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Karung Super IRRI adalah karung yang cocok untuk
petani yang ingin menyimpan gabah dan biji-bijian
lain seperti biji kopi dalam periode yang lebih lama.
Karung Super cocok untuk digunakan sebagai pelapis
dalam karung penyimpan seperti karung goni atau
plastik anyam.

Mengapa Karung Super penting dan bagaimana Cara
Kerjanya?
Berbeda dengan cara penyimpanan tradisional,
Karung Super:
1. memperpanjang masa kecambah benih untuk

masa tanam dari 6 sampai 12 bulan,
2. mengendalikan hama serangga gudang (tanpa

menggunakan pestisida), dan
3. mempertahankan beras kepala agar tetap tinggi—

seringkali 10% lebih tinggi daripada cara
tradisional.

Karung Super mengurangi aliran oksigen dan air
antara penyimpanan gabah atau benih dengan
atmosfir luar. Kalau ditutup dengan baik, respirasi
benih/gabah dan serangga di dalam karung akan
mengurangi tingkat oksigen dari 21% menjadi 5%.
Pengurangan ini menekan daya hidup serangga
menjadi kurang dari seekor serangga per kg benih
tanpa penggunaan insektisida—seringkali dalam
jangka waktu 10 hari penutupan.

Stabilitas pengendalian kandungan air biji di dalam
karung menjaga tingkat kebasahan dan kekeringan
dari benih/gabah. Stabilitas ini mengurangi pecahnya
gabah sehingga persentase beras kepala dapat tetap
tinggi ketika digiling.

Bagaimana Cara Menggunakan Karung Super?
Karung Super dirancang untuk menyimpan gabah/
benih sampai 50 kg. (Sistem serupa lainnya dapat
menyimpan gabah dalam jumlah yang lebih besar).

Cara Penggunaan:
1. Tempatkan Karung Super dalam karung

penyimpan yang sudah ada (misalnya karung goni
atau plastik).

2. Isi karung super dengan gabah atau benih kering
(a. Gabah kering dengan kadar air kurang dari
14%; b. Benih kering dengan kadar air kurang dari
12%).

3. Hilangkan sebanyak mungkin udara di atas gabah/
benih dengan cara menguatkan ikatan.

4. Tutup karung dengan cara memelintir bagian atas
plastik lalu lipat menjadi dua. Ikat ujungnya
dengan karet atau selotip yang kuat.

Penyimpanan Gabah/Benih
Karung Super (Super Bag) IRRI

1. Letakkan karung super di dalam
karung penyimpan yang sudah ada.

2. Isi karung dengan gabah atau benih
kering.

3. Hilangkan udara dalam kantung
dengan cara melintir bagian atas
karung.

4. Lipat bagian ujung plastik dan
ikat dengan tali karet atau selotip

5. Tutup bagian luar karung dengan hati-hati agar
tidak menusuk atau membuat karung super bocor.

6. Karung super dapat digunakan lagi bila tidak
bocor.

Catatan: Karung Super juga telah terbukti cocok untuk
kopi yang dikeringkan.


