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PEST SOLUTION merupakan formula ADJUVANT 

bukan merupakan Pestisida atau lebih dikenal 

dengan penguat daya penetrasi bahan aktif 

Pestisida ke hama/penyakit sasaran yang 

menyerang tanaman, sehingga menimbulkan 

dampak efektifitas dan efisien terhadap 

penggunaan Pestisida baik yang bersifat kontak 

maupun sistemik 

Pest Solut-ioN dapat secara efisien mengurangi 

jumlah volume penggunaan pestisida yang pada 

umumnya digunakan oleh para petani tanpa 

mengurangi dampak hasil efikasi pada 

hama/penyakit sasaran yang menyerang tanaman. 

Secara tidak langsung dengan adanya Pest 

Solution ini, petani dapat lebih berhemat dalam 

hal penggunaan biaya untuk pengendalian 

hama/penyakit tanaman tanpa mengurangi 

kualitas hasil pengendalian/efikasi. Cara Kerja Pest 

Solution adalah mengikuti cara kerja Pestisida 

yang digunakan sebagai campuran.  

 Dapat mengurangi jumlah penggunaan Pestisida 
(Insektisida Fungisida dll) sampai 50 % dari dosis yang 
biasanya dipakai 

 Kualitas hasil sasaran pengendalian hama menjadi lebih 
efektif meskipun dosis Pestisida (insektisida dan 
fungisida) yang dipakai berkurang 

 Dapat dikombinasi atau dicampurkan dengan semua 
jenis Pestisida (insektisida fungisida dll)  yang ada 
dipasaran  

 Dengan berkurangnya dosis Pestisida yang dipakai, 
maka kadar/dampak negative dapat dikurangi 

 Biaya pengendalian hama menjadi lebih ekonomis, 
karena harga Pest Solution yang lebih terjangkau 

 Bersifat sebagai penguat bahan aktif pestisida 
kombinasi agar lebih efektif  (Adjuvant) 

 Mematahkan resistensi hama pada pestisida tertentu 

Pemakaian Pest Solution sangat 
efektif direkomendasikan untuk 

sebagai campuran Pestisida 
(Insektisida , Fungisida dll) 

Konsentrasi Campuran (Pest Solution + 
Pestisida) 100-200 ml/tangki 14 liter atau 
mengikuti standard pemakaian umumnya 

dilokasi 

Dosis campuran mengikuti standard dosis 
pemakaian Pestisida umumnya 

Campurkan Pest Solution pada 
Pestisida (Insektisida , 
Fungisida dll)  dengan 

perbandingan 1 : 1 

Sebagai campuran semua jenis Pestisida (Insektisida, 
Fungisida, dll) baik sistemik maupun kontak 

Mengikuti dosis pemakaian Pestisida yang dipakai (1:1) 

200 ml/ha Pestisida 

Rp 110.000,- 

+ 

Rp 55.000,- Rp 55.000,- 

100 ml Pestisida + 100 ml P. Solution 

+ 

Rp 55.000,- Rp 30.000,- 

Rp 85.000,- 

Kebun  
tanaman 1 ha 

Solution Pestisida 
Pestisida Pestisida 

Jadi, mana yang  
lebih baik? 


