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042 Xtasy Carp VIP
Durva szemcsés, sárga szinű, pontyos verseny 
etetőanyag. Ez a keverék elsősorban a felmelegedett 
15°C-foknál melegebb vízekben hatékony. Tartalmas, 
magas fehérje tartalmú eledel, különleges adalékokkal 
feltuningolva. Pontyos versenyekre induló horgászok 
figyelmébe ajánljuk, ugyanis ez méltó ellenfele a 
legdrágább külföldi keverékeknek. Kivalóan alkalmas 
más etetőanyagokhoz keverve, nagyhalassá teszi 
azokat.
Az 2007-2008-2009 évi US Open nyerő etetőanyaga.

065 Xtasy Dévér
Magas minősegű, piskota és mézeskalács alapokra 
épülő etetőanyag. Megbizhatóan használható 
minden évszakban és minden vízterületen. Aromát 
nem tartalmaz, kizárólag természetes anyagokból 
készített különleges illatanyaga révén fejti ki 
csalogató hatását. Verseny körülmények közt 
elsősorban karika és dévér keszeg horgászatához 
kivaló. Eddigi tapasztalatok szerint igen eredményes 
csatorna horgaszatoknál is.

TOP MIX - MAHOR 
KUPA 

BALATONÚJLAK
2011
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Protein Bomba etetőanyag család
A kifejezetten a pontyhorgászok számára kifejlesztett nagyon magas protein tartalmú etetőanyag család tagja. Az etetőanyag magas, 60% fölötti fehérjetartalmú összetevői, ízvilága, 
az új irányzatot, a halas jelleget tükrözik, és a lehető legrövidebb időn belüli legeredményesebb horgászat céljainak figyelembevételével lettek összeválogatva. Ennek megfelelően 
alapja a halibut, premium Carp és Koi pellet őrleménye, továbbá halfehérje liszt, glutén, sörélesztő, erős fűszerek húskivonat és különböző aminosavak ( L-serine, L-glycine, 
L-alenine, L-lysine) keveréke. Omega 3 zsírsav tartalma a gyors emésztést segíti elő, amely még kívánatosabbá teszi a halak számára.

169 Fűszeres-Húsos
Egyenletesen finom szemcsézetű, nyershús színű etetőanyag, 
mikropellettel. Többféle pellet, hallisztek, fűszer és hús kivonat 
van összedarálva, melyek egy különleges ízesítésű etetőanyagot 
alkotnak. A Fűszeres – Húsos Feeder etető minden tekintetben 
tökéletes nagytestű halak, ponty, dévér, compó és márna, 
horgászatához. A horgászati szituációnak megfelelően többféle 
módon használható. Egyszerűen csak felvízezve (0,5 l víz egy 
tasak etetőanyaghoz), jól át kell keverni és 30-45 percet állni 
hagyni, hogy az etetőanyag minden szemcséje jól felszívja a 
vízet. Ezután célszerű áttörni egy rostán. Egyformán használható 
minden etetőkosárhoz és feeder kosárhoz, vagy kissé 
szárazabbra készítve és gombócot
gyúrva belőle, etetéshez is.

171 Explosive Feeder

168 Carp Specimen

 

Az etetőanyag magas, 60% fölötti fehérjetartalmú összetevői, vanília-
krém-hal ízvilága, az új irányzatot, a halas jelleget tükrözik, és a lehető 
legrövidebb időn belüli legeredményesebb horgászat céljainak figyelem-
bevételével lettek összeválogatva. Ennek megfelelően alapja Halibut, 
Premium Carp és Tilápia pellet őrleménye, továbbá halfehérje liszt, glutén, 
sörélesztő capsicin és különböző aminosavak ( L-serine, L-glycine, 
L-alenine, L-lysine) keveréke.Omega 3 zsírsav tartalma a gyors emésztést 
segíti elő, amely még kívánatosabbá teszi a halak számára. Egyenletesen 
finom szemcsézetű, barna színű, édes ízű etetőanyag, Premium Carp 
mikropellettel. Fehérje tartalma miatt, jellegzetesen büdös illatú, de ezáltal 
a pontyok számára igen vonzó. Jellemzően igen kevés mennyiség kell 
belőle egy-egy horgászathoz. Más etetőkhöz is jól keverhető, növeli azok 
protein tartalmát. Simítózáras tasakba van csomagolva, így, ha nem fogy 
el a teljes mennyiség, a tasak tartalma visszazárható.

Kifejezetten a pontyhorgászok, számára kifejlesztett nagyon magas 
protein tartalmú etetőanyag család tagja. Különleges összeállítású, 
roppantott pelletek keveréke. Az etetőanyag magas, szénhidrát és 
60% fölötti fehérjetartalmú, durva szemcsés, octopus aromával 
ízesített. Alkotó elemeinek ízvilága, az új irányzatot, a halas-fűszeres 
jelleget tükrözi, és a lehető legrövidebb időn belüli legeredményes-
ebb horgászat céljainak figyelembevételével lettek összeválogatva. 
Ennek megfelelően roppantott Halibut, Premium Carp és kukoricac-
sira pellet, továbbá különböző aminosavak ( L-serine, L-glycine, 
L-alenine, L-lysine) keveréke. Szénhidrát tartalmú adalékai a ponty 
energiaszükségletét fedezik. Omega 3 zsírsav tartalma a gyors 
emésztést segíti elő, amely még kívánatosabbá teszi a halak 
számára. Jellemzően igen kevés mennyiség kell belőle egy-egy 
horgászathoz. Más etetőkhöz is jól keverhető, növeli azok protein 
tartalmát.

170 Szuper Ponty
A kifejezetten a pontyhorgászok számára kifejlesztett nagyon magas protein tartalmú 
etetőanyag család tagja. Az etetőanyag magas, 60% fölötti fehérjetartalmú összetevői, 
fűszeres-frankfurti kolbász - hal ízvilága, az új irányzatot, a halas jelleget tükrözik, és a 
lehető legrövidebb időn belüli legeredményesebb horgászat céljainak figyelembevé-
telével lettek összeválogatva. Ennek megfelelően alapja a Halibut, Premium Carp és Koi 
pellet őrleménye, továbbá halfehérje liszt, glutén, sörélesztő capsaicin és különböző 
aminosavak ( L-serine, L-glycine, L-alenine, L-lysine) keveréke. Szénhidrát tartalmú 
adalékai a ponty energiaszükségletét fedezik. Omega 3 zsírsav tartalma a gyors 
emésztést segíti elő, amely még kívánatosabbá teszi a halak számára.Egyenletesen 
finom szemcsézetű, vöröses színű etetőanyag, Premium Carp mikropellettel. Fehérje 
tartalma miatt, jellegzetesen büdös illatú, de ezáltal a pontyok számára igen vonzó.
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Batéi kaland
Amit a sors erre a napra nekem szánt, az az új Selector 
XT81-es (halas-csilis), megspékelve némi epres Premium Carp 
pellettel és kukoricával.

Az én tárházam.

Az etetőanyagokat egyszerűen összeborítottam, némi víz 
hozzáadása után fúrógéppel megkevertem. Míg összeraktam a 
rakósbotot, ez kb. 10 percet jelent, állni hagytam, majd kapott 
még egy kevés vizet, és gyakorlatilag kész is volt. Nem 
cifráztam, nem raktam hozzá semmilyen plusz adalékanyagot, 
hiszen, ez a kaja magában is kellően olajos, és amúgy is épp 
arra voltam kíváncsi, mit tud, hiszen Jóska oly sok jót mesélt 
már róla. 

Az etetőanyag-tuningom a többiekéhez képest összesen annyi 
volt, hogy én csak piros csontkukacot használtam. Kíváncsi 
voltam, hogy lesz-e valami óriási változás, hiszen egy 
narancsos színű etetőanyagra fogok piros csontit rakni, és 
ezzel a csalival terveztem kizárólag horgászni.

A tapasztalat végül azt mutatta, hogy ez a megoldás nem hozott 
nagy csodát, de lehet, hogy azért nem volt domináns, mert én 
voltam a felső szélső, a víz tőlem folyt jobbra, a többiek 
irányába. 

 

Narancsszínű gombócaim.

Miután horgásztársaim is kézzel etettek 11,5 méretes 
távolságban, úgy gondoltam, hogy én sem variálom túl a dolgot, 
és a spicchez góráltam a gombócokat. 

Annyit azért trükköztem, hogy a kukoricát kupakkal tettem az 
etetésre. Nem a hangoskodás miatt, hanem úgy gondoltam, 
hogy a pontosság az nagyon fontos. Elképzeltem, hogy a 
szétterülő narancspiros etetőanyagon biztos jól mutatnak a 
sárga kukoricaszemek. 

Ebben valószínűleg nem is tévedtem. Bár jóval később lett vendég 
az etetésemen, mint Gyula Gábornak. Ő már a harmadik halát 
fogta (az első kettő kárász volt, a harmadikra érkezett a ponty), 
amikor hozzám megérkezett az első hal, amit az etetésem fölött 
felszabaduló buborékok jeleztek. 

Ekkor én még vadul matchbotoztam, hiszen Jóska tapasztalataira 
alapozva én nem csak rakósbotot, hanem matchbotot is nyitottam. 
Úgy gondoltam, hogy a parttól 35-40 méterre húzódó hajdani patak 
árkot fogom meghorgászni, amit mára már ugyan befürödtek a 
halak, de egy 15-20 centi mély gödör még így is maradt, és elvileg 
ebben tartózkodnak nagy előszeretettel kedvelt pikkelyes 
cimboráim. 

Az én felszerelésem, - nem csalás, nem ámítás -, két eszközből 
állt. Az egyik a Stradivari Tournament bot, ami nem egy kifejezetten 
pontyozásra teremett jószág, hiszen erre a célra ott van az 
ikertestvére a Tournament Carp, de Jóska megnyugtatott, hogy 
biztosan bírni fogja ez is, próbáljam ki nyugodtan, mit is tud, mit ér 
a pálca a kezemben. 
Kicsit aggódtam ugyan, hiszen elég drága eszköz, de azzal 
nyugtattam magam, hogy ha Jóska is itt van, és ha normális 
keretek között használva a botot, mégis valami baja esne, az itt 
történjen meg, az ő szeme láttára, ne máskor problémázzak, egy 
háááát nem volt, csak egy 10 dekás keszeg, és mégis eltört… 
kezdetű dallal. Úgyhogy a Tournamenttel horgásztam.
Ezen kívül előkészítettem egy matchbotot, egy AsterX Match Blue-t. 
Sokan tudják, hogy ez az én kedvenc match pálcám. Úgy érzem, 
hogy ezzel a bottal gyakorlatilag mindent meg tudok horgászni, 
(sliderezést kivéve), hiszen egy kifejezetten lágy botról van szó, ám 
amikor kell, fel tud keményedni, és a nagyhalak ellenfelévé is képes 
válni.

