1

ZANĘTY I PRZYNĘTY

ZANĘTY POPULARNE
Zanęty popularne Stil są wytwarzane
w dwóch wersjach: - Na Rzeki i Uniwersalna. Przy niskiej cenie, ich jakość absolutnie wystarcza na łowiska
nie przełowione. Mogą być stosowane
wprost, ale można je też ukierunkować
na konkretny gatunek ryb lub warunki
w łowisku. Wystarczy dodać jednego
z produktów Stil: bioaktywatora, atraktora, mieszanki smakowo-zapachowej
lub komponentu zanętowego spośród
opisanych na następnych stronach. Powstaje pełnowartościowa zanęta nawet
na łowiska bardzo trudne, skomponowana według uznania łowiącego.
Opakowania: 2,5 kg.

SPECJAŁY
LESZCZOWE

PROFESIONALNE
MIESZANKI
Zupełnie nowe udoskonalone mieszanki,
przeznaczone na łowiska trudne. Kompletne, o przyjemnym aromacie, idealne
na każdą wodę. Sporządzone z najwyższej
jakości, bardzo słodkiego pieczywa
cukierniczego, przypraw korzennych
i sprawdzonych dodatków aktywizują
cych, szczególnie pobudzająco oddzia
łujących na leszcze – wabiących je nawet z dużej odległości, o każdej porze
roku. Nie zakwaszają łowiska, nadają
się do nęcenia kilkudniowego. Można je wzbogacić przez dodanie Emulsji
Big Fish (str. 26), Ziarna Zanętowego
Gotowego (str. 30) lub białych i/lub czerwonych robaków.
Opakowania: 2,5 kg.
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ZANĘTY GIGANT 5 kg

ZANĘTY SPECJALISTYCZNE 2,5 kg

Mieszanki o skuteczności potwierdzonej przez znawców
wędkarstwa gruntowego, specjalizujących się w łowieniu dużych egzemplarzy ryb karpiowatych. Zawierają
pieczywa cukiernicze, mielone ziarna słodkiej kukurydzy, makuchy roślin oleistych, dodatki smakowo - za
pachowe, ekscytujące ryby. Dzięki nim zanęta zwabione
ryby utrzymuje w miejscu nęcenia. Zanęta jest wytwarzana w dwóch wersjach smakowych, zapachowych
i kolorystycznych. Jasna (opakowanie zielone) na łowiska z dominacją karpi, linów i karasi. Ciemna (opakowanie niebieskie) – na łowiska z dominacją leszczy, płoci
i krąpi.
Opakowania: 5 kg,
w korzystnej cenie

Te zanęty znajdą zastosowanie przy łowieniu kilkudniowym, np. przez weekend, na biwaku, zasiadce, itp.

ZANĘTY I PRZYNĘTY
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Karp, Leszcz, Płoć i Lin-Karaś – mieszanki ukierunkowane na poszczególne gatunki ryb. Nowość! Method Feeder
– specjalna do koszyka zanętowego, do metody. Uniwersalną można samemu dostosować albo do gatunku ryby,
przez dodanie odpowiedniego bioaktywatora, albo do szczególnych wymagań łowiska. Jednym ze sposobów wzbogacania tych zanęt jest dodanie odpowiedniego bioaktywatora lub ich zmieszanie z koncentratem zanętowym serii Turbo
lub Professionell w proporcji: 1 opakowanie Specjalistycznej na 1 opakowanie tamtych.
Wszystkie rodzaje zanęt sporządzone wg sprawdzonej formuły.
Odpowiednio do warunków łowiska można je wzbogacać w takie składniki, jak Konopie prażone, Coco Belge,
Coprah Melasse (str. 20-21), melasy smakowe (str. 27), atraktory i akrywatory (str. 25).
Skuteczność wszystkich sprawdzona.
I ekonomiczność: opakowanie 2,5-kg w cenie 2 kg zanęty standardowej.
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ZANĘTY EXTRA

