
Udvaron szelektorozzák a zabot
■  A kombájn learatja, 
a traktor hazaszállítja, 
a szelektor kiszeleli 
a gazda gabonáját.

Nyíracsád (HBN -  K. Z. E.)
-  A betakarításkor a kombáj
nok kivonulnak a határba, s 
szép sorjában learatják a bú
zát, zabot, árpát, rozsot is. 
Nem volt ez másként Maro
zsán Imre földjén sem.

Csak kettő van belőle
-  Régebben jó néhány hol

don többféle kalászost vetet
tünk, búzát, triticalét, zabot 
is, de ma már a kisebb terü
lettel is nehezen bírunk -  ma
gyarázza Imre bácsi felesége.
-  Idén csak egy kis holdba tet
tünk zabot, meg forgót a jó
szágok miatt, de az időjárás 
nemigen kedvezett a mezőgaz
daságnak. A jobb helyen elvit
te a víz, a „parton” meg lefa
gyott a kalász -  bosszankodik 
a háziasszony.

A kombájn augusztusban 
Marozsánék földjére is k i
ment, a termést traktorral 
„húzták” haza. Imre bácsi 
beállt vele az udvar közepébe, 
s megkezdték az utómunkála
tokat. A pótkocsi mellé külö
nös kis szerkezetet húztak, 
aminek hatalmas, tölcsér ala
kú felső nyílásába lapátolta a 
gazda a zabot. Miután bekap
csolták, az elmés kis gépezet 
mocorgott, zörgött, morgott, 
dohogott, de pillanatok alatt 
kettéválasztotta a szemeket a 
gaztól és egyéb törmeléktől, 
szeméttől. Juliska néni alig 
győzte az alsó nyüásból veder
be ömlő szemeket az udvaron 
kiterített nejlonra önteni. A 
másik nyílás alatt szintén per
cek alatt gyűlt össze az 
„ocsú”. Imre bácsi úgy tudja, 
ebből a régi fajta szelektorból, 
ami évekkel ezelőtt Gugg Jó
zseftől került hozzá, már csak 
kettő van a faluban, pedig 
hasznos kis szerkezet, mert 
nem csak a zabot, de a nap

raforgót is meg tudja vele ros
tálni.

-  A zabot a malac, meg az 
aprólék is szereti, sok benne 
a fehérje, meg a vitamin, jó 
az íze, de ha benne hagyjuk 
a gyomokat, keserű lesz, nem 
eszi meg a jószág -  magyaráz

za nagy szakértelemmel Julis
ka néni, aki a napszárította 
magokat zsákokba rakja, és 
katonás rendbe állítja. Télen 
aztán ledarálják, búzával, 
„forgóval” , vagy tengerivel 
vegyítve, leforrázva „tálalják” 
az ólban visító tizenegy disz
nónak, de a tyúkok, csirkék 
is szívesen csipegetik a vita
mindús házi kosztat.
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