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SÜLLÔLÁZ
Korszerû pergetô módszerek
Jörg Strehlow alapján

GUMICSALIT A SÜLLÔKNEK!
A Süllôláz alapjait a Balzer cég korszerû süllôhorgászatot ismertetô füzete adta, melynek
szerzôje Jörg Strehlow, a legismertebb süllôhorgász és oktató Németországban. Cikkeit
rendszeresen olvashatják Európa legnagyobb horgász-szaklapjában, a BLINKER magazinban,
könyve, a „Süllô horgászata” mára már a horgászok bibliájává vált. A kiadványunk azonban
nem egy egyszerû fordítás, kipróbáltuk az eredeti mû újításait, javaslatait, és kiegészítettük
azokat tapasztalatainkkal, és a legjobb magyar süllôhorgászok véleményével. Így a füzet,
melyet Ön a kezében tart egy, a magyar vizek sajátosságaihoz igazított, javított-bôvített
kiadás.
Lusta csalis módszer

Drop Shot Módszer

Wobblerezés

Lusta csalis módszer
Mi az oka annak, hogy egy látszólag régóta ismert horgásztechnika, mint a gumicsalis horgászat (twiszter,
gumihal) új impulzust kaphat? Az ötletet a vertikális horgászat, (Hollandiából elterjedt csónakos
horgászmódszer) adta, melyet átültettünk a süllô horgászatára. Ez igazi áttörés volt! A csali enyhe mozgatásával
jobban felkeltjük a süllôk érdeklôdését, mint durva mozdulatokkal. Az intenzív csalivezetéssel ellentétben, mely
a csukahorgászatra jellemzô, ez teljesen új megoldás.
TÍZSZER TÖBB FOGÁS

CSAK GERINCES BOTTAL

FESZÜLJÖN A ZSINÓR

Az új módszernél a botot dobás után már
nem mozgatjuk, a csalit nagy távolságból is
már csak az orsóval vezetjük, hogy utána
optimális kontroll (feszes zsinór) alatt
süllyedhessen. Tapasztalataink szerint
süllôk kilencven százaléka ebben a süllyedési fázisban kap. Aki tehát eddig csak a
bevontatás közben várta a kapást, most
megtízszerezheti sikerét ezzel a technikával. A botot mindig optimálisan, a vízfelszínhez közel, olyan helyzetben tartsuk,
hogy azonnal reagálhassunk a kapásokra. A
bot mozdítása nélkül a csali egészen a
lábunkig siklik, csak az orsóval vezetve. A
nyugodt bottartás lehetôvé teszi, hogy
villámgyorsan reagáljunk a kapásra, a csali
süllyedô fázisában is.

A klasszikus, intenzív botmozgatással
végzett tviszterezés megfoszt minket az
esélytôl, hogy idôben észleljük a csali
süllyedése közbeni kapásokat. Az újítás
lehetôvé teszi, hogy minden szituációban
azonnal reagáljunk, Ennek elengedhetetlen
feltétele, hogy állandóan feszes zsinórral és
nagyon gerinces, gyors bottal horgásszunk.
Aki szerint ezzel a módszerrel a csali
bevontatás közben állandóan akadozik, az
túl puha bottal horgászik, és belehúzza a
csalit a fenék akadályaiba. Megfelelô bottal
jól kontrolálható a csalivezetés. A legjobban
bevált botok 2,4-2,7 m hosszúak és 30-60
gr dobósúlyúak voltak. A módszer alkalmazásánál elengedhetetlen a jó, azonnali
reagálású orsó. Csak végtelen visszaforgásgátlós (azonnali rotormegállítás) orsók
jöhetnek szóba.