A 15-ös zsinóromra egy 12-es Top Mix önsúlyos úszót tettem, úgy 
gondoltam, hogy nem fúj annyira a szél, hogy ne tudnám eldobni, 
főleg úgy nem, hogy egészen kicsike, mindössze fél grammos 
hasznos terhelést raktam a zsinórra. 
Az orsósbottal kezdtem, hiszen úgy véltem, hogy távolból 
hamarabb fogok halat érinteni. Nem is kellett csalódnom, már a 
második bedobás után akasztottam egy kárászt, ami a maga fél 
kilójával kifejezetten szép volt. De nem ezek miatt a halak miatt 
jöttünk ide. 

A Blue munka közben.

Míg én a ládám új kiegészítőit helyezgettem, addig Jóska akasztott 
matchboton két igen jó halat, ezzel is erősítve azon elképzelésem, 
hogy bent vannak a halak. Persze ezt Gyula Gábor szinte azonnal 
megcáfolta, hiszen ekkor fogta ő az első nagy halát. Úgy 
döntöttem, nem adom fel, és a 40 méteres távban töltöm az első 
egy órát. Utólag bevallva, lehet, hogy téves volt ez a döntés. De 
kitartottam, és a kitartásom jutalma egy közel 5 kg-os ponty lett, 
aminek kifejezetten örültem. Nem csak azért, mert a hosszú tél 
után ez volt az első komoly hal, amit tekerős bottal fogtam, hanem 
azért is, mert be tudtam bizonyítani Jóskának, hogy a Blue igenis 
meg tudja fogni ezeket a nagy halakat, ha kell. A lágysága ellenére 
is. Igaz nem drasztikusan tépve, de szép türelmesen magamhoz 
csábítgattam a halat. Én a bot lágyságát azért is szeretem, mert a 
hal nem azt érzi, hogy nagyon nagy erővel cibálják a part felé, és 
próbál e miatt minél jobban ellenkezni, hanem azt , hogy valami 
puha, ám mégis ellenállhatatlan irányítás alatt van, így nem vadul 
meg, nem rohan ki a világból. 

A fárasztást követően, miután már biztosan a haltartómban tudhattam 
egy jó halat, én is a rakósbot felé fordultam. Hiszen azt láttam, hogy 
két társam közül valamelyik mindig fáraszt. Bár azt is észrevettem, 
hogy Jóska rendszeresen visszatért a matchbotra. Szerint az igazán 
nagy halak bent tartózkodnak a patakmederben, de azért 
rendszeresen fogott rakósboton is halakat. 

0,6-os új Jocy úszó.

Nekem két topszet volt kikészítve. Egy vékonyabb gumival, egy pedig 
a pontyok ellen. Az egyiken egy 0,3-as Jocy úszó volt, a másikon 
pedig egy 0,6-os Új Jocy, mind a két úszó tökéletesen működött. 
Néhány hal után váltottam az erősebb gumira, mert a nagytestű 
halakat bár pulla bunggal fárasztottam, és nagyon sokáig tartott 
merítő közelbe terelni a zsákmányt.

A csali felkínálással nem sok bonyodalom volt, hiszen egy 20 centis 
előkének a felét fektettem le, ezáltal már stabilan állt a csali a 
fenéken, időnként bele-beleemeltem. Ezt volt, hogy kapással díjazták 
a halak, volt, hogy semmi nem történt.
 
Hibának könyveltem el, hogy az etetőanyagom 90%-át már 
alapozáskor bedobtam, és nem hagytam ELÉG málét az 
utándobásra. Akkor úgy okoskodtam, hogy majd a kukorica és a 
csonti elég lesz, de be kell, hogy valljam, nem volt. Szükség lett volna 
további etetőanyaggombócok vízbe juttatására is. A halak szemmel 
láthatóan szívesen ették a darát. 

Mindent összevetve a magam részéről tökéletesen sikerült ez a 
tesztpeca, hiszen meggyőződtem a Tournament erejéről, és az XT 
81-es etetőanyag haltartásáról. Ki tudtam próbálni az új Cralusso 
előkezsinórt, amivel nagyon meg voltam elégedve, egyetlen horgom 
se szakadt le a 0,143-as előkéről. Józsi által figyelmembe ajánlott 
Preston 344-es horogról is csak dicshimnuszokat tudok zengeni. 
Pedig először kicsit szkeptikus voltam, hiszen aprócskának is 
tartottam, valamint számomra nem tűnt elég erősnek, de be kellett, 
hogy lássam, Jóska tapasztalata megint többet ért az én hitetlenke-
désemnél. 
 
A felszerelés tökéletesen bírta a gyűrődést. Állta a sarat a legnagyobb 
halakkal szemben is.     
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090 SELECTOR XT11 
Red Fruit ízesítésű narancssárga színű nagypontyos 
etetőanyag, melynél a Red Bull energiaital aromáját 
használtuk fel. Összetevői, ízei, színei, szemcse 
mérete mind-mind az lehető legrövidebb időn belüli 
legeredményesebb horgászat céljainak figyelem-
bevételével lettek összeválogatva. Többféle pelletet 
is tartalmaz. Jelentős mennyiségben tartalmaz 
nagyszemcsés fluor piros-, narancs és sárga színű, 
édes morzsát. A fluor színnek köszönhetően 
fokozottan felkelti a halak kíváncsiságát, még 
zavarosabb vízben is. Aromája nagyon jól oldódik 
hideg vízben ezért tavaszi-őszi vízekben is 
intenzíven működik, rendkívül hatásos.

094 SELECTOR XT51 
Sötét barna színű meggy-csokikrém 
aroma keverékkel készített teljes 
szezonos etetőanyag. Aromája jól, 
gyorsan oldódik a vízben, ezért 
hideg vizekben is jól működik. Az 
etetőanyag összetevői, ízei, színei, 
szemcse mérete mind-mind az 
lehető legrövidebb időn belüli 
legeredményesebb horgászat 
céljainak figyelembevételével lettek 
összeválogatva. Tartalmaz C.S.L. 
pellettet, mely önmagában is kiváló 
pontycsali. Jelentős mennyiségben 
tartalmaz nagyszemcsés fluor piros, 
narancs és sárga színű, édes, 
morzsát. A fluor színnek 
köszönhetően fokozottan felkelti a 
halak kíváncsiságát, még 
zavarosabb vízben is. Az össz 
ízhatást növeli az emelt 
mennyiségben felhasznált carruba 
is.

095 SELECTOR XT61 
Durva őrlésű, igen magas fehérje tartalmú, 
sárga színű, marcipánkrém ízesítésű 
etetőanyag, melynek alapját az igen magas, 
több mint 60% fehérjét tartalmazó kukorica 
glutén adja. Tavaszi, őszi vízekre javasolt, 
amikor a halak kevés, de magas fehérje 
tartalmú táplálékot igényelnek. Aromája 
gyorsan oldódik a hideg vízben is. Az 
etetőanyag összetevői a 40% fehérje, 60% 
szénhidrát arány figyelembe vételével lettek 
összeválogatva. Tartalmaz nagyszemcsés 
fluor piros színű édes morzsát is. A fluor 
színnek köszönhetően fokozottan felkelti a 
halak kíváncsiságát, még zavarosabb 
vízben is. Az össz ízhatást növeli az emelt 
mennyiségben felhasznált carruba is. 

096 SELECTOR XT71 
Igazi „minden idős” etetőanyag. Fekete színű, 
mézes-fűszeres-skót whisky ízesítéssel készül és 
jelentős mennyiségben tartalmaz Premium Carp 
pelletet is. Aroma keveréke intenzív és jól oldódik 
hideg és meleg vízben egyaránt. Az etetőanyag 
összetevői, ízei, színei, szemcse mérete 
mind-mind az lehető legrövidebb időn belüli 
legeredményesebb horgászat céljainak 
figyelembevételével lettek összeválogatva. 
Tartalmaz C.S.L. pellettet, mely önmagában is 
kiváló pontycsali. Ez lassabban oldódik, így tovább 
a helyszínen tartja a pontyokat. Tartalmaz 
nagyszemcsés fluor piros, narancs és sárga színű, 
édes,morzsát. A fluor színnek köszönhetően 
fokozottan felkelti a halak kíváncsiságát, még 
zavarosabb vízben is. Az össz ízhatást növeli az 
emelt mennyiségben felhasznált carruba is. 

097 SELECTOR XT81 
Az etetőanyag összetevői, ízei az új irányzatot, a halas jelleget 
tükrözik, és a lehető legrövidebb időn belüli legeredményes-
ebb horgászat céljainak figyelembevételével lettek 
összeválogatva. Ennek megfelelően alapja a halibut pellet 
őrleménye és látványos, feltűnő szemcséi (fluo morzsa), 
amelyek felkeltik a halak érdeklődését, továbbá epres 
Premium Carp pelletet is tartalmaz. 60% körüli proteintartalmát 
halfehérjeliszt, tengerihal liszt, magas minőségű halolaj és a 
glutén adja. Capsaicin és aminosav ( L-serine, L-glycine, 
L-alenine, L-lysine) tartalma biztosítja a jó csalogató hatást, 
illetve a halak etetésen tartását. Omega 3 zsírsavtartalma a 
gyors emésztést segíti elő, amely még kívánatosabbá teszi a 
halak számára. A szükséges szénhidrát mennyiségét pedig a 
felhasznált gabonafélék finoman összeválogatott és 
előkészített keverékének őrleménye adja.

091 SELECTOR XT21 
Natur színű, intenzív marcipán - 
tejszínkrém jellegű aromakeverékkel 
készített nagypontyos etetőanyag. 
Összetevői, ízei, színei, szemcse mérete 
mind-mind az lehető legrövidebb időn 
belüli legeredményesebb horgászat 
céljainak figyelembevételével lettek 
összeválogatva. Tartalmaz C.S.L. 
pellettet, mely önmagában is kiváló 
pontycsali. Jelentős mennyiségben 
tartalmaz nagyszemcsés fluor piros, 
narancs és fluor sárga színű, édes 
morzsát. A fluor színnek köszönhetően 
fokozottan felkelti a halak kíváncsiságát, 
még zavarosabb vízben is. Az össz 
ízhatást növeli az emelt mennyiségben 
felhasznált carruba is. Igazi felhasználási 
területe a meleg, nyári vizek.