ZANĘTY SUPER

Nowa, ulepszona formuła serii (Allround – Uniwersalna, Brassen – Leszcz, Karpfen – Karp, Plötzen, Rotauge – Płoć,
Schleie – Lin), a także Method Feeder (Winkelpicker), przeznaczonych do rekreacyjnego łowienia ryb karpiowatych.
Sporządzone ze składników najwyższej jakości, wzbogacone w atraktory intensyfikujące apetyt ryb i selektywnie oddziałujące na poszczególne ich gatunki. Pozwala to przyciągać ryby w miejsca dla nich nietypowe, np. liny łowić przy dnie żwirowo-piaszczystym, a płocie – przy mulistym, w płytkich zatoczkach.
Konfekcjonowane w opakowania: 0,65 kg.

Najpopularniejsze, znakomite mieszanki zanętowe, zestawione ze składników wysokobiałkowych i doskonałej jakości
pieczywa, wzbogacone w naturalne aktywatory, zioła i przyprawy korzenne.
Smak i zapach dostosowane do odpowiednich gatunków ryb. Specjalnie kondycjonowane, co wybitnie zwiększa smakowitość zanęty. Łatwe do rozrobienia. Skuteczne w każdych warunkach łowienia.
Można je łączyć z Ziarnami zanętowymi gotowymi, str. 30 lub z każdą z zanęt Stil o tym samym profilu (tzn. Karp – Karp,
Lin – Lin itd.).
Konfekcjonowane w dogodne opakowania 0,75 kg.

Te zanęty, w odróżnieniu od Professionell czy Turbo, można uatrakcyjniać przez wzbogacenie ich w dodatki smakowo-zapachowe, atraktory lub aktywatory oraz składniki zanętowe, np. Konopie prażone, Melasa aromatyzowana,
Coprah Melassa w mieszance na leszcze, Pieczywo Kolorowe Fluo na karpie.

ZANĘTY I PRZYNĘTY
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PROGRAM SPECJALNY...

High Protein Bait (HPB), czyli po polsku zanęta (lub
przynęta) wysokobiałkowa, ma historię dość krótką
w porównaniu z innymi naturalnymi substancjami używanymi do zwabienia ryb. Sięga ledwie lat 70. ubiegłego
wieku.
Z czysto biologicznego punktu widzenia, białko to podstawowy materiał budulcowy organizmu. W pokarmie
jest równie potrzebny, jak składniki energetyczne czy witaminy.
Już w roku 1976, jak się szacuje, z wykorzystaniem
HPB złowiono w Anglii przeszło połowę okazowych karpi. Wyniki przeszły oczekiwania. Toteż ta formuła szybko zyskała oszałamiającą popularność. Jednym z najbardziej znanych produktów stały się tzw. kulki prote-
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inowe (wysokobiałkowe, HPB), stosowane jako przynęta
– głównie z wykorzystaniem metody włosowej (przynęta nie na haczyku, lecz na umocowanej do niego cieniutkiej lince).
Trzeba jednak pamiętać, że etykiet na opakowaniu karp
nie czyta. Do tego rodzaju przynęty trzeba go zachęcić
podstępem: przez podanie zanęty wysokobiałkowej, której spożycie żadnych nieprzyjemnych skutków nie przynosi. Stąd właśnie zanęty HPB.
Z czasem się okazało, że doskonale skutkują nie tylko
jako zachęta do łykania kulek, ale także po prostu do żerowania, i nie tylko na większe karpie: z wielkim powodzeniem używa się ich także na duże okazy innych karpiowatych: liny, leszcze, płocie.

...ZANĘTY HPB

HPB (High Protein Bait) to rozwinięcie linii, zapo
czątkowanej rewelacyjną, cieszącą się niezwykłą po
pularnością mieszanką Duży Karp (str. 10-11).
Te zanęty, nakierowane na konkretne gatunki, są
wzbogacone o składniki szczególnie dla nich atrakcyjne:

Karp – miód, wanilia, truskawka, scopex, kukurydza;
Leszcz – arachid, piernik, kolendra, karmel;
Lin / Karaś – marcepan, skorupiak, robak;
Płoć – czekolada, konopie, ochotka (czerwona i czarna).