A szôtt zsinórok és a gerinces botok miatt
elengedhetetlen a tökéletes fékû orsó.
Nem a tulajdonképpeni csali vezetés az
igazi probléma – ez kontrol alatt tartható
–, hanem az, hogy a fárasztásnál a zsinórt
egy millimétert sem engedhetjük lazulni,
mert csak így tudjuk kivédeni a nagy
fogasok fejrázások közbeni leakadását. Ha
a zsinórt mindig feszesen tartjuk, a
leakadások gyakorlatilag megszûnnek. Szôtt
zsinórral és kemény bottal csak folyamatos
húzással, a zsinór állandó feszesen
tartásával kerülhetjük el megakasztott
halunk elvesztését.
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használjunk, melyek saját mozgása relatív
kicsi, lustán viselkedik. Nagyon fontos, hogy
a gumi lágy, rugalmas legyen, a csali
alakjának kell biztosítani az ideális
merevséget, a visszafogottabb mozgást. A
tökéletes csalivezetést apró vibrációk, és
nem nagy mozgások jellemzik. Ezek az apró
rezgések elengedhetetlenek az eredményes
„lusta csalis” technikánál. Nagyszerûek az
új „Lazy-Lure” termékek, melyeket
kizárólag ehhez a technikához fejlesztett ki
a BALZER cég „LazyLure-Distance” néven.
Ezek speciális színûek, így a víz alatti
színspektrumot adják vissza. Számunkra
szürke egerek, de nem így a süllôknek!
A megfelelô fej kiválasztása alapvetô
fontosságú, de még így is elôfordulhat (fôleg
óvatos kapások esetén), hogy bár észleljük
a kapást, mégis „üresen” vágunk be.

A kerekebb és merevebb
forma biztosan tartja a Lazy Lure Distance
mûcsalikat nagy dobásoknál és erôs áramlatban is.

RÉGI CSALIK, ÚJ SZÍNEK
A nyár derekán visszatérhetünk az
egyszerûbb szerelékekre is, ilyenkor a csalit
egy pihekönnyû karabinerrel közvetlenül a
szôtt, sárga fôzsinórhoz kötjük.

Nagyon könnyû, mégis erôs karabíner

Meleg vízben a fogas agresszív kapása
lehetôvé teszi a nagyobb mozgású
gumihalak használatát is – ezek elsô sorban
alkonyatkor és sötétben vonzóak. Itt is új
színkombinációkat fejlesztett ki a Balzer
cég. A fejlesztés a legjobb minôségû és
legtartósabb gumihalak gyártójával a Relaxal
közösen történt. Próbálja ki az exkluzív
Balzer szériát, a RELAX Ripper Kopytos-t.
Itt megtalálhatók mind az éjszakai, mind a
nappali horgászathoz tartozó ideális
színkombinációk. Ezek kihangsúlyozzák a
csali alakját, felkeltik a rablóhalak
érdeklôdését. Az új „LazyLure” gumihalak
három kialakításban „Distance”, „Vertical”
és „Drop Shot” a legfogósabb színekben
kaphatók.
FELÜLRÔL HORGÁSZVA

A „LUSTA” CSALIRA JOBBAN KAP
Kiemelt fontosságú a megfelelô csali
kiválasztása. Csaliként karcsú gumihalakat

Ilyenkor egy kis hármashorog a gumifarokba csodákra képes.

A magasabb és karcsúbb alak
a Lazy Lure Vertical csalik esetén tökéletes mozgást
eredményez.

Tudták Önök például, hogy a vertikális
horgászatra nem csak csónakból van
lehetôség? Télen a rablóhalak szívesen
húzódnak vissza tavaink, folyóink mély
árkaiba, oldalvizeibe. És éppen ott vannak
ideális meredélyek és partfalak a
süllôhorgászat egyik igen vonzó ágához,
amit mi tapogató horgászatnak hívunk.