092 SELECTOR XT31 
Sárga színű, ananász-krém aromakeverékkel 
készített nagyszemcsés pontyos etetőanyag. 
Összetevői, ízei, színei, szemcse mérete 
mind-mind az lehető legrövidebb időn belüli 
legeredményesebb horgászat céljainak 
figyelembevételével lettek összeválogatva. 
Tartalmaz C.S.L. pellettet, mely önmagában is 
kiváló pontycsali. Jelentős mennyiségben 
tartalmaz nagyszemcsés fluor piros, narancs 
és sárga színű, édes morzsát. A fluor színnek 
köszönhetően fokozottan felkelti a halak 
kíváncsiságát, még zavarosabb vízben is. Az 
aromák jellege miatt elsősorban a meleg 
vizekre ajánljuk. Az össz ízhatást növeli az 
emelt mennyiségben felhasznált carruba is.

093 SELECTOR XT41 
Piros színű, nagyon finom lichi aromával készített 
etetőanyag. Kiváló kora tavasztól késő őszig. Az 
etetőanyag összetevői, ízei, színei, szemcse mérete 
mind-mind az lehető legrövidebb időn belüli 
legeredményesebb horgászat céljainak figyelembevé-
telével lettek összeválogatva. Tartalmaz C.S.L. 
pellettet, mely önmagában is kiváló pontycsali. 
Jelentős mennyiségben tartalmaz nagyszemcsés fluor 
piros, narancs és sárga színű, édes morzsát. A fluor 
színnek köszönhetően fokozottan felkelti a halak 
kíváncsiságát, még zavarosabb vízben is. Az össz 
ízhatást növeli az emelt mennyiségben felhasznált 
carruba is.
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254 WINNER Ponty Big One
Erősen sárga az aljzattól mindenképpen 
erősen elütő színű, nagyszemcsés, 
feketeszeder aromával készített, kicsit 
süteményes, édes, illatú etetőanyag.
6,25 dl/kg vízzel kell bekeverni, így jól tapadó, 
homogén igen nagyszemcsés etetőanyagot 
kapunk, melyben minden egyes szemcse jól 
kivehető, mégis könnyedén, egy nyomással 
gombócolható, könnyedén kezelhető, nagy 
terhelhetőségű, minimális mennyiségű 
visszaszálló szemcsével.
Színe igen jól tartja magát, nem fakul ki, 
hosszútávon is szép sárga színű marad. 
Jellegzetesen finom illata a vízből kivéve is 
érezhető.
Úgynevezett egynyomásos etetőanyag. Jó a 
tapadási készsége és nagyon gyorsan bont. 
Sok élő és szemes anyagot tud szállítani.
Javasoljuk spiccbotos, rakósbotos, 
matchbotos és versenyhorgászathoz is, 
amikor a célhal a nagytestű kárász és a ponty

.

253 WINNER Piros Ponty
Élénk piros, az aljzattól mindenképpen 
erősen elütő színű, kellemes, süteményes, 
édes, pandoro kuglóf aromával készített 
nagyszemcsés etetőanyag. 6,25 dl/kg vízzel 
kell bekeverni, így jól tapadó, homogén 
etetőanyagot kapunk, melyben minden 
egyes szemcse jól kivehető, mégis 
könnyedén, egy nyomással gombócolható, 
könnyedén kezelhető, nagy terhelhetőségű, 
minimális mennyiségű visszaszálló 
szemcsével.
Piros színe igen jól tartja magát, nem fakul 
ki, hosszútávon is piros színű marad. 
Jellegzetesen finom illata a vízből kivéve is 
érezhető. Jó a tapadási készsége, sok élő 
és szemes anyagot tud szállítani. Könnyen 
megnyomható, ugyanakkor szépen és 
gyorsan bomlik a vízfenéken.
A tapadási és bontási mutatói is kiválóak.
Javasoljuk spiccbotos, rakósbotos, 
matchbotos és versenyhorgászathoz is, 
amikor a célhal a kárász és a ponty.

255 WINNER Ponty-Kárász Match
Erősen sárga az aljzattól mindenképpen 
erősen elütő színű, kellemes, kicsit 
süteményes, édes, nem aromázott illatú 
etetőanyag. 6,25 dl/kg vízzel kell bekeverni, 
így jól tapadó, homogén etetőanyagot 
kapunk, melyben minden egyes szemcse jól 
kivehető, mégis könnyedén, egy nyomással 
gombócolható, könnyedén kezelhető, nagy 
terhelhetőségű, minimális mennyiségű 
visszaszálló szemcsével. Okkeres színe 
igen jól tartja magát, nem fakul ki, 
hosszútávon is szép sárga színű marad. 
Jellegzetesen finom illata a vízből kivéve is 
érezhető. Úgynevezett egynyomásos 
etetőanyag. Jó a tapadási készsége, sok 
élő és szemes anyagot tud szállítani. 
Könnyen megnyomható, ugyanakkor 
szépen és gyorsan bomlik a vízfenéken. A 
tapadási és bontási mutatói is kiválóak.Ha a 
szemcsék kellően vannak nedvesítve, akkor 
kiterül a fenéken, és onnan nem mozdul 
sehová.

Javasoljuk spiccbotos, rakósbotos, 
matchbotos és versenyhorgászathoz is, 
amikor a célhal a kárász és a ponty.

256  WINNER Ponty-Kárász
Erősen sárga az aljzattól mindenképpen erősen elütő 
színű, kellemes, pastoncino-s, édes-citromos, 
közepesen durva őrlésű, nem aromázott etetőanyag. 
Helyesen nedvesítve jól tapadó, homogén 
etetőanyagot kapunk, melyben minden egyes 
szemcse jól kivehető, mégis könnyedén, egy 
nyomással gombócolható, könnyedén kezelhető, 
nagy terhelhetőségű, minimális mennyiségű 
visszaszálló szemcsével. Színe igen jól tartja magát, 
nem fakul ki, hosszútávon is szép sárga színű marad. 
Jellegzetesen finom illata a vízből kivéve is érezhető. 
Jó a tapadási készsége, sok élő és szemes anyagot 
tud szállítani. Könnyen megnyomható, ugyanakkor 
szépen és gyorsan bomlik a vízfenéken. Megfelelően 
bekeverve tapadási és bontási mutatói is kiválóak. 
Használatával a keszeges ettőanyagok "nagyhalassá" 
tehetők.

Javasoljuk spiccbotos, rakósbotos, matchbotos és 
versenyhorgászathoz is, amikor a célhal a kárász és a 
ponty.
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259 WINNER Márna
Magas crysalis (selyemhernyó báb) és parmezán 
sajt tartalmú, közepesen durva szemcsés, barna 
színű folyóvízi etetőanyag. Kiemelkedően sok benne 
a pirított olajos mag. Tapadása kiváló, kaviccsal jól 
nehezíthető, könnyedén szállítja a forrázott vagy az 
akár élő csontkukacot is. 

260 WINNER Sneci
A Winner széria snecis etetőanyaga az emberi orrnak 
némileg büdös, a benne rejtőző nagymennyiségű 
selyemhernyóbábnak köszönhetően.
Alkalmas mind a száraz, mind a nedves snecizésre. A 
száraz azt jelenti, hogy az etetőt ”földnedvesre”, éppen 
eldobhatóra keverjük, míg nedves etetés esetén a 
szokásos, tejfölsűrűségű etetőt készítünk.
Durvább, kicsit nagyobb szemcséjű, egyértelműen a 
nagyobb snecik szelektálására készült.
Bekeverésnél, amikor már úgy érezzük, hogy a megfelelő, 
tejfölsűrűségű állagot elértük, állni kell hagyni egy picit, és 
utána még vesz föl vizet. Így érhető csak el a tökéletes 
állag.
A bekeverés után, a crysalis miatt, sötétebb árnyalatot 
vesz föl. Olajos jellegű, és a vízben nagy a terítése. 
Egyenletesen, folyamatosan hullik szét, és szemmel 
láthatóak benne a viszonylag nagy szemcsék. Ezáltal a 
nagyobb méretű küszöket célozzuk meg vele.
Nem a vízfelszínen, hanem kicsit mélyebben, legalább 30-
40 centin fejti ki igazán a hatását.
Stabilan, megbízhatóan jön rajta a hal. 

258 WINNER Dévér
Az etetőanyag közepesen barna színű, 
finom őrlésű. Illatát tekintve határozott 
aromája nincs (pl. eper), mert nem 
használtunk hozzá aromát, így illatát az 
összetevők illategyüttese határozza meg (ez 
jellemző az új Winner széria minden 
tagjára). Kissé coco-belge illatú, de jön 
mellette édes illat, vanília, karamell, csoki 
stb. is. 1 kg etetőhöz 0,875 l víz kell, így 
adja a megfelelő állagot. Nedvesítésnél nem 
csomósodik össze, így egyszerűen 
bekeverhető. Célszerű azonban a vizet itt is 
két-három lépcsőben hozzáadni. Az első 
nedvesítést követően egy kicsit hagyni, 
majd néhány perc múlva újra nedvesíteni. 
Az etető a vízben gyorsan bomlik. Már 
vízbeéréskor is, és a vízoszlopban történő 
mozgása közben (süllyedés) is oldódnak le 
róla szemcsék, fokozva az azonnali 
csalogató hatást. Tartalmaz felszálló 
szemcséket is.

257 WINNER Ponty, Hallisztes 
Világossárga színű, hal és kagyló lisztet 
tartalmazó, nagyszemcsés, nem aromázott 
etetőanyag. 6,25 dl/kg vízzel kell bekeverni, 
így jól tapadó, homogén etetőanyagot 
kapunk, melyben minden egyes szemcse jól 
kivehető, mégis könnyedén, egy nyomással 
gombócolható, könnyedén kezelhető, nagy 
terhelhetőségű, minimális mennyiségű 
visszaszálló szemcsével. Színe igen jól tartja 
magát, nem fakul ki. Jellegzetes illata a vízből 
kivéve is érezhető. Úgynevezett 
egynyomásos etetőanyag. Jó a tapadási 
készsége, sok élő és szemes anyagot tud 
szállítani. Könnyen megnyomható, 
ugyanakkor szépen és gyorsan bomlik a 
vízfenéken.

