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Ang pinakagrabe nga peste sa kamote 
mao ang bokbok.  Aron paglikay sa atake sa 
bokbok gamita 
ang mga walay 
sakit o himsog 
nga balagon.  
Magpraktis ug 
tanom ug lain-
lain ug pagham-
bok sa tanom.  
A n i h o n 
pagdungan ang 
tanang tanom. 

 
PAG-ANI 
 

 Ang pag-ani sa kamote nagbasi sa 
panahon, kinahanglan, ug klase sa kamote.  
Ang tanan nga rekomendado nga klase maani 
sulod sa 110-120 ka adlaw gikan sa pag-
tanom.  Putlon ug lukoton ang balagon sa kilid 
sa bondo.  Dugkalon ang punoan sa kamote 
aron makuha 
ang unod.  Dili 
iitsa ang unod 
aron kini dili 
madaot.   Mas 
maayo nga mag
-ani  kon dili 
daotan  ang 
panahon. 

 
PAHIMANGNO 
 

 Kon sunod-sunod ang pagtanom sa 
kamote, kinahanglan nga magkuha daan ug 
italanom sa dili pa putlon ug lukuton ang mga 
balagon.  Kon ang talamnan dili pa prepara-
do, magbilin ug gamay nga luna para 
kakuhaan ug italanom.  Mas maayo nga mag-
tanom ug dinug-ol nga pagtanom sa lain nga 
luna para maoy ka kuhaan ug italanom. 
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PAG-ABONO 
 

 Maayo nga ipasusi o analyze ang yuta.  
Kon walay analysis, gamiton ang general rec-
ommendation nga 6 ka sako nga complete 
fertilizer matag ektarya.  Kon ang rekomen-
dasyon nagkinahanglan ug 45 kgs NPK, i-
abono ang tanan sa pagtanom.  Kon sobra sa 
45 kgs nga NPK, tungaon ang abono.  Ang 
unang tunga sa pagtanom ug ikaduhang 
tunga i-abono 
usa kabulan 
gikan sa pag-
tanom.  Ibutang 
ang abono kilid 
sa tanom nga 
adunay gilay-on 
nga 10-15 senti-
metros ug gilad-
mon nga 5-15 

sentimetros dayon tabonan ug yuta. 

 
PAG-PATAY SA SAGBOT 
 

 Sa gagmay nga luna, bunlayi ang 
tanom sulod sa 2 o 4 ka semana gikan pag-
tanom.  Kon dako ang luna, surkohon ang 
uma upat ka semana gikan pagtanom.  Pat-ak
-pat-ak nga pagbunlay kon dunay sagbot nga 
motubo. 

 
PAG-KONTROLAR SA SAKIT UG 
DANGAN 
 

 Ang sakit nga buti-buti sa dahon ug 
balagon mogawas 
labi sa  ting-ulan.  
Kon grabe ang 
atake, bombahi ang 
tanom ug Benomyl 
ug Maneb kada 10-
14 ka adlaw. 

 

PAGPILI UG PAG-ANDAM SA   
ITALANOM 
 

Gamit lang sa mga klase sa kamote nga 
dagko ug abot ug basi sa imong pangi-
nahanglan.  Kadto lamang linghod ug himsog 
nga tumoy sa balagon ang gamiton.  Ang gi-
tas-on sa tumoy dili mo menos sa 25 hangtod 
35 sentimetros ug adunay 6 ka  buko.  Prepar-
ahon ang igtalanom 1 hangtod 2 ka adlaw sa 
dili pa itanom ug 
ibutang sa malan-
dong nga dapit.  
Kinahanglan nga 
ang pinutol nga 
balagon matanom 
sa dili pa moabot 
ang 1 ka semana. 

 
PAGTANOM 
 

Mas maayo nga sundon kon kanus-a ang 
tiempo sa  pagtanom sa kamote diha sa in-
yong lugar.  Itanom ang  usa ka balagon pi-
nabarog giladmon nga 10 hangtod 15 senti-
metros sa hinimo nga bondo o ridge.  Idistan-
sya ang matag-usa ka balagon 25 hangtod 30 
sentimetros .  Kon sa usa ka semana adunay 
30 porsyento nga nangamatay, pulihi kini 
dayon. 

 

PASIUNA 
 

Ang kamote (Ipomea batatas (L) Lam) usa 
ka matang sa tanom nga gikan sa mainit nga 
bahin sa America.  Gitanom kini isip pagkaon 
sa tawo ug hayop.  Abunda kini sa calcium, 
ascorbic acid, vitamin A ug beta–carotene o 
provitamin A. 

 
PAGPILI SA LUNANG TALAMNAN 
 

Moangay ang kamote sa luna nga walay 
salipod o dili mahawngan.  Kon ang luna baki-
lid, gamitan kini ug mga pamaagi sa pagpu-
gong sa pagbanlas sa yuta sama sa paghimo 
ug contour hedgerows.  Kinahanglan nga ang 
luna adunay temperatura nga dili mo menus 
sa 25 ngadto sa 30°C, ulan nga dili mo menus 
sa 30 hangtod 50 sentimetros kada tuig ug dili 
mapunduhan ug tubig sa sulod sa 24 oras. 

 
PAG-ANDAM SA LUNA 
 

Darohon ug karason sa makaduha ang 
luna.  Himoon ang ikaduha nga pagdaro sulod 
sa usa ka semana gikan sa unang pagdaro 
aron pagkontrolar sa mga sagbot.  Himoon 
kini samtang umog pa ang yuta.  Himoan ug 
bondo o ridge nga adunay gihabogon nga 15 
hangtod 20 sentimetros ug may distansya nga 

1 ka metros matag bondo o ridge. 
 


