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Tujuan Penyimpanan:

Menjaga dan mempertahankan mutu •	
benih dan beras konsumsi 
Menjaga ketersediaan stok•	
Memenuhi pasokan pasar yang memiliki •	
pola jadwal permintaan tertentu

Perhatikan kondisi tempat penyimpanan:

Lokasi tidak boleh lebih rendah dan •	
tanahnya padat agar tak ada genangan air
Gudang yang besar harus jauh dari •	
wilayah pemukiman/sekolah untuk 
mencegah kecelakaan akibat fumigasi
Akses mudah untuk transportasi dan •	
pintu gudang cukup besar untuk 
memudahkan loading 
Fasilitas cukup memadai untuk perawatan •	
dan manajemen gudang
Aman dari tikus, saluran udarany baik •	
dan memiliki saluran drainase yang baik
Tidak langsung kontak dengan matahari•	
Persediaan kemasan dan palet memadai•	

Penumpukan karung

Tinggi tumpukan karung goni maksimal •	
4 meter dan karung plastik 3 meter
Tumpukan menggunakan pelindung •	
terpal anti air dari atap
Jarak horizontal antar tumpukan adalah •	
1 meter, dan jarak vertikal antara 
tumpukan dengan atap adalah 1,5 meter.
Jangan lupa gunakan alas pallet atau kayu•	
Tidak ada tumpukan yang menempel •	
pada dinding

Bangunan Penyimpanan

Bangunan permanen dan tahan cuaca •	
dan tidak mudah terbakar
Cegah	burung	dan	tikus	masuk	gudang•	
Fasilitas ventilasi baik dan terdapat •	
lubang untuk fumigasi
Atap tahan air dan tahan bocor•	
Lantai mudah dibersihkan dan tahan retak•	
Dinding tahan air dan tahan retak•	

Pemeriksaan teratur:

Ukur suhu, kelambaban gudang dan •	
kadar air gabah secara rutin
Pastikan gabah tidak panas, tidak •	
berubah warna dan tidak berbau

Jika terserang jamur:

Keringkan kembali gabah•	
Pisahkan sesuai tingkat pertumbuhan jamur•	
Fumigasi dengan methylbromida•	

Jika terserang kutu:

Periksa apakan ada bubuk dan kotoran •	
kutu pada karung

pencegahan:

Bersihkan kantong yang tak digunakan•	
Fumigasi dan insektisida yang sesuai•	

Jika terserang tikus:

Ada suara mencicit dalam gudang•	
Ada kotoran tikus di sekitar •	
tumpukan karung
Ada lbang galian baru di lantai•	
Ada kemasan yang digerogoti•	

Pencegahan:

Tutup lubang dengan kawat kasa•	
Gunakan lem dan perangkap tikus dekat •	
lubang ventilasi
Rapikan dan bersihkan ruangan •	
dengan teratur