Javasoljuk a pontyhorgászat minden 
módszeréhez.
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246 EXTRA Nagy ponty
Világos sárga, az aljzattól elütő 
színű,scopex-panettone aromával 
készített, durva őrlésű 
etetőanyag. 6,6 dl/kg vízzel kell 
bekeverni, így jól tapadó, 
homogén etetőanyagot kapunk, 
melyben minden egyes szemcse 
jól kivehető, mégis könnyedén, 
egy nyomással gombócolható, 
könnyedén kezelhető, minimális 
mennyiségű visszaszálló 
szemcsével. Jellegzetesen finom 
illata a vízből kivéve is érezhető. 
Jó a tapadási készsége, sok élő 
és szemes anyagot tud szállítani. 
Könnyen megnyomható, 
ugyanakkor szépen és gyorsan 
bomlik a vízfenéken. Javasoljuk 
minden horgászmódszerhez, 
minden évszakban, amikor a 
célhal a ponty és a kárász.

240 EXTRA Ponty - Kárász
Sárga az aljzattól mindenképpen erősen elütő színű,
vanília-karamell ízesítésű, közepesen durva őrlésű 
etetőanyag. Helyesen nedvesítve jól tapadó, homogén 
etetőanyagot kapunk, melyben minden egyes szemcse jól 
kivehető, mégis könnyedén, egy nyomással gombócolható, 
könnyedén kezelhető.  Jellegzetesen finom illata a vízből 
kivéve is érezhető. Jó a tapadási készsége, sok élő és 
szemes anyagot tud szállítani. Könnyen megnyomható, 
ugyanakkor szépen és gyorsan bomlik a vízfenéken. 
Javasoljuk spiccbotos, rakósbotos, matchbotos és 
etetőkosaras horgászathoz is, amikor a célhal a kárász és a 
ponty.

241 EXTRA Piros Ponty
Erősen piros, az aljzattól jelentősen elütő színű, kellemes, szamócakrém 
aromával készített, közepesen durva őrlésű etetőanyag. 6 dl/kg vízzel 
kell bekeverni, így jól tapadó, homogén etetőanyagot kapunk, melyben 
minden egyes szemcse jól kivehető, mégis könnyedén, egy nyomással 
gombócolható, könnyedén kezelhető, minimális mennyiségű visszaszálló 
szemcsével. Piros színe igen jól tartja magát, nem fakul ki, hosszútávon 
is piros színű marad. Jellegzetesen finom illata a vízből kivéve is 
érezhető. Jó a tapadási készsége, sok élő és szemes anyagot tud 
szállítani. Könnyen megnyomható, ugyanakkor szépen és gyorsan 
bomlik a vízfenéken. Javasoljuk minden horgászmódszerhez, amikor a 
célhal a ponty és a kárász.

245 EXTRA Sárga Ponty
Erősen sárga az aljzattól mindenkép-
pen erősen elütő színű, panettone-
vanília ízesítésű, közepesen durva 
őrlésű, édes jellegű etetőanyag. 
Helyesen nedvesítve jól tapadó, 
homogén etetőanyagot kapunk, 
melyben minden egyes szemcse jól 
kivehető, mégis könnyedén, egy 
nyomással gombócolható, könnye-
dén kezelhető. Jellegzetesen finom 
illata a vízből kivéve is érezhető. Jó 
a tapadási készsége, sok élő és 
szemes anyagot tud szállítani. 
Könnyen megnyomható, ugyanakkor 
szépen és gyorsan bomlik a 
vízfenéken. Javasoljuk spiccbotos, 
rakósbotos, matchbotos és 
etetőkosaras horgászathoz is, 
amikor a célhal a kárász és a ponty.
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249
EXTRA Dévér, Fekete
Fekete színű, finom őrlésű, elsősorban fűszeres és coco belge 
ízesítésű etetőanyag. Nem használtunk hozzá aromát, így illatát 
az összetevők illategyüttese határozza meg. 1 kg etetőhöz
0,875 L víz kell, így adja a megfelelő állagot. Nedvesítésnél nem 
csomósodik össze, így egyszerűen bekeverhető. Célszerű 
azonban a vizet itt is két-három lépcsőben hozzáadni. Az első 
nedvesítést követően egy kicsit hagyni, majd néhány perc múlva 
újra nedvesíteni. Az etető a vízben gyorsan bomlik. Már 
vízbeéréskor is, és a vízoszlopban történő mozgása közben 
(süllyedés) is oldódnak le róla szemcsék, fokozva az azonnali 
csalogató hatást. Tartalmaz felszálló szemcséket is. Jól 
használható felhős etetéshez is. Elsősorban dévér és 
karikakeszeg horgászatához ajánljuk a hidegebb évszakokban. 
Más etetőkhöz keverve azokat is sötétebb tónusúvá teszi.

250
EXTRA River
Különleges szemcseösszetételű, 
édeskés jellegű folyóvízi etetőanyag. 
Sok dehidratált kenyérmorzsát és sok 
duzzadó piros angolmorzsát tartalmaz. 
Nedvesítést követően eredeti 
térfogatának több, mint kétszeresére 
dagad. Magas a parmezánsajt és 
crysalis tartalma is, de ez az illatán is jól 
érezhető. Erősen tapad, ezért sok 
nehezítőanyagot is elbír, így erős 
sodrásban is jól használható.

251
EXTRA Márna, Piros
A fenéktől erpsen elütő, élénk piros 
színű, közepes szemcseméretű, sajt-
crysalis tartalmú folyóvízi etetőanyag. 
Sok dehidratált kenyérmorzsát 
tartalmaz, ezért jól bomlik annak 
ellenére, hogy kiválóan tapad is. Sok 
élőanyagot és ballasztanyagot is elbír. 
Magas a parmezánsajt és crysalis 
tartalma, de ez az illatán is jól 
érezhető. Elsősorban márna 
horgászatához ajánljuk.

252
EXTRA Bodorka, Sneci
Finom őrlésű, bodorka-fűszeres ízesítésű etetőanyag. 
Koriander-ánizs-csillagánizs- édeskömény és még 
további öt fűszer keveréke adja ízesítését. Megfelelően 
nedvesítve gyorsan és egyenletesen bomlik a fenéken. 
Minden évszakban, kora tavasztól késő őszig 
eredményesen használható bodorkára és 
vörösszárnyúra. Eredményesen használható versenyen, 
ha kisméretű snecik vannak a vízben. Erősen felvizezve 
jól felhőzik, kiváló sneci
etető készíthető belőle.

248
EXTRA Dévér
Sötétbarna színű, finom őrlésű, elsősorban fűszeres és coco belge ízesítésű 
etetőanyag. Nem használtunk hozzá aromát, így illatát az összetevők 
illategyüttese határozza meg. 1 kg etetőhöz 0,875 l víz kell, így adja a 
megfelelő állagot. Nedvesítésnél nem csomósodik össze, így egyszerűen 
bekeverhető. Célszerű azonban a vizet itt is két-három lépcsőben hozzáadni. 
Az első nedvesítést követően egy kicsit hagyni, majd néhány perc múlva újra 
nedvesíteni. Az etető a vízben gyorsan bomlik. Már vízbeéréskor is, és a 
vízoszlopban történő mozgása közben (süllyedés) is oldódnak le róla 
szemcsék, fokozva az azonnali csalogató hatást. Tartalmaz felszálló 
szemcséket is. Jól használható felhős etetéshez is. Elsősorban dévér és 
karikakeszeg horgászatához ajánljuk az év bármely szakában.
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038 Big Carp Red
Édes, panettone aromával és tigrismogyorós sziruppal 
készített nagyszemcsés, piros színű etetőanyag elsősorban 
nagytestű pontyok horgászatához. Magas tourteau de mais 
tartalma miatt sok vizet szív fel, így nedvesítését több 
lépcsőben kell elvégezni. Jól tapad, ezért sok szemes 
anyagot is keverhetünk hozzá. Kiválóan alkalmas 
versenyhorgászathoz, de a gyors eredményességre törekvő, 
etetőkosaras horgászatokhoz is.

027 Kék Kagylós
Az apróbb-nagyobb kagylók, a termétes fehérhalak és 
pontyok elsőszámú táplálékforrásai álló- és folyóvizen 
egyaránt. Az alapvetően kék színű etetőanyag, színével 
is alátámasztja a kék kagyló aromaanyagát. Nehéz etető, 
amely vízben lassabban bomlik a megszokottnál. 
Kiválóan alkalmas etetőkosaras horgászathoz is. 
Adalékai közül kiemelném a magas protein tartalmú kék 
kagylós pelletet, a fehérhal lisztet, tengeri garnélarák és 
kék kagyló őrleményt.

035 Aszaltszilvás
A különféle, vízparton élő és termésüket vízbe hullató fák és bokrok gyümölcsei 
kedvenc csemegéi a pontyoknak és amuroknak. Ennek tudatában készült ez a 
magas fehérje tartalmú, valódi aszalt szilvát és más aszalt gyümölcsöket 
tartalmazó etetőanyag, amelynek aromáját és ízét az aszalt szilva-tartalma adja. 
Ponty és amur horgászatához kiválóan alkalmas.

025 Téli ponty
Sötét színű, magas fehérje tartalmú, 
intenzív, friss illatú etetőanyag, 
kifejezetten hűvös, 15 °C fok alatti 
hőmérsékletű vizekre ajánlott. Jól tapad, 
de kellően gyorsan nyit, ezért alkalmas 
etetőkosaras horgászathoz is. Összetétele 
és aroma anyaga alapján bármelyik TOP 
MIX etető-anyaggal keverhető. A 
kísérletező kedvű, és zord időkben is 
próbálkozó horgászok kedvelt 
etetőanyaga lesz.
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068 Special Feeder
Kifejezetten a feederbotos (etetőkosaras) 
horgászat számára készített etetőanyag 
keverék. Közepesen finom szemcsézetű, 
tutti-fruttis ízesítésű, gyorsan oldodó, sok 
felszálló szemcsét tartalmazó etető. 
Aromaanyaga miatt elsősorban a 
pontyfélék horgászatához javasolt. 
Egyaránt alkalmas a hagyományos 
etetőkosaras és feeder kosaras 
horgászathoz is.