VERTIKÁLISAN
Télen a táplálékhalak a mély vízbe
húzódnak, ide vonzva a rablóhalakat is.
A süllôk anyagcseréje hideg vízben lelassul,
mozgásuk olyan, mintha altatót vettek
volna be. Felismerve ezt az évenként
megismétlôdô változást, kifejlesztettünk
egy különleges horgásztechnikát, ami arra
kényszerít minket, hogy megfékezzük
horgász-temperamentumunkat, és finoman,
tapogatózva horgásszunk. Ilyenkor a
leglágyabb csalimozgatás hozhatja meg a
kapást! És most jött el a Lazy Lure Vertical
csalik ideje, mely kitûnôen használható
mélyvízi horgászatnál.
MINDIG A TÖRÉS MENTÉN
Ami korábban csak megérzés volt, azt mi
komplett módszerré fejlesztettük a holland
vertikális rendszerbôl kiindulva. Megújítva,
átdolgozva, csónak nélkül, partról is
alkalmazható. Mindenütt használhatjuk,
ahol meredek a part, nincs vagy lassú az
áramlás és kellôen mély a víz. Hajókikötök,
kôszórások, magas partok, mind-mind
ideális helyszínek. Ott a legjobb, ahol
közvetlenül botspicc alatt horgászhatunk.
CSALIK A MÉRLEGEN
Amikor a csali talajt ér, megfeszítjük a
zsinórt, és apró emelésekkel, a zsinórt
folyamatosan feszesen tartva végigtapogatjuk a mederfeneket. Fontos, hogy csak
kis lépésekkel haladjunk, centiméterrôl
centiméterre derítsük fel a meder alakulatokat. Ehhez ideális a jól látható sárga
színû szôtt zsinór. A módszer elônye, hogy
a vízfelszínnél tartott spicc miatt a szél nem
kap bele a zsinórba, így szeles idôben is
alkalmazható. Hibát követünk el, ha
statikusan mindig ugyanazt a pontot hor3

gásszuk. Az elérhetô területet kellô
alapossággal térképezzük fel, így gyorsan
megtalálhatjuk a töréseket, mély árkokat
vagy iszapos átjárókat a fenéken. Ha egy
helyen kapásunk volt, akkor ott
továbbiakra is számíthatunk. Kifizetôdik a
kitartás. A csapatba rendezôdés mindig is
jellemzi a süllôket, de ez a falka-magatartás
kifejezetten felerôsödik hideg vízben. A
csalit finom mozdulatokkal kell pár
centiméterrel a fenék fölé emelni, és ott
lebegtetni, nagyon lassú csuklómozdulatokkal hintáztatni. Ez meghozza az eredményt!
NE TÚL KICSI FALATKÁKAT
Mivel ennél a módszernél nincs szükség
nagy dobásokra, hiszen a botspicc alatt
horgászunk, kisebb mûcsalik használata is
szóba jöhetne, ám a hideg mély vízben a
süllô természetes tápláléka nem az apró
ivadékhal, hanem a vermelô, vagy vermelni
készülô testesebb keszegek. Tehát a csali
kiválasztásánál ezt a szempontot is
figyelembe kell vennünk. Az ideális
gumicsali 8-15 cm hosszú, nem túl feltûnô
színû, viszonylag kis vibrációjú. Speciálisan
erre a célra lett kifejlesztve a Balzer Lazy
Lure „Vertikal” termékcsalád. Ezek 10cm
hosszú minimális saját mozgású, lágy
gumihalak. Ezek különleges farok kikép-

Segédhorgos elôke nemesacélból. Létfontosságú, ha
csukára is számíthatunk, 100%-os védelem.

használjunk a fôzsinórunknál merevebb,
áttetszô fluorcarbon elôkét. Ha ezt
elmulasztjuk, a függôleges (vertikális)
horgászat miatt csalink horga könnyen a
fôzsinórunkba akadhat.
GYORSAN LEFELÉ
A Lazy Lure vezetéséhez és vízfenékre
juttatásához álló és kis sodrású vizekben,
10 méteres vízmélységig a 10-15 gr súlyú
ólomfejek a legmegfelelôbbek. A gömb
alakú fejekkel szerelt csali lassan szédelegve
süllyed a fenékre. Ezeket inkább a nyári,
ôszi melegebb vizekben használjuk. Az
áramvonalas „stand up” (állj fel) fejek a
csalit gyorsabban és egyenletesen
süllyesztik, de ami a lényeg, a kemény
fenékre érve a csali farkát megemelve
ingerlik a süllôket támadásra.