Zanęty HPB to znakomite mieszanki, dostosowane
do smakowych preferencji ryb, tak jak je wędkarze
ukształtowali w konkretnym łowisku. Są, na przykład, takie wody, w których wiele karpi zostało zwabionych zanętą o smaku truskawkowym, powszechnie
tam używaną. Pokłute, zdołały się jednak uwolnić
lub zostały przez etycznego wędkarza wpuszczone
z powrotem do wody. Teraz już tego smaku się wystrzegają. W tych warunkach nadzwyczajne wyniki
może dać smak kontrastujący, np. wanilia, scopex
lub miód, mimo że w naszych warunkach zupełnie
nienaturalny.
Opakowania: 1 kg.
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HPB DUŻY KARP...
Duży Karp – zanęta o granulacji grubej (opakowanie zielone) lub ekstragrubej (żółte),
zawiera pełny zestaw składników wysokobiałkowych (do
47% protein i aminokwasów
podstawowych). Przeznaczona specjalnie na duże ryby
karpiowate (karpie, leszcze,
liny).

Osiąga najwyższą w Polsce
sprzedaż zanęty pojedynczej!
Konfekcjonowana w opakowania 1-kg oraz cenowo korzystniejsze 2-kg (gruby) i 1,8-kg
(ekstragruby).
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GRANULACJA

GRUBA

...BIG-FISH - NA DUŻE OKAZY
Skład tej mieszanki zapewnia, że nie ulega ona
szybkiemu rozkładowi, nie
zakwasza zatem łowiska
i może pozostawać skuteczna przez co najmniej kilka
dni. Może więc być wykorzystana do nęcenia kilkudniowego. Raz zadana, przez cały
ten czas zachowuje efekt
wabiący.
Tę zanętę można dodatkowo uzupełnić dodatkami
jak Pelety z kukurydzy
(str. 23) lub takimi składnikami
przynętowymi,
jak makaron, kulki proteinowe Feeding Boilies
(str. 41) czy Ziarno
Zanętowe Gotowe (str. 30).

GRANULACJA

EKSTRAGRUBA
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ZANĘTY POWER HPB

GRANULATY PROFESSIONELL

Aal Futter to granulat typowo węgorzowy (średnica 16-20 mm), ale wabi
też inne drapieżniki. Jest stabilny
w wodzie, a dzięki uwalnianiu rozpuszczalnych protein rybnych i protein krwi, daje pewny i długotrwały
efekt. Na miejsce łowienia najlepiej
dostarczać procą. Można też domieszać do kul zanętowych Raubfische.
str. 15. Stanowi wtedy odpowiednik
zanęty przynętowej.
Opakowania 0,70 kg.

Waller Futter to granulat sumowy
(średnica 28 mm). Niezwykle skutecznie wabi sumy. Rewelacyjne wyniki
daje także przy łowieniu bardzo dużych karpi i leszczy. Nie ustępuje pod
tym względem kulkom proteinowym;
może je zastąpić. Siłę wabiącą zachowuje przez kilka do kilkunastu godzin.
Odporny na brania drobnych ryb.

Zanęty Power HPB - to abolutnie nowoczesna linia zanęt o frakcji gruboziarnistej, ukierunkowana na trzy podstawowe
gatunki ryb - Karpia, Leszcza i Lina. Sporządzona na bazie naturalnych zbóż, przypraw i przyjemnie słodkich esencji aromatycznych. Dzięki grubej strukturze zwabia duże egzemplarze ryb w łowisko, utrzymując je przy tym przez długi czas. Odpowiednie połączenie składników, pozwoliło uzyskać nam wysokiej jakości wysokobiałkową, skuteczną mieszankę zanętową.
Opakowania: 2 kg

ZANĘTY I PRZYNĘTY
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Wysokobiałkowe (do 67% protein) granulaty Stil atrakcyjnością przewyższają kulki proteinowe. Nie są atrakcyjne
dla uciążliwej drobnicy, tak się niejednokrotnie uprzykrzającej wędkarzom nastawionym na większą zdobycz.
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ZANĘTY PROFESJONALNE...