032 Ponty Eper - Hal
 A halliszt alapra épülő és termé-
szetes eper aromával ízesített etető a 
nagy pontyok horgászatának 
eredményes etetőanyaga. A 
közismert eper-hal ízkombináció a 
mai, rohamosan fejlődő 
pontyhorgászat által kifejlesztett 
ízkeverék. Durva szemcsés, pirosas 
színű etetőanyag, melynek 
összetevői közül több is burgonya 
alapú. Egyaránt használható úszós 
és etetőkosaras horgászathoz. 
Elsősorban melegedő és meleg 
vizekre ajánlom.

031 Ponty Tigrismogyoró - Hal
 A 17% tigrismogyorót 
tartalmazó etetőanyag a nagy 
pontyok horgászatának 
eredményes etetőanyaga. 
Aromát nem tartalmaz, csak a 
natur tigrismogyoró és tengeri 
halliszt illat-, és zamatanyaga 
adja a csalogató hatását. Durva 
szemcsés, világos barna színű 
etetőanyag, melynek több 
összetevője is burgonya alapú. 
Egyaránt használható úszós és 
etetőkosaras horgászathoz. 
Tigrismogyoró és tengeri halliszt 
tartalma miatt bojlis előetetéshez 
is alkalmas.

030 Ponty Grapefruit - Hal 
A halliszt alapra épülő és természetes 
grapefruit kivonattal ízesített etető a 
pontyok horgászatának eredményes 
és különleges etetőanyaga. A bojlis 
horgászok által kedvelt és titkolt, 
grapefruit-hal ízkombinációja a mai, 
rohamosan fejlődő pontyhorgászat 
által kifejlesztett ízkeverék. Durva 
szemcsés, narancssárgás színű 
etetőanyag, melynek összetevői közül 
több is burgonya alapú. Egyaránt 
használható úszós és etetőkosaras 
horgászathoz. Elsősorban melegedő  
vizekre ajánlom. A teszthorgászatok 
során minden esetben jó eredmén-
nyel használt etetőanyag. 
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073 Amur Lucernás
Kizarólag növényi anyagokból, 
aroma nélkül készített különleges 
etetőanyag, amur és ponty 
horgászatához. Kifejezetten meleg 
vizekben, késő tavasztól kora őszig 
fejti ki legjobb hatását. Algásodó, 
„döglött” vizekben is eredményesen 
használható.

Az etetőanyag 

074 Amur Hínár-Sás
Vizinövény és kukorica csíra alapú 
amúros etetőanyag, melynek illatanyagát 
az összetevők mellett sás és hínár 
kivonat is erősíti. 
gyártásban teljesen új alapanyagok 
felhasználásával készített zöldszínű 
etetőanyag, mely az amur horgászatahoz 
lett kifejlesztve. Kiválóan alkalmas 
etetőkosaras horgászathoz is.

088 Lacto Busa
Igen finom szemcsézetű, 
felhős etetéshez alkalmas, 
algatartalma miatt zöldre 
színeződő etetőanyag, busa 
horgászatához. Időnként igen 
eredményes sneci 
horgászatánál is.
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057 Spice Dévér
Egy régóta használt és jól bevált ízanyaggal, a 
korianderrel és még néhány fűszer keverékével 
(fahéj, cardamom, szegfűszeg stb.) készült 
etetőanyag. Édes alapokra épül, mint a többi 
keszeges etetőanyag, csak alapjaiban is a 
fűszerekhez lett igazítva, hogy a maximumot 
nyújtsa. A Sipce Dévér etető az Xtasy Dévér 
etetővel minden évszakban különösen 
eredményes lehet verseny helyzetekben.

075 Folyóvízi Sajtos
Elsősorban folyóvízre kifejlesz-
tett, sárga színű, 17% 
parmezán sajt tartalommal 
készített nehéz, jól tapadó 
etetőanyag, márna, paduc és 
jász horgászatához. Lassúbb 
áramlásnál nem igényel külön 
nehezítést. Időnként igen 
eredményesen használható 
meleg nyári vizekben nagytestű 
halak horgászatához is.

058 Like by Gyulai Feri
Gyulai Ferenc, kétszeres Magyar Bajnok 
versenyhorgász receptje alapján összeállított 
magas minőségű keszeg és versenyhorgásza-
thoz ajánlott etetőanyag. Szemcsézete apró, 
maximum középméretűnek mondható, így 
mindenféle hal szájába kényelmesen befér, íze 
édes, illata süteményszerű. Állagát nagyon 
széles skálán lehet beállítani, az átlagos 
etetőanyagokhoz képest minimális víz 
hozzáadásával is összetapad, jól dobhatóvá, 
lőhetővé válik. Így vízközti horgászatra is 
tökéletesen alkalmas, hiszen egy lassan 
süllyedő, gyorsan bomló etetőanyag gombócot 
készíthetünk, akár egy nyomással is. Nagy 
mennyiségű őrölt olajos magot tartalmaz, mint a 
négermag, kendermag, mogyoró és napraforgó. 
Jó minőségű mézeskalács őrleményből az 
átlagosnál nagyobb mennyiséget tartalmaz, ezért 
fokozottan kell ügyelni a víz hozzáadására, és 
minimum két fázisban megkeverni az 
etetőanyagot!
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METHOD FEEDER ETETŐ PELLET

124 Etető pellet 1,5 mm
125 Etető pellet 3 mm
126 Etető pellet 4,5 mm
127 Etető pellet Eper - Hal 6 mm
128 Etető pellet Scopex - Hal 6 mm
129 Etető pellet Csokoládé - Hal 6 mm
130 Etető pellet Tutti-Frutti - Hal 6 mm 
 

124 Etető pellet 1,5 mm 

126 Etető pellet 4,5 mm  

125 Etető pellet 3 mm 

 

127 Etető pellet Eper - Hal 6 mm 128 Etető pellet Scopex - Hal 6 mm

129 Etető pellet Csokoládé - Hal 6 mm 130 Etető pellet Tutti-Frutti - Hal 6 mm

Vonzó és sokoldalú, magas halliszt tartalmú etető pellet 
család. Régi vágy, hogy nagy területről odacsaljuk és az 
etetésen tartsuk a halakat az nélkül, hogy túletetnénk 
őket. Ez, a vízben oldódó pellet vonzó és kiegyensúlyo-
zott ponty táplálék, mely tudja ezt. Az Etető pellet 
használható közvetlenül is etetésre, pl. jól lőhető rakós 
távolságra, de vízben feláztatva etetőkosárba nyomva, 
vagy két végén nyitott feeder kosárba töltve is kiváló és 
sokoldalú felhasználást biztosít. Oldódási ideje 15-30 
perc. Felhasználási javaslat feeder kosaras horgásza-
thoz: Tegyen a pelletből egy csalis edénybe amennyit fel 
kíván használni és öntsön rá annyi vizet (és aromát), 
hogy az ellepje, hagyja így ázni, annyi percig, ahány 
mm-es a pellet (célszerűen: 4,5 mm-es 4,5 percig), majd 
öntse le róla a vizet és egy kicsit keverje meg. Ezután 
várjon tíz percet, és a pellet tökéletes állagú lesz az 
etetőkosárba. Többféle méretben és a 6 mm-es változat 
többféle ízesítésben kerül forgalomba.

132 Red Prémium Halibut pellet 4,5 mm
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ECONOMIC etetőanyagok

175 Economic Méz - Málna
176 Economic Méz - Tropic
177 Economic Méz - Exotic
178 Economic Tiramisu
179 Economic Téli Ponty
180 Economic Vanília
181 Economic Méz
182 Economic Eper
183 Economic Méz - Ánizs
184 Economic Rumos Cola

Gondolva a kisebb pénztárcájú horgászok jobban beszűkült anyagi lehetőségeire, készítettük ezt 
az alacsony árfekvésű etetőanyagot családot. Úgy gondoltuk, lehetőségeinkhez képest segítenünk 
kell azokon, akiknek egyre kevesebb telik kedvenc szórakozásukra. Ennek szellemében 
elkészítettük ezt az etetőanyag családot, amely tízféle etetőből áll, 1 kg-os kiszerelésben, egészen 
speciális ízekkel.
Tehát még egyszer, tízféle etető, tízféle alapetető, amelyek összetevői továbbra is a TOP MIX jó 
minőségű alapanyagai. 
Minden olyan alkotóelemet tartalmaznak, amelyek elősegíti a sikeres halfogást. 
Elsősorban ponty horgászatához készültek. Egyaránt alkalmasak alapetetésre, etetőkosaras, 
illetve feeder kosaras horgászathoz is. Kellően tapadnak, közepes az oldódási idejük.
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Economic pelletek
Pontyfélék horgászatához kifejlesztett és optimalizált 
összetételű etető pelletek. Nyers összetevőket nem 
tartalmaznak, mert a gyártás magas hőfokon történik, 
így az alapanyagok kiadják igazi ízüket, zamatukat. A 
10 mm-es pelletek a vízbe érve azonnal oldódni 
kezdenek, de a teljes oldódási idő kb. egy óra. A Big 
Carp pellet emelt fehérjetartalommal készül, amelyet 
húsliszt és különféle maglisztek adagolásával érünk 
el. Gazdaságos, négykilós, hordfüles csomagolásban 
kerülnek forgalomba

150 Economic Pellet Vanília
151 Economic Pellet Sweet Corn
152 Economic Pellet Aszalt Szilva
153 Economic Pellet Big Carp
154 Economic Pellet Méz
155 Economic Pellet Amur

145 C.S.L. Pellet

 

Aszalt
Szilva

Sweet
Corn

Vanília

Méz
Big Carp

Nyugat-Európai pontyhorgászok körében az egyik
legkedveltebb a C.S.L. pellet. Kedvező tulajdonságait egyre több 
horgász kezdi felismerni, egyre többen használják a horgászataik 
során, az etetéseikhez. Meglehetősen gyors oldódásukkal 
pillanatok alatt felkeltik az etetés környékén tartózkodó halak 
figyelmét. Az oldódás során, hosszú ideig az etetésen és az körül, 
közel a fenékhez csábító íz és illatfelhőt hoz létre. 6 mm-es 
méretben, vödrös kiszerelésben kerül forgalomba. Közvetlenül 
használható etetéshez, bojlis előetetéshez, vagy akár PVA hálóba 
rakva közvetlen bojlizáshoz is. Teljes oldódási ideje
kb. 1 óra.
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Pole Carp PASTE

A Pole Carp Paste (rakósbotos ponty paszta) kifejezetten 
rakósbotos horgászathoz készült. Elég jól tart a horgon, de 
nem annyira, hogy dobni lehessen vele. Ezért match, vagy 
feeder boton horogcsaliként ebben a formában nem használ-
ható. Etetőkosárba viszont kiváló.