JIG-FEJEK

MÉG EGY CSALI

A szerelék fogósságát megnövelhetjük,
különösen óvatos, maszatolós kapások
esetén, ha a gumihalunkat egy második
horoggal is ellátjuk. A legegyszerûbb és
legbiztosabb megoldás ha a FluorcarbonHardmonoval készre szerelt hármashorgos
elôkét használjuk. Ennek gyorskapoccsal
ellátott végét az ólomfej fülébe akasztjuk,
hármashorgát pedig a gumihal faroknyelébe. A több méretben kapható
szerelék elônye amellett, hogy gyorsan és
egyszerûen szerelhetô, hogy a csali szabad
mozgását nem akadályozza. Olyan helyeken, ahol csuka kapására is számíthatunk
használjuk a 7x7 Niroflex acélszállal szerelt
változatot! Vertikális horgászatnál mindig
figyeljünk arra, hogy a fôzsinórra akasztott
csali szépen, vízszintesen álljon. Ezt mindenképpen ellenôrizzük horgászat elôtt!

Akár vertikális módszerrel horgászunk
csónakból, vagy partfalról, akár a parttól
messzebb próbáljuk a süllôket becsapni egy
újdonságot
mindenképpen
érdemes
kipróbálnunk, ez a segédcsalis szerelék. Az

Valós méret (3 cm)

egyébként fogós gumihalunk fölé a
fôzsinórra kapcsoljunk ólomfej nélküli
horogra húzott apró gumihalat.
Ezt az egyszerû módszert már régóta
alkalmazzák a tôkehal, makréla és
sügérfélék horgászatában. Itt nem
elsôsorban a süllô éhségére apellálunk.
Ismerjük a ragadozók területvédô ösztönét
és táplálék irigységét. Ezt felhasználhatjuk
zsákmányul ejtésükhöz. A fôzsinórra
kapcsolt segédcsali, mint egy, a nagyobb
gumihal elôl menekülô zsákmány, a táplálék
irigység folytán még a jóllakott és
érdektelen rablóhalat is kapásra ingerli.
GYORS CSERE

Segédhorgos-elôke Fluorocarbon-Hardmono.
Harapásbiztos és láthatatlan a vízben. Sülôhöz és
csukához.

zésüknek köszönhetôen még lassú
vezetésnél is finoman vibrálnak, melyek
kitûnôen imitálják a hideg vízben lelassult
zsákmányhalak mozgását. A szerelék
összeállításánál nagyon fontos, hogy mindig
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Fémszálas segédhorgos-elôke Relax Kopyto mûcsalival és gömbölyû fejjel

Hardmono Fluorkarbon szálas segédhorgos-elôke Lazy-Lure mûcsalival és stand-up fejjel szerelve

Kék-ezüst: klasszikus imitációja a kis
fehérhalnak, igazi általános
Barna/csillámos: ott alkalmazzuk, ahol feltételezhetôen sötétebb csalihalak szerepelnek a fogas étlapján
Fekete: speciálisan alkonyatkor ajánlott
Sárga/narancs: ha a fenti színek már nem
eredményesek, ez a szín a siker kulcsa lehet

A 10cm-es elôkére kötött kicsi, súlytalan
gumicsalik egyszerûen a tulajdonképpeni
csalink elé, a fôzsinórra kötött fülbe
kapcsolhatók. A gyorskapocs nagy elônye,
hogy
villámgyorsan
variálhatjuk
szerelékünket
a
megváltozott
viszonyokhoz.
Ha
akadós
helyen
horgászunk, hagyjuk el a segédcsalit, míg
nyílt terepen és maszatolós kapások
esetén, akár a színeket is variálva

használjuk. A kész elôkék kiváló minôségû
komponensei garantálják a sikert, és még
kapitális halak esetén is biztosan tartanak.
A rendszer a Fluorcarbon-hardmono szállal
van szerelve, mely egyedülállóan ötvözi a
Fluorcarbon és a Hardmono zsinór
elônyeit. Egyrészt kemény Polymer-bôl áll,
hogy a legélesebb ragadózók fogait is
mindenkor kibírja, másrészt a vízével
megegyezô a törésmutatója miatt, a vízben
gyakorlatilag láthatatlan.
PÁROS FOGÁS
Természetesen túlzott optimizmus lenne
azt gondolnunk, hogy a segédcsalis
technikával párosával fogjuk majd a
fenséges
kékfarkú
ragadozókat.
Mindenesetre érdemes a módszert
megpróbálni akár a télen lelassult, akár a
nyári melegben a jóllakottan pihenô
süllôkre. Gyakorta elôfordul, hogy süllôzés
közben a segédcsalit termetes sügerek,
kôsüllôk támadják meg, és esnek a tûhegyes
horog fogságába. Akár az is megeshet, hogy
egyszerre két halat fáraszthatunk.
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A Drop Shot módszer

