sangat penting 
dalam mengembalikan tingkat kesuburan tanah.Pupuk dalam mengembalikan tingkat kesuburan tanah.Pupuk 
organic powder dapat memberikan tambahan unsur-unsur organic powder dapat memberikan tambahan unsur-unsur 
h a r a  d a l a m  t a n a h  y a n g  s a n g a t  d i b u t u h k a n  o l e h h a r a  d a l a m  t a n a h  y a n g  s a n g a t  d i b u t u h k a n  o l e h 
tanaman. Selain itu pupuk organic powder juga menjaga tanaman. Selain itu pupuk organic powder juga menjaga 
kelembapan tanah, sehingga pelarutan unsur hara dalam tanahkelembapan tanah, sehingga pelarutan unsur hara dalam tanah
dapat berjalan dengan baik dan dapat  diserap dengan  dapat berjalan dengan baik dan dapat  diserap dengan  
sempurna oleh tanaman. Kegemburan tanah terjaga, sempurna oleh tanaman. Kegemburan tanah terjaga, 
perakaran lebih baik, pertumbuhan tanaman pun kian sempurna.perakaran lebih baik, pertumbuhan tanaman pun kian sempurna.
  

Pupuk organic powder memilki peran yang sangat penting 
dalam mengembalikan tingkat kesuburan tanah.Pupuk 
organic powder dapat memberikan tambahan unsur-unsur 
h a r a  d a l a m  t a n a h  y a n g  s a n g a t  d i b u t u h k a n  o l e h 
tanaman. Selain itu pupuk organic powder juga menjaga 
kelembapan tanah, sehingga pelarutan unsur hara dalam tanah
dapat berjalan dengan baik dan dapat  diserap dengan  
sempurna oleh tanaman. Kegemburan tanah terjaga, 
perakaran lebih baik, pertumbuhan tanaman pun kian sempurna.
 
Pupuk Organic Powder Meningkatkan Hasil Produksi tanaman.Pupuk Organic Powder Meningkatkan Hasil Produksi tanaman.
sehingga panenpun kian maksimal. Dalam pemakaian jangka sehingga panenpun kian maksimal. Dalam pemakaian jangka 
panjang pupuk organic powder dapat mengurangi ketergantupanjang pupuk organic powder dapat mengurangi ketergantu
ngan dalam penggunaan pupuk kimia, sehingga pupuk organicngan dalam penggunaan pupuk kimia, sehingga pupuk organic
powder lebih ramah bagi lingkungan. powder lebih ramah bagi lingkungan. 

Pupuk Organic Powder Meningkatkan Hasil Produksi tanaman.
sehingga panenpun kian maksimal. Dalam pemakaian jangka 
panjang pupuk organic powder dapat mengurangi ketergantu
ngan dalam penggunaan pupuk kimia, sehingga pupuk organic
powder lebih ramah bagi lingkungan. 

 Palawija /sayur-sayuran : Padi, jagung,wortel
   kentang,dawi, cabai, kacang-kacangan, dll

Tanaman Keras/Tanaman Tahun : teeh, tebu,
    alpukat, kelapa sawit, coklat, mangga, pael durian, dll

 

Cocok Untuk Tanaman :
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