Neve kissé megtévesztő lehet, mert ha a pasztát említjük, 
akkor egy gyurma szerű anyagra gondolunk. Ez pedig 
alaphelyzetben száraz por. Nedvesítés után nyeri el végleges 
formáját. Ekkor, nedvesítést követően lesz olyan állagú, hogy 
horogra lehet nyomni és nedvesítéstől függően, 2-10 perc 
alatt oldódik le.

A paszta használatának előnyei:
 1.könnyen kezelhető, nem igényel hűtést,
    különleges tárolást
 2.takarékos, mindig annyi horogcsalit lehet
    belőle készíteni, amennyire szükség van
 3.nagyon egyszerű az elkészítése
 4.nagyon egyszerű a használata
 5.rendkívül eredményes csali
 6.tetszés szerinti méretű csali készíthető belőle
 7.tetszés szerint és egyszerűen aromázható
 8.szívesen veszi fel minden hal,
   de elsősorban a ponty

Tapasztalatom szerint a pasztaport célszerű a horgászat 
megkezdése előtt legalább fél órával bekeverni, de még jobb, 
ha előző este megtesszük ezt. Fontos, hogy a szemcsék 
felpuhuljanak. Fontos a homogenitás. A megfelelő paszta a 
horgon jól megül, folyamatosan oldódik, közben a magja elég 
kemény marad, hogy a horgot megtartsa. A jól elkészített 
pasztának selymes tapintása van.

A pasztát kétféleképpen keverhetjük be. 
Egyik mód az a szokványos, keverőedénybe töltjük a 
pasztaport és mindig adunk hozzá egy kevés vizet, de csak 
annyit, hogy ne csomósodjon be, majd homogénre keverjük 
és állni hagyjuk néhány percet. Ezt a műveletet többször, akár 
5-6 alkalommal is meg kell ismételni, egészen addig, amíg 
már nem képes csomósodás nélkül több vizet felvenni. Ezzel 
a módszerrel, kis gyakorlat után pontosan be tudjuk állítani a 
paszta oldódását.

A másik mód, ahogy a csomagoláson is szerepel, két egység 
pasztához adjunk egy egység vizet, keverjük meg, tegyük 
félre és hagyjuk állni egy fél órát. Ez alatt a szemcsék kellően 
felpuhulnak és kész, kb. 10 perces oldódású pasztát kapunk.

. Fontos a homogenitás. A megfelelő paszta a horgon jól 
megül, folyamatosan oldódik, közben a magja elég kemény 
marad, hogy a horgot megtartsa.

100 Pole Paste, Halibut
A barna színű, HALIBUT  paszta szinte minden 
vízen bizonyított már. Közepesen halas illatú, 
magas fehérjetartalmú. Színe jól alkalmazkodik 
a legtöbb meder színéhez, ezért ezt minden 
víztípushoz ajánlom. Édes, gyümölcsös és 
„büdös” jellegű aromákkal is működik, az aroma 
helyes megválasztásával a legtöbb horgász-
vízen eredményesen használható.

101 Pole Paste, Black Halibut
A fekete színű BLACK HALIBUT erősen 
halas, halolaj-halibut jellegű. Tapaszta-
latom szerint a tiszta, mély bányatavakon 
használható a legeredményesebben. Jól 
illenek hozzá a gyümölcsös jellegű 
aromák.

102 Pole Paste, Red Halibut
A vörös színű RED HALIBUT 
jelentős mennyiségben tartalmaz 
krill lisztet is, ez adja vöröses 
színét és fűszeres jellegét. A 
magas fehérjetartalom mellett 
jelentős a kitin tartalma is. A 
pellettel a bojlival erősen 
horgászott vizek sikercsalija. Jól 
aromázható, elsősorban a 
fűszeres jellegű aromák a 
hozzávalók.

104 Pole Paste, Green Betain
A zöld színű GREEN BETAIN a magas 
fehérje tartalma mellett green betaint is 
tartalmaz, színét is ennek köszönheti. 
Elsősorban a nagyon meleg nyári napokon 
adja a legjobb eredményeket. Főleg a büdös 
jellegű aromák mennek hozzá.
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Csokoládé-Hal sorozat
A Csokoládé – Hal egy új etetőanyag amely 
halliszt, őrölt pellet és csokoládé por 
keverékéből áll és további csalogató 
anyagokat is tartalmaz. Modern halliszt 
bázisú édes jellegű etetőanyag amely több 
és nagyobb halat vonz a horgunk közelébe.
Első benyomásra a csokoládé – hal illat 
megtölti az orrunkat azzal a hihetetlen édes 
illattal, amelyet azonnal felismerünk és 
imádunk, de a csokoládé aroma alatt ott van 
az etetőanyag teljesen feltöltve halvonzó 
összetevőkkel. 

Dutsh Master sorozat
A szezonra a Sonubaits bemutatja a nagyszerű, 
európai stílusú, kenyér bázisú etetőanyagot amely 
a nemzetközi versenyhorgászat igényeinek 
megfelelően lett kifejlesztve. A lenyűgöző új Dutch 
Master Feeder és Silvercrush Groundbaits  
etetőanyagok a legjobb holland versenyhorgászok 
és a Sonubaits csapat nemzetközi versenyhorgász 
tagjainak, mint Des Shipp, Lee Edvards és Tommy 
Pickering segítségével lettek kifejlesztve. 

GREEN sorozat
Nagyon gazdag magas 
minőségű hallisztben halola-
jban és étvágyfokozókban, ez a 
különleges etetőanyag segít 
több halat tenni a haltartóba. 

Tiger Fish sorozat
A Tiger Fish az a keverék, amelyet Tommy 
Pickering fejlesztett ki az elmúlt szezonban. 
Ez tigrismogyoró, pelletek és halliszt 
őrleményéből készült etetőanyag. Édes 
illatú keverék amely neves pontyhorgászok 
és különböző nagyhal horgászok elmondá-
sai és tapasztalatai alapján lett összeállítva, 
akik meggyőződtek a tigrismogyoróról és 
annak hatékonyságáról. 

S-PELLETS Epres
A már meglévő, 2007-ben nagy feltűnést keltett, 
halliszt-alapú S-Pellet kiegészítése céljából piacra 
dobtunk egy eperaromás S-Pelletet, mellyel már 
tesztelése során versenyeket nyertek. Ha pellet 
horogcsaliról van szó, a Sonubaits S-Pelletnél nincs 
jobb! Minden S-Pellet horogcsali bőven tartalmaz 
olajat, vonzza a halakat, és kitűnik a beetetett 
etetőanyag közül. Könnyen használható, puhasága 
révén könnyen horogra tűzhető vagy hajszálelőkébe 
helyezhető, ám mégsem esik le. Halakat vonzó 
képessége terén pedig verhetetlen.
6-81 mm-es

PASTE PELLET
A Paste Pellets a Sonubaits új, pépből készült pelletje. Pépből készültek – így rendel-
keznek annak minden előnyös tulajdonságával – ám pellet alakúak. Összepréselhető, 
felvesz bármilyen kívánt alakot, csali csomagolható bele, és – mivel pépből készül – 
könnyen horogra tűzhető, illetve hajszálelőkébe helyezhető. Ideális lágy csali, amely 
megfelel a hallisztes, vagy halibutos pellet etetőanyagok helyettesítőjeként. A sült 
szalonnás pépes pellet pedig minden, löncshússal horgászó nagy kedvence, hiszen 
horogcsaliként is tökéletes A macskaeledeles pellet a pontyozó horgásztavak egyik 
leghatékonyabb csalija, ám a horgászat nem kellemes a halak számára. A Cat Meat 
Paste pép kifejlesztésével az erős íz megmaradt, ám a horgászat tisztább lett. Mivel a 
termék horgászatra szánt pellet, rettentően hatékony olyan helyeken, ahol a húsos 
macskaeledel tiltott. Macskaeledellel történő beetetéskor praktikus horogcsali. A White 
Fish a mesterséges horgásztavakban fellelhető valamennyi halfaj számára tökéletes új 
pépes pellet.
Sült szalonna, Cat Meat, Hallisztes, Green, Halibut, White Fish

Sonubaits etetők
Modern horgászok számára 
készített etetők, akik több és 
nagyobb halat akarnak fogni.
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A 12 mm-es fúrt
horogpellet dobozban
314 Red Halibut Fűszeres Hús
315 Red Halibut Eper
316 Red Halibut 
317 Red Halibut  Frankfurti
318 Red Halibut Ananász
319 Red Halibut Szeder

A 16 mm-es fúrt
horogpellet dobozban
320 Red Halibut Eper
321 Red Halibut
322 Red Halibut  Frankfurti
323 Red Halibut Ananász
324 Red Halibut Szeder 