Balzer-Relax süllôcsalik
Relax Ripper Kopyto 1 3731/612
/012

Valós méret (12 cm)

/312

/212

Az USA-ban a sügerezô horgászok régóta alkalmazott technikáját továbbfejlesztve és egységes rendszerbe
foglalva alakította ki a Balzer cég új Drop Shot módszerét (a továbbiakban DS). Kimagasló eredményeket
érhetünk el vele még agyonhorgászott vizeken is a süllô horgászatánál. Érdemes ezt a fogós, ám de nem
egészen egyszerû módszert a süllôzés mellett sügeres és csukás vizeken is kipróbálni. Szinte mágnesként
vonzza a halakat.

/112
ALKALMAZÁSI TERÜLETE

A Drop Shot módszer alapja a különleges
horog (boxer horog), ennek a horognak a
befogadására
alkalmas
mûcsali,
a
csúsztatható végólóm. A módszer a
legóvatosabb, legravaszabb ragadózókat is
becsapja, nem véletlenül terjed világszerte.

A DS-módszer sikeres alkalmazásának
három fontos feltétele van:
1. Az áramlás ne legyen túl erôs,
2. Jó minôségû, gerinces botunk legyen,
mely a csuklónkig közvetíti a csali
minden rezdülését,
3. Természetesen legyenek ragadozó halak
a kiszemelt vízterületen.
A DS-módszer folyamatos összpontosítást
követel. Zsinórunk mindig legyen feszes,
hogy a kapást azonnal felismerhessük és
késedelem nélkül reagálni tudjunk rá.
Hogy a gyorsabb folyású vizeken se keljen
lemondani errôl az eredményes módszer-

/712

/512

/412

MI IS A LÉNYEG?

Lazy Lure Drop Shot 1 6602/003
/001
Valós méret (8 cm)

/002

/005

/004

/006

/007

/008

Lazy Lure Vertical 1 6601/006
/001
Valós méret (10 cm)

/003

/002

/004

Lazy Lure Distance 1 6600/008

Vontatás közben a horog a csali belsejében lapul

/005

Valós méret (12 cm)

Áttetszô-ezüstös csillámos: világosban, tiszta vízben
Borostyán-aranycsillámos: napfényben, zavaros vízben
Áttetszô, vörös csillámos: szuper szín igen mély és meleg vizekben
Áttetszô fekete csillámos: univerzálisan bevethetô minden víztípusban.
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/007
Áttetszô kék-arany csillámos: kiváló tiszta és enyhén zavaros vizekben
Piszkosbarna-zöld: alapszín óvatos süllôkhöz
Matt-fekete: az elsô gumicsali, speciálisan éjszakai süllô-horgászathoz
Fényes fekete vörös csillámos: éjszakai horgászatkor, mély, tiszta vizekben

