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Apa yang dimaksud dengan Penyimpanan Kedap
Udara?
Penyimpanan kedap udara mencakup penempatan gabah/
beras/benih kedalam kontainer (wadah)  yang menghentikan
pergerakan udara (oksigen) dan air antara atmosfir luar dan
gabah/benih yang disimpan. Sistem ini dapat menggunakan
kontainer plastik khusus  atau kontainer yang lebih kecil
terbuat dari plastik atau baja atau bahkan pot dari tanah.
Ukuran penyimpan dapat berkisar antara 25 liter sampai 300
ton. Sistem ini dapat digunakan untuk gabah, beras, dan
serealia lainnya seperti jagung.

Mengapa Penyimpanan Kedap Udara Penting?
Penyimpanan kedap uadara memperbaiki kualitas gabah dan
viabilitas benih karena cara ini menjaga stabilitas kandungan
air dan mengurangi kerusakan karena hama tanpa
penggunaan pestisida. Viabilitas atau kelangsungan hidup
benih di daerah tropis dapat dapat ditingkatkan dari 6 sampai
12 bulan. Penyimpanan tertutup mengendalikan serangga
karena serangga menggunakan oksigen yang ada sepanjang
respirasi dan mengeluarkan karbon dioksida (misalnya tingkat
oksigen dapat berkurang dari 21% menjadi kurang dari 5%
dalam 10-21 hari). Pada kondisi oksigen rendah ini, aktivitas
serangga menjadi minimal dan reproduksi terhenti. Tikus dan
burung tidak tertarik terhadap gabah/benih yang disimpan
dengan cara ini (mungkin karena mereka tidak bisa mencium
gabah/benih).

Bagaimana Menggunakan PenyimpanTertutup?
• Gabah dan benih harus dibersihkan dan dikeringkan

sampai kandungan airnya cukup rendah (misalnya 13%
untuk masa penyimpanan 8-12 bulan) sebelum disimpan.

• Tempatkan benih/gabah dalam kontainer kedap udara
yang bersih yang dapat ditutup rapat.

• Gunakan pelumas atau penutup kedap udara seperti
silikon waktu menutup kontainer. Pada pot yang terbuat
dari tanah liat, cat bagian dalam dan luar pot dengan cat
akrilik. Bila kontainer tidak ditutup dengan rapat,
kebocoran oksigen akan terjadi dan aktivitas serangga
akan meningkat.

• Tempatkan kontainer di tempat terlindung atau
terbungkus.

• Batasi kegiatan membuka dan menutup kontainer.

Isu-isu manajemen
• Gerakan uap air dapat terjadi dari bagian bawah ke atas

dalam sistem yang besar apabila sistem tersebut tidak
diletakkan di tempat yang teduh atau tertutup.

• Kegiatan membuka dan menutup secara bergantian
terhadap sistem penyimpanan komersial akan membuat
oksigen masuk ke dalam gabah yang disimpan, yang
kemudian akan mengarah pada re-infestasi pesat dari
serangga seperti Rhizopertha dominica. Serangga ini
mampu menembus lapisan plastik komersial.

• Bila kontainer yang berukuran kecil tidak diisi penuh
dengah gabah, maka akan terdapat terlalu banyak udara.
Karena itu perlu diupayakan agar gabah mencukupi untuk
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mengurangi kadar oksigen sehingga dapat mengendalikan
serangga.

• Kontainer komersial yang berukuran besar dapat dirusak
oleh tikus.

• Lapisan plastik harus dieratkan dan hanya berjarak 0,5 m
di sekeliling kontainer.

• Semua kontainer yang didaur ulang harus dibersihkan
dengan seksama sebelum digunakan.

Biaya
Biaya sistem penyimpanan secara kedap udara bergantung
pada ukuran penyimpanan komersial atau biaya kontainer
yang didaur ulang secara lokal.
• Sistem komersial berukuran besar memakan biaya dari

50-100 dolar per ton. Dengan harapan berfungsi
sekurangnya 10 tahun, ini sama dengan biaya sekitar 5-
10 dolar per ton per tahun.

• Biaya sistem yang dibuat secara lokal akan bergantung
pada harga beli dari kontainer yang didaur ulang atau pot
tanah liat (harga drum minyak 200 liter biasanya sebesar
2-5 dolar).