Red Halibut 12-16 mm fúrt horogpellet
A TOP MIX fúrt horogpellet egy rendkívűl összetett, precízen adagolt alkotóelemekből összeállított, különösen magas tápértékű eledel. A termék 
alapja tengeri halliszt, rákliszt, finomított halolaj és más magas minősegű összetevők, amelyek nagyon vonzóvá teszik ezt a pelletet a legtöbb halfaj 
számára. A rendkívűl tiszta, magas koncentrációjú oldódó halfehérje (40%), valamint a közepes halolaj tartalom egy nem hétköznapi eledellé teszi 
ezt a pelletet, amelyet nagyon gyorsan elfedeznek, és előszeretettel fogyasztanak a halak. A jól kiegyensúlyozott összeállítás és ezek fizikai 
tulajdonságai tartják a pelletet keményen és stabilan a vízben órákkal azután is, hogy bedobtuk. Mivel a csali mérete hosszú időn át nem változik, 
ez adja a lehetőséget a nagy hal számára, hogy sokáig figyelhesse, mert a kishal nem tudja azt elvinni előle. A pellet összetevői lassan szivárognak 
ki a vízbe és biztosítják az azonnali és tartós hatást. A modern technológiának köszönhetően törött szemek csak alig fordúlnak elő. A pellet 
alkalmas márnára, továbbá pontyos-kárászos tavakon is, különösen az új, 8 mm-es méret. A melegedő és meleg vízekben (15 Celsius-fok felett) 
igazán hatásos. Kora tavasszal és késő ősszel (+15 Celsius fok alatti hőmérsékletű vízben) különösen hatékony az ízesített, epres és ananászos, a 
melegebb vízekben pedig a „nagy klasszikus”, a frankfurti   kolbászos és fekete szedres változat. Ezzel a fogós csalogató anyaggal nem csak 
etethet, hanem könnyedén csalizhat is. A középen található lyukon keresztül csak fel kell fűzni egy vékony hajszálelőkére, amely a horog öblébe 
kötve máris bevethető. Lassan (a víz hőmérsékletétől függően) 2-4 óra alatt puhúl fel teljesen, de akkor sem esik szét, megőrzi eredeti formáját. A 
pelletnek ezt a kis kiszerelésű változatát egy visszazárható dobozban hozzuk forgalomba. 
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Harcsa Paszta
Célunk, a harcsa számára is vonzó szaganyagot
létrehozni valami kultúrált formában, azon
horgászok számára, akik szeretnének egy kicsit
eredményesebbek lenni a harcsahorgászat
területén. A gyúrmák kétféle ízesítéssel készültek.
Az egyik halas, mely halolajjal készült. Ehhez
talán nem kell magyarázat. A másik Pióca-Nadály
kivonattal
készült. Nos, ehhez nagyon sokat kellett
kutakodni, de végül is Angliában bukkantam a
nyomára, nem titkoltan bojlis körökben. Ahonnét
hozom a szúnyoglárva pellettet és szúnyoglárva
kivonatot (ez utóbbit csak saját célra), azon a
vonalon keresztül sikerült hozzájutnom. Ahogy
vannak különböző kagylókivonatok, (Belachan,
Srimp stb.) úgy vannak pl. giliszta kivonat,
szúnyoglárva kivonat stb. is. Ez lett beledolgozva
a Piócás-Nadályos gyúrmába, amely első
szaglásra egy kicsit iszapszagú, egy kicsit
fűszeres hatású, de egy biztos, eredményes és
nem csak harcsás körökben. Mindkét gyúrma
igen hatásos nagy pontyokra is olyan vízeken,
ahól nincs törpeharcsa.

Ponty paszta
A tészta, gyúrma, kenyérgyúrma évtizedek óta
kétségkívül az egyik legsikeresebb
pontycsalinak számít. Sajnos ez a csali az
utóbbi években egy kicsit feledésbe merült és
most éli reneszánszát. Időnként és helyenként
fenomenális fogásokat érhetünk el vele. A TOP
MIX Paste alkalmazási területe határtalan, és
majdnem az összes horgászmódszert felkínálja.
Példáúl közvetlenül a horogra, egyeb felszerelés
(ólom) nélkül, amikor is célirányosan pontyok
után kutatunk. A Carp Paste egyedülálló
dobosúlynak szolgál és elbújtatható benne a
horog. Így csalinkat gyorsabban felveszik a
halak. Nagyon szórakoztató módja a
horgászatnak. A pontyozópasztát nemcsak a
boilisok használhatják. Állaga, keménysége
folytán horogcsalit is gyúrhatunk belőle. Vannak
olyan Speciális horgok, amelyek kifejezetten
erre a pasztára vannak készítve. A horog szárán
található kosarat megtöltve a pasztával
csalhatjuk kapásra a halakat, de a horog hegyet
is eltakarhatjuk vele. Nagyon sikeres a
hagyományos pelletek, bojlik burkolásánál is. A
Carp Paste folyamatosan oldódik, így ízt és
szemcséket szabadít fel, ezzel gyorsan felkelti
magará a halak figyelmét. A Carp Paste kiválóan
használható Method kosaras horgászatoknál is,
de közvetlenül az ólomra is rányomható.

290 Szamócakrém
291 Aszalt szilva
293 Hínár - Sás, Amur
294 Szeder
295 Chilly
296 Frankfurti
297 Fűszeres
298 Májas

288 Halas
289 Pióca - Nadály
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598 Előfőzött Tigrismogyoró
Magas minőségű, főzött, a
horgászathoz előkészített
tigrismogyoró. Használata
semmilyen előkészítést nem
igényel, közvetlenül használható
horgászatra. Nagy pontyok és
amurok horgászatához, fűzött
csaliként használható.

Tejsavas erjesztésű etetőmagok és
mixek 180 nap jótállással
A TOP MIX Magic Carp System /MCS/ névvel
jelzett termékek közé tartoznak ezek a
természetes erjesztési eljárással készített
etető magkeverékek, melyek tartósítószert
nem tartalmaznak. Ezen termékek pontyokra
és amurokra gyakorolt csalogató hatása
minden elképzelésen túltesz. Használatukat
elsősorban a nyári meleg vizeknél javasoljuk,
ponty és amur horgászatához. Egyaránt
alkalmasak szoktató és elő etetéshez, de
horogra tűzve, vagy hajszál előkére fűzve
csalikent is kiválóak. A termékek felbontás
nélkül 180 napig megőrzik minőségüket,
azonban felbontás után célszerű elhasználni
azokat. Bizonyára minden horgász tapasztalta
már, hogy a nyári meleg vizekben nagyon jól,
nagyon eredményesen használhatók a
tejsavas erjesztéssel készített magok.Ezek a
savanykás illatú és ízű magok mágnesként
vonzzák a pontyokat, amurokat és szinte
minden halat. Azonban az erjesztéssel
készített magoknak hátránya, hogy nem
mindenki tudja elkészíteni, mert a körülményei
ezt nem teszik lehetővé, illetve ezeket a
házilag készített magokat csak napokig lehet
tárolni, mert az erjedési folyamat nem áll le és
a mag tönkremegy. A TOP MIX ezen termékei
tejsavas erjesztéssel készülnek, így mindazt
az előnyt biztosítják felhasználóiknak, amit ez
az eljárás biztosíthat. További előny, hogy az
erjedési folyamatot, a megkezdődése után
nem sokkal leállítjuk, így a magok
megfelelően puhák lesznek és megkapják
savanykás, tejsavas illatukat és ízüket, viszont
hosszabb ideig eltarthatók maradnak. Így
azoknak a horgászoknak is a rendelkezésére
áll ez a kiváló etető és csali, akiknek nem áll
módjában ezek elkészítése.

586 Ponty mix tejsavas
Elsősorban ponty és kárász
horgászatához alánljuk ezt az hat
magból (kukorica, búza, kendermag,
repce, tigrismogyoró és
földimogyoró) álló keveréket.

587 Amur-mix hínár-sás
Az Amur -mixet négy féle magból
(kukorica, búza, kender, repce),
tejsavas eljárással erjesztettük, majd
hínár-sás kivonattal kezeltük, miáltal
kellemes, elsősorban az amurok
számára ínycsiklandó íz és
zamatanyaggal láttuk el. A nyári
hónapokban kiválóan alkalmas az amur
horgászatához.
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Pácolt ü
Különleges pácolási eljárással készített, egyforma 
szemcseméretű, kézzel morzsolt, lé nélküli kukorica, eper 
(piros), méz (sárga) és vanília (natúr) és hínár-sás (zöld) 
ízesítéssel.

520 Méz
521 Eper
522 Vanília
523 Hínár - Sás

veges kukorica

Üveges kukorica
Egyforma szemcseméretű, kézzel 
morzsolt kukorica, lében.
Ízenként más színű és az ízesítésnek 
megfelelő ábrával ellátott címkével, 
tetején körcímkével.
500 Natúr
501 Vanília
502 Méz
503 Eper
506 Aszalt szilvás
509 Kék Kagylós
510 Amur /lucernás
511 Scopex
513 Páinka
514 Amur speciál (Hínár-sás)

XT Üveges kukorica
A BIG Carp Selector XT etetőknek megfelelő, különleges 
ízesítéssel készült Big Carp Selector XT üveges kukoricák 
különlegessége nem csak az ízesítésükben rejlik, hanem 
összetételükben is. Az üvegben a kiváló minőségű csemege 
kukorica mellé mega mais és tigrismogyoró is került. A mega 
mais egyértelműen azért, ha ki akarjuk szűrni a kisebb halakat, 
akkor azt tesszük a horogra. A tigrismogyoró azon kivűl, hogy 
kiváló ponty és amur csali, kellemesen édes ízt ad a 
kukoricának is, fokozva annak csalogató hatását.

492 Big Carp XT21 üveges kukorica
( tejszínes mandula )
494 Big Carp XT41 üveges kukorica
(trópusi gyümölcs)
495 Big Carp XT51 üveges kukorica
(csoki-cherry)
496 Big Carp XT61 üveges kukorica
(vegyes fűszeres)
497 Big Carp XT71 üveges kukorica
(mézeskalács fűszer - whisky)

21



450 Ponty aroma
Édes jellegű, rendkívűl 
kellemes aromakeverék, 
ponty horgászatához.

460 Vanília
461 Méz
462 Eper
466 Sajtos
467

 
Aszalt szilva

471 Hínár - Sás
472 Zöld lucerna
460 – 472 Aroma Spray
A horogra tűzött csalik 
aromásítását tudjuk megoldani 
vele. Jól használható még, a 
meggyúrt etetőgombocok 
extra aromázásához is. Az 
aroma úgy van elkészítve, 
hogy a csalira fújva, arról 
lassan oldódik le, így 
biztosítva van a hosszú 
csalogató hatás.

Távcsali aromák
Kis kiszerelésű, rendkívűl 
intenzív aromák. Egy 
flakon tartalma alkalmas 2 
kg etetőanyag ízesíté-
sére. Használhatók  
továbbá bármilyen 
horgaszcsalik ízesítésére, 
aromázására. Egymással 
keverhetők, így sok  
ízvariációt ki tudunk 
keverni.

414 Vanília
415 Méz
416 Eper
417 Kagyló
418 Ánizs
419 Tűzőszúnyog

457 Édeskukorica
Édeskukorica kivonatból készített 
pontyaroma használatával
etető és csali anyagaink illatát a 
legfinomabb édes, csemege
kukoricáéval megegyezővé varázsol-
hatjuk.

454 Halibut olaj
Ez nem aroma, bár ide 
van sorolva. Igazi 
laposhalból (halibut) 
készült olaj. Ponty 
horgászatához, meleg 
vizekben, ajánlott. 
Elsősorban a nagyobb 
pontyok kedvelik. 
Ritkábban lesz kapás, 
de az nagy lesz.

