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Kelapa Kopyor Genjah Coklat

Kelapa kopyor varietas Genjah Coklat beradaptasi 
luas pada lahan kering beriklim basah dengan 
ketinggian tempat sampai 300 m dpl. Kelapa 
unggul ini juga berasal dari Kabupaten Pati, Jawa 
Tengah. Buah memiliki lingkar polar 49 cm, lingkar 
ekuatorial 43 cm, dan kadar minyak 8% bobot 
basah. Kulit buah berwarna kuning kecokelatan. 
Varietas unggul Genjah Coklat dapat dipanen 
pertama pada umur 48 bulan dengan bobot buah 
utuh rata-rata 1,1 kg atau buah berukuran sedang. 
Jumlah buah per tandan rata-rata 11 butir dengan 
buah kopyor 4 butir tiap tandan. Jumlah buah per 
pohon 80-150 butir atau 1.200 butir per hektare per 
tahun. 

Seri Tanaman Perkebunan

Kelapa kopyor Genjah Coklat disukai oleh 
umumnya masyarakat dan permintaan untuk 
konsumsi cukup tinggi. Buah dapat dikonsumsi 
segar atau sebagai bahan baku es krim. Oleh 
karena i tu,  var ietas Genjah Coklat  per lu 
dikembangkan secara luas dan komersial.



elapa kopyor memiliki ciri daging buahnya Kempuk atau terlepas dari tempurungnya. 
rasanya gurih dan aromanya berbeda dengan 
kelapa pada umumnya. Buah kelapa akibat 
kelainan genetik ini sangat disukai konsumen 
karena rasanya sangat menyegarkan bila disajikan 
sebagai minuman segar misalnya es kelapa 
kopyor. Karena rasanya yang enak, harga buah 
kelapa kopyor jauh lebih mahal dibandingkan 
dengan kelapa biasa, bisa mencapai 4-5 kali lipat. 
Oleh karena itu, kelapa kopyor memiliki prospek 
yang sangat baik untuk dikembangkan, baik untuk 
konsumsi segar maupun sebagai bahan baku 
pangan olahan, misalnya es krim

 Salah satu kunci sukses budi daya kelapa 
kopyor adalah penggunaan benih dari varietas 
unggul untuk menjamin kualitas buah dan 
persentase buah kopyor yang tinggi. Hal ini karena 
dalam setiap tandan, tidak semua buah kelapa 
akan menjadi kopyor. Persentase buah kopyor 
varietas unggul berkisar 35-37%. Cara mem-
bedakan buah kelapa kopyor dari yang normal 
adalah dengan menggoyang-goyangkannya. Pada 
buah kelapa yang kopyor akan terdengar bunyi 
seolah buah kelapa tersebut bukan berisi air, tetapi 
terisi pasir.

 Kementerian Pertanian telah melepas varietas 
unggul kelapa kopyor untuk dikembangkan lebih 
lanjut oleh petani. Berikut keunggulan varietas 
kelapa kopyor tersebut.

Kelapa Kopyor Genjah Hijau

Kelapa kopyor varietas Genjah Hijau beradaptasi 
luas pada lahan kering beriklim basah dengan 
ketinggian tempat hingga 300 m di atas permukaan 
laut (dpl). Varietas unggul asal Kabupaten Pati, 
Jawa Tengah ini memiliki buah dengan lingkar polar 
51 cm, lingkar equatorial 42 cm, dan kadar minyak 
8,2–8,4%. Ukuran buah sedang dan warna kulit 
buah hijau. Keunggulan utama kelapa kopyor ini 

adalah berumur genjah, dapat dipanen pertama 
pada saat tanaman berumur 48 bulan. Bobot buah 
utuh rata-rata 1,1 kg. Jumlah buah per tandan rata-
rata 11 butir dengan jumlah buah kopyor 4 butir tiap 
tandan. Produksi buah per pohon 120 140 butir, -
atau 1.400 butir per hektare per tahun. Daging buah 
tebal dan penuh. 
 Kelapa hijau umumnya digunakan untuk obat. 
Kelapa kopyor varietas Genjah Hijau disukai oleh 
umumnya masyarakat dan permintaan untuk 
konsumsi cukup tinggi sehingga berpeluang 
dikembangkan secara luas dan komersial. Buah 
dapat dikonsumsi segar atau sebagai bahan baku 
es krim.

Kelapa Kopyor Genjah Kuning

Kelapa kopyor varietas Genjah Kuning beradaptasi 
luas pada lahan kering beriklim basah dengan 
ketinggian lokasi hingga 300 m dpl. Lingkar polar 
buah 52 cm, lingkar equatorial 42 cm, dan kadar 
minyak 9,2% bobot basah. Varietas unggul asal 
Kabupaten Pati ini juga tergolong genjah. Buah 
dapat dipanen sejak tanaman berumur 48 bulan 
dengan bobot buah utuh rata-rata 1,2 kg. Jumlah 
buah per tandan rata-rata 8 butir dengan jumlah 
buah kopyor rata-rata tiga butir tiap tandan. Produksi 
buah per pohon berkisar 100 -120 butir atau 1.300 
butir per hektare per tahun. Ukuran buah sedang 
dengan tipe daging buah tipis dan tebal. 
 Varietas kelapa kopyor ini diminati oleh 
konsumen dan permintaannya cukup tinggi. Kelapa 
kopyor varietas Genjah Kuning prospekt i f 
dikembangkan secara komersial di daerah wisata. 
Buah dapat dikonsumsi segar atau sebagai bahan 
baku es krim.
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