Kapáskor elôjön a tûhegyes horog

rôl, egy 15-cm hosszúságú elôkére rögzítsük a csalit. Ekkor az áramlat az elôkén
dinamikusan mozgatja csalinkat. Ez ingerli
kapásra a süllôket.
CÉLHALAK A DS-NÉL
Ez a módszer elsôsorban süllô, kôsüllô és
sügér horgászatához ideális, de csukára és
feketesügérre is eredményes. A DS-módszert egyre gyakrabban használják a tavi
pisztrángozásnál is.
DS-SZERELÉK FLUOROCARBONBÓL
Hogy könnyebb legyen a dolgunk a vízparton, és hogy a horgászatra szánt drága
idônket ne a szereléssel töltsük, használjunk kész elôkét. Háromféle elôkébôl választhatunk. Ezek az új, harapásálló
Fluorcarbon anyagból készültek, így a víz
alatt szinte láthatatlanok és rendkívüli
ellenállóak az éles ragadozó fogakkal
szemben. Az elôkét egyszerûen a
fôzsinórhoz kötjük, a horogra húzzuk a
Lazy Lure DS gumicsalit, és a kiválasztott
speciális DS ólomsúlyt a szerelék végére
kapcsoljuk a rajta lévô klipsszel. A horog és
az ólom távolsága a meghorgászni kívánt
terület
sajátosságainak
megfelelôen
szabadon változtatható. Iszapos fenék
esetén, vagy egy akadó mellett horgászva
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nagyobb távolságra húzzuk az ólmot, így a
vízközt várakozó rablók elôtt vezethetjük
a csalit. Kemény, akadálymentes fenék
esetén a lent meglapuló süllô az ólom és a
csali távolság lerövidítésével érhetô el.
Ennél a módszernél is ügyeljünk arra, hogy
állandó kontaktusunk legyen a csalival, a
zsinórt egy pillanatra se lazítsuk be.
ALAP MEGOLDÁSOK:
A. A horog közvetlenül a fôzsinórhoz van
kötve, ez a klasszikus Drop Shot
rendszer. Folyamatos kapcsolatot
tarthatunk a csalival.
B. A horog 5 cm hosszú oldalágra van
kötve, itt a csalinak szabadabb mozgást
engedünk. Ideális parti horgászatnál álló,
vagy enyhén áramló vízben és heves
kapások idején.
C. A horog 15 cm-es oldalágra van kötve,
ebben az esetben csalink szabadon
lebeghet. Áramlásban, illetve intenzíven
mozgatott csali esetén alkalmazható.
A DS-CSALIK RÖGZÍTÉSE
Amint azt a DS-horgok speciális külseje
sejtetni engedi, a csali rögzítése is eltér a
megszokottól. A horgot a DS csali elülsô
részére akasztjuk (1.kép) és a csalit egészen
a szemig vezetjük.(2.kép). A horgot a csali
hasán áttoljuk (3.kép) és fent ismét
kidugjuk. A horog hegye így a Lazy Lure
csali hátán van, elrejtve, így még a
legóvatosabb süllôket sem riasztja el.
(4.kép).

majd apró pöccintésekkel, emelésekkel
vontassuk be. A bevontatás ne legyen
egyenletes, a rántások közé idônként
iktassunk pár másodperces szünetet, néha
emelhetünk rajta egy-egy nagyobbat.
Csalink így imitálja a sérült zsákmány halak
mozgását. Ügyeljünk rá, hogy a zsinórunk
ekkor is feszes legyen, nehogy lemaradjunk
a kapásról. A süllô kapása gyakran a
bevontatás szüneteiben következik be,
amikor a csali önálló lebegésbe kezd.
A DS a lassú bevontathatóságának
köszönhetôen azokon a helyeken is
eredményes, ahol más csalikkal nem tudunk
kapást elérni. Például akadók, tartások
mélyén lapuló süllôknek így tudunk idôt
hagyni, hogy rámozduljanak a csalira.
1

2

3

BEVÁGÁS A DS-NÉL
A kapás ennél a módszernél általában
lényegesen finomabban jelentkezik, mint
más mûcsalis technikáknál. Ennek oka a
lassabb csalivezetéssel magyarázható,
ugyanis a süllônek marad ideje a csali
megvizsgálására. A bevágás kb. 1-2
másodperccel a kapás után történjen.
DS-CSALIK
A DS módszer sajátosságai, a lassúbb
vontatás, az óvatosabb kapások speciális
csalit igényelnek. A Balzer Lazy Lure „Drop
Shot” gumihalak kifejezetten ehhez a
módszerhez lettek kifejlesztve. 8 cm-es

Közvetlen kontaktus vertikális módszerhez

hosszban és nyolc különbözô színben
készülnek. Közülük mindig kiválaszthatjuk
a legmegfelelôbbet. Különleges testkiképzésük – a horog számára kiképzett zseb –,
a vizénél valamivel kisebb fajsúlyuk, valamint
a gumi ízét és illatát elfedô különleges só
alkalmazása, ellenállhatatlanná teszi ezeket
a csalikat.

Lebegtetés elôkével

DROP SHOT –ÓLOM: „GÖMBÖLYÛ”

DS ZSINÓR

Kemény aljzaton álló, vagy lassan áramló
vízben vetjük be, mivel emelés után még
gördül a fenéken és a csaliba pótlólagos
életet lehel.