474 Pung Squid
475 Eper aroma
476 Méz aroma
477 Aszalt Szilva aroma
486 Zöld Lucerna aroma 
(Amur)
487 Hínár-Sás aroma 
(Amur)
490 Anchovy
491 Monster Crab

Bait Liquid aromák
A TOP MIX által kifejlesztett aminósavakkal dúsított, édes 
jellegű, különlegesen finom aroma keverékek, melyekkel az 
eredményesebb ponty és amur horgászatot akarjuk 
elősegíteni. A 100 ml kiszerelésű aromák minőségüket 
tekintve bőven megfelelnek a minőségi bojli készítés 
céljainak is, hiszen főzhetőek, azonban nem csak a bojlis 
horgászoknak ajánljuk a Bait Liquid-et. Csalijukat, 
etetőjüket maguk készítő horgászok is felhasználhátjak 
ezeket. Javasolt adagolása:
2 - 10 gr aroma, egy kg szárazanyaghoz.

455 Fűszeres Hús aroma
A kifejezetten a pontyhorgászok számára kifejlesz-
tett chilly paprika, bors és még számos fűszerből, 
továbbá húskivonatból készült magas protein 
tartalmú, ízfokozóval tuningolt folyékony adalék. 
Összetevői, ízvilága, az új irányzatot, a 
fűszeres-húsos jelleget tükrözik, és a lehető 
legrövidebb időn belüli legeredményesebb 
horgászat céljainak figyelembevételével lettek 
összeválogatva. A Fűszeres – Húsos Ponty aroma 
minden tekintetben tökéletes nagytestű halak, 
ponty, dévér, amur horgászatához. A horgászati 
szituációnak megfelelően többféle módon 
használható.

456 Brasem aroma
A Brasem aroma a 
legklasszikusabb dévér 
aroma folyékony változata. 
Sok év óta versenyeken is 
bizonyítja fogósságát. Eddig 
csak por alakban volt 
elérhető, most elkészítettük a 
sokkal finomabb folyékony 
változatot.
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270 – 276 Etető és szemesanyag
ragasztó
Etető és szemesanyag ragasztásához
szolgáló kukorica alapú ragasztó
anyag, amely többféle ízesítéssel
kerül forgalomba. Szinte bármitbármivel
össze lehet vele ragasztani.
Pl.: egybe ragasztható a csonti a
kukoricával és kaviccsal.
Etetőanyaghoz, még annak száraz
állapotában célszerű hozzákeverni.
270 Natúr

 272 Vanília
273 Méz
274 Eper

408 Ponty aroma
Természetes gyümölcscukor alapú 
aroma. Már maga a gyümölcscukor 
is kiváló ízfokozó, ha pontyra 
használjuk, de ezt még fokoztuk 
tejszínes szamóca aromával. 
Használható etetőanyagba 
keverve, vagy alapozó etetésnél 
közvetlenül az etetőgombócokra 
szórva.

413 Dévér aroma
Természetes, szőlőcukor alapú 
aroma. Erős karamell-kókusz-
vanília aromakeverék, mely 
szőlőcukorra lett felhordva, így 
igen édes ízű is. Használható 
etetőanyagba keverve, vagy 
alapozó etetésnél közvetlenül az 
etetőgombócokra szórva.

Vanília
RAGASZTÓ

Eper
RAGASZTÓ

Méz
RAGASZTÓ

Natúr
RAGASZTÓ

Bait Dipek
Ezek a dipek sűrűbb állagúak, mint a 
már megszokott folyékony aromák, 
ennek köszönhetően megtapadnak 
bármilyen horogcsalin, és egyenletesen 
vonják be azt. Mártsa bele, vagy 
áztassa be horogcsaliját 5-30 percig, 
majd a folyékony aroma bevonja, és a 
halakat közvetlenül a horoghoz csalja.
 Az ebbe belemártott csali a bedobás 
után a rárakódott sűrű massza jelentős 
részét magával viszi a mederfenékre. 
Minimális része, már süllyedés közben 
is leoldódik, hogy utat mutasson a 
vízközt mozgó halaknak a csali 
irányába. A fenéken fekvő mozdulatlan 
csalira a finom aromával és az arról 
leváló, legördülő szemekkel lehet 
felhívni a halak figyelmét. Így egy olyan 
„mozgó”, finom íz és illatfelhőben úszó 
csalit tudunk létrehozni, amely nem 
kerülheti el a mederfenéken táplálék 
után kutató halak figyelmét.

429 Fűszeres Máj
430 Fűszeres Hús
431 Fekete Szeder
432 Robin Red
433 Aszalt szilva
434 Eper
435 Méz
436 Méz-Whisky
437 Garlic
438 Hínár-Sás
439 Zöld lucerna
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Angolmorzsa
Olaszországból származó, piros és 
sárga színű, magas minőségű 
süllyedő morzsa. Minden fajta hal 
kedveli és előszeretettel válogatja 
ki az etetőanyag egyéb szemcséi 
közül. Ezért célszerű minden 
etetőhöz 2-10%-ban hozzákeverni.
201 Angolmorzsa piros
202 Angolmorzsa sárga
205 Angolmorzsa piros-sárga

-

228 FLUO morzsa édes
Különleges és egyedülálló 
adalékok ezek a flou színű 
morzsák. Rendkívűl élénk 
színüknek és nagyon finom édes 
ízüknek köszönhetően kiváló 
csalogató hatást biztosítanak. 
Még zavarosabb, sötétebb 
vizekben is láthatók a szemcsék, 
fokozva az ízhatást a láthatóság 
hatásával. A tesztek során 
egyértelműen kiderült, hogy 
feltűnő színük ellenére nem 
riasztják, hanem a halak 
kíváncsiságát fokozva, növelik az 
etetőanyag fogósságát. Jól 
használhatók folyóvizi horgászat
nál is. Az új Big Carp XT 
etetőinkben is ezeket a fluo 
morzsákat használjuk.

212 PV 1 Collant
Belgiumból importált magas 
tápértékű etetőanyag ragasztó. 
Javasolt felhasználási arány:
5 - 20%. A magasabb értéket folyó 
víznél kell alkalmazni. Halfajok: 
ponty, dévér, paduc, márna.

238 Mosott kavics,
1,6 - 3 mm
Vizzel tisztára mosott, 
egyenletes szemcsézesű 
kavics. Felhasználása 
etetőanyag, csonti és 
szemes anyag ragasz

-

tásánál súlyozáshoz.

215 Halliszt
Északi tengeri, magas minőségű 
tengeri halból készült liszt. Magas 
tápértéke miatt szinte minden 
pontyos etetőanyaghoz 
keverhető, elsősorban meleg 
jellegű vizeknel célszerű 
használni.

-

235 Löszös agyag
Világosbarna színű, lösz tartalmú agyag, 
mely a vízben gyorsan szétoldódik, ezért 
alkalmas felhős etetéshez is. Felhasználása 
etetőanyaghoz keverve 5-50%-ban, továbbá 
szúnyoglárva vízbe juttatásához.

236  Folyóvízi barna agyag
Sötétbarna színű, zsíros, lassan oldódó, 
nehéz agyag, fenéken és folyóvízben történő 
horgászathoz. Felhasználása etetőanyaghoz 
keverve 5-50%-ban, továbbá szúnyoglárva 
vízbe juttatásához. A két agyag keverékéből 
tetszőleges állagú agyag keverhető.
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TOP GUM
100% arabgumi, mely Szaud- 
Arábiából érkezik. A legkiválóbb 
csonti ragasztó. Nagy ragasztó 
hatása miatt kevés kell belőle. A 
vízben gyorsan feloldódik. A 2005. évi 
EB-n Alan Scotthorn és az angol 
csapat is ezt használta.
280 TOP GUM 200 g
281 TOP GUM 500 g

230 Sajtliszt
100 %-ban szárított parmezán sajt
őrlemenye. A márnás etetőanyagok
adalékanyaga. Áztatott kenyérrel keverve
kész márnacsemegét kapunk. A boilis
horgászok is alkalmazzák a sajtot a meleg
nyári időszakban, így érdemes a pontyos
etetőket is megbolondítani egy kis sajttal.
Javasolt felhasználási arány: 5-30%.

222 Pastoncino piros
223 Pastoncino sága
A TOP MIX Pastoncino egy különleges 
adalékanyag. Amely nem más, mint 
olajos, súllyedő, citrom aromával kezelt, 
édes, közepes szemcseméretű „nehéz 
morzsa” és négermag keveréke. A 
hangsúly a rendkívűl intenzív citrom 
aromán van, amely főként a nyári meleg 
vizekben hatékony. A szétbomló 
etetőanyagban virító apró (piros vagy 
sárga) szemcséket a halak megeszik. Az 
ízletes falatok sokáig a horgászhelyen 
tartják őket. Őshazájában, Olaszország-
ban a kárászos, pontyos keverékek 
nélkülözhetetlen összetevője. Hazánkban 
a jó dévéres keverékekből sem maradhat 
ki. A sárga színűt a zavaros, a piros 
színűt a tiszta vizekben célszerű bevetni.

237 Szúnyog szétválasztó por 
Sötétbarna lösz száraz, nagyon finomra őrölt por változata. Kiválóan alkalmas 
szúnyoglárva szétválasztására. A szúnyoglárvára kis mennyiséget szórva, 
finoman összekeverjük azzal. Ha a lárva eleg friss volt, szálaira bontja azt és 
sokáig élve tartja, hiszen teljesen természetes anyag. Alkalmas továbbá 
túlnedvesített lösz visszaszárítására is. 500 g

208 Tourteau de mais, őrölt
Előnye, hogy sokkal gyorsabban
felázik, tehát előbb használható,
mint a darabos változata.

210 Tourteau de mais Extra
Olaszországban gyártott, extra
minőségű, nagy darabos, az
eddigieknél magasabb olajtartalmú
kukorica pogácsa, melyet feláztatva,
esetleg aromával keverve adagolunk
az etetőanyaghoz. Felhasználása:
horgászat előtt legalább fél órával be
kell áztatni, célszerűen egy tasak
tartalmat 2 liter vízzel, esetleg aromát
hozzáadni, majd folyamatosan 4-5 kg
száraz etetőanyaghoz keverni.
Minden halfajhoz ajanlott, de
különösen kedveli a dévér, ponty és
kárász.
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