Amint korábban már leírtuk, a csali és a hal
közötti kontaktus a legdöntôbb tényezô.
Ezért mindig csak szôtt zsinórt használjunk,
mivel ezek nyúlása elhanyagolható. Kiváló
zsinór az új Ironlie®Extreme Distance,
mely 150 és 1000 méteres tekercsben
kapható, zöld és sárga színben. Különleges
kialakításának köszönhetôen jóval nagyobb
dobótávolságot tesz lehetôvé, mint a
hagyományos szôtt zsinórok. Süllôzéshez a
0,11-0,17mm-es méretek a legmegfelelôbbek. Az élénk sárga szín azokban az esetekben ajánlott, amikor horgászat közben
zsinórunkat szemmel kell tartanunk.

DS-ÓLMOK
A Drop Shot ólmok speciális zsinórkapoccsal vannak ellátva, ami erôsen fogja a
zsinórt, és helyén tartja az ólmot még erôs
dobásoknál, illetve akadós terepen is. A
zsinór a klipszbôl könnyen kiakasztható, így
a csali és a talaj közti távolság bármikor a
körülményekhez állítható.

A csúsztatható Drop Shot ólom feszesen tartja a
fôzsinórt, miközben a csali szabadon mozoghat.
Ügyeljünk a végólom és a csali távolságának helyes
beállítására!

DROP SHOT ÓLOM „HOSSZÚKÁS”
CSALIVEZETÉS A DS-NÉL
4
Általános érvényû szabály, hogy a csalit a
lehetô leglassabban kell bevontatni.
Bedobás után feszesen tartott zsinórral
hagyjuk, hogy az ólom a fenékre süllyedjen,
8

A Drop Shot ólmok különleges
rögzítôfüle lehetôvé teszi az
ólom csúsztatását a zsinóron,
ezzel szabályozható a csali
fenék feletti magassága.

Hosszú formájának köszönhetôen az ólom
gyorsan süllyed. Rántás közben az ólom
állandóan átbillen állóból fekvô helyzetbe,
így a csalit állandóan mozgásban tartja.
Minden esetben használhatjuk.
9

Wobblerrel süllôre

Tartozékok

Míg a DropShot-horgászat ma még kissé egzotikus módszernek tûnhet, addig a wobblerezés Európa szerte
hagyományosnak számít. Sokan kizárólag csak csukára használják, a süllô csak keveseknek wobbler-zsákmány.
Ennek oka az lehet, hogy nagyon kevés a piacon a partról is igazán jól használható süllôzô wobbler.
HORGÁSZAT CSILLAGFÉNYBEN
Mivel a fogas partközelben leginkább alkonyatkor, vagy még inkább éjszaka támadja a felszíni wobblert, elô kellett állni egy fekete úszó
wobblerrel. Csak az úszó vagy mérsékelten mélyretörô wobblert lehet a nagy folyók töltésénél zavartalanul vezetni. Legyen továbbá
karcsú, erôsen veressen és csörögjön. Mélyebb vizekhez fény visszaverô wobbler kell. Legjobb gyöngyház-színben, nagyobb merülési
mélységgel.

SÜLLÔMÁGNES
A sügérfélék zsákmányszerzésében nagy
hatása van az illatoknak-szagoknak. Ezt a
hatást szanálja ki az aromaspray. Kiváló
távcsali. Egyszerûen a mû- vagy természetes
csalira kell permetezni. Gyenge kapási
idôszakban gyakran ez a siker kulcsa!
Tartalma: 50 ml. Illatok: Stint, Vér/Hal
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KICSI, MÉGIS FOGÓS
AROMAGYÖNGYÖK
A nyári hónapokban, amikor a sügér és a süllô gyakran tele hassal a fenéken tanyázik, vagy jobb esetben apró halakra vadászik, eljött a
mini wobblerek bevetésének ideje. Ezeket a kicsi, úszó wobblereket - melyek természetes színekben kaphatók – feltétlenül ki kell próbálni,
ha a hagyományos módszerekkel már nem boldogulunk. Néha a nagyobb süllôk is igen vehemensen kapnak az apró csalikra, ugyanis nyáron
a nagy tömegben jelen lévô ivadék a legkönnyebb zsákmány. És tíz kicsi falatka végül is ér annyit, mint egy nagyobb.
/104

A porózus anyag nagyon
jól beszívja a különbözô
folyadékokat, így hoszszantartó csalogató illatfelhôt bocsát ki,
meszszirôl oda vonzva a süllôket. A
gyöngyöket egyszerûen be kell itatni, aztán
csak fel kell fûzni a csali fölé. Átmérô: 7
mm.

A készlet tartalmazza a korszerû
süllôhorgászat minden alapvetô kellékét,
egy praktikus táskában. Minden fontos csali,
és kiegészítô megtalálható benne, mely a
Drop Shot módszerhez,
a vertikális horgászathoz, illetve általában a
gumihalas horgászathoz kell.

FLUORO

Ez a különleges újdonság két korábban
külön-külön meglévô zsinórtípus elônyeit
hordozza. Kemény Hardmono, így ellenáll a
legélesebb fogaknak is, ugyanakkor fénytörése megegyezik a vízével, ezáltal a víz
alatt szinte láthatatlan. Komplett program
kapható természetes csalival történô
horgászathoz, illetve pergetéshez.

Valós méret (11 cm)
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eljut a vízben, és a leglustább
ragadozók figyelmét is felkelti. A
csörgôt egyszerûen a gumihalba
nyomjuk.

JÖRG STREHLOW 100%
CARBON HARDMONO

1 3457/011

1 3458/204

INDULÓ KÉSZLET

100% Fluorocarbon
100% Hardmono
100% Láthatatlan
100% Biztonság a rablóhalak éles fogai ellen

1 db lustacsalis elôke
3 db Csörgô
3 db Levegô-kapszula
1-1 db DropShot ólom, kerek, 10 és 20 g
1-1 db DropShot ólom, ovális, 10 és 20g
2 db DropShot gumihal
2 db DropShot szerelék
2 db Gumuhal („vertikális”)
1 db lustacsalis Rig Fluorocarbon-Hardmono
2 db gumihal („Distance”)
2 db Kopyto Ripper
1 db Jighead, kerek, a Distance Shad-hez
1 db Jighead, kerek, a Vertikális Shad-hez
1 db Stand-up Jighead a vertikális Shad-hez
1 db Stand-Up Jighead, a Distance Shad-hez
1db lustacsalis Rig,
4 db segédcsali: piros, barna, fehér, fekete
3 db segédhorgos szerelék:
3,5 cm, 5,5 cm, 7,5 cm
2-2 db karabiner, 6-os és 10-es méretben
1 db Süllôláz füzet

CSÖRGÔK

Valós méret (4 cm)

A csörgô egy hegyes fémhenger, melyben
fémgolyók vannak. Ezek a golyók a csali
legkisebb mozgására összeütôdnek. Ez a
zaj, illetve az általa kiváltott rezgés, messze
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Balzer ajánlata

Art.- Best.Nr.
Nr.

Marke
Bez.

Faulenzerfischen
11325

/245

Natural Power IM-10 Jig

11440

/000

Magna MX-9 Mega Jig

A
B

A LEGJOBB BOTOK MÛCSALIS SÜLLÔHORGÁSZATHOZ

11038

/275

Diabolo Heavy Jig

C

Ismerje meg kínálatunkat. A most ismertetett módszerek másféle horgászatot, ezért
más botokat igényelnek, mint ami eddig Magyarországon megszokott volt. Ezt Ön se
felejtse el botválasztásnál. Ne féljen kipróbálni az újításokat! Megéri. Ezek a botok
minden helyzetben megbízhatóan szolgálják Önt. Ne azt kérdezze, mit tehet Ön a
botjáért. Azt kérdezze, mit tehet a botja Önért!

11050

/285

Diabolo Drop Shot

D

11059

/215

Diabolo Drop Shot Boat

D

Drop Shot

A

B

C

D

E

F

G

Vertikalfischen
11328

/210

Natural Power IM-10 Vertical

11442

/180

Magna MX-9 Vertical

E
F

11498

/205

Natural Power IM-7 Zocker 55

G