...DLA WYMAGAJĄCYCH
Black Special czarna, o intensywnym aromacie owocowym, jest przeznaczona na łowiska trudne, gdzie
ryby są szczególnie ostrożne. Jasny
kolor może odstraszać ryby w okresach słabszego żerowania. Znajdzie
zastosowanie w każdych warunkach.
Na wszystkie karpiowate.

To zanęty z najwyższej półki, przeznaczone dla wędkarzy najbardziej wymagających. Są przystosowane do łowisk trudnych,
poddanych dużej presji wędkarskiej; pomyślane na zawody i okresy słabego żerowania ryb. Wabią je natychmiast i prowokują
do brania.
l Dla wędkarzy, którzy mają ograniczony czas na łowienie (do kilku godzin) i oczekują szybkiej reakcji ryb.
l Ale też dla wyspecjalizowanych karpiarzy, którzy na oczekiwanie na kapitalne okazy karpi, leszczy czy sumów mogą poświęcić choćby kilkanaście godzin, a nawet dni.
Zanęty Rekord i Black Specjal przyczyniły się do zdobycia złotych medali: kilku na Mistrzostwach Polski i kilkudziesięciu na imprezach okręgowych oraz międzynarodowych. Ich receptura przez długie lata stanowiła ściśle strzeżoną tajemnicę wąskiego kręgu
członków kadry narodowej. Polecane wędkarzom ceniącym sukces na imprezach sportowych i towarzyskich. Na bazie tych
mieszanek specjalnie opracowano zanęty do celów użytkowych: Raubfische, Method Feeder, Tropical Banan oraz Karp-Amur
Specjal, Flüsse (Na rzeki), spełniające najbardziej wygórowane oczekiwania amatorów tego rodzaju łowienia.
Zanęty profesjonalne są w całości sporządzone z najwyższej jakości składników naturalnych. Ich skład gwarantuje utrzymanie
ryb w łowisku przez długi czas – w przeciwieństwie do mieszanek zawierających dodatki chemiczne.
W przeciwieństwie do innych wytwórców nie polecamy mieszania zanęt o różnym przeznaczeniu. Nasze zanęty profesjonalne
są kompletne, zawierają wszystkie niezbędne składniki w odpowiednich proporcjach. Można je co najwyżej dostosowywać
do warunków łowiska: na wodę bardzo głęboką dociążać piaskiem lub żwirem, na rzeki – dodatkowo spoistość zwiększać klejem.
Wskazany jest dodatek żywych ochotek lub białych robaków, w ilości nie większej niż 50 ml na 1 kg suchej mieszanki.

Raubfische. Jej składniki (krew,
mączka rybna, śruty nasion oleistych) oraz intensywny zapach
pobudzają do atakowania różnych
przynęt. Okazała się rewelacyjna
zimą na płocie, leszcze, okonie, przy
łowieniu podlodowym na mormyszkę z ochotką oraz wiosną i jesienią,
kiedy woda jest zimna. W okresie
późniejszym po dodaniu granulatu
jest wręcz zabójcza na duże karpie,
leszcze, węgorze i sumy. Szczególnie
polecana przy łowieniu stacjonarnym.

Wszystkie zanęty serii Professionell - Rekord, Method Feeder, Flüsse/Na Rzeki, Black Special, Raubfische,
Tropical Banan, Karp - Amur Specjal są konfekcjonowane w opakowania 1 kg.

N

Zanęta Rekord nie ma sobie równych w łowiskach z dominacją leszcza, krąpia i płoci. Jej skład i aromat,
nadany przez odpowiednio dobrany
zestaw ziół i przypraw korzennych,
ekscytuje ryby i utrzymuje je w łowisku. Szczególną przydatność wykazuje na zawodach wędkarskich.

ZANĘTY I PRZYNĘTY

14

Zanęta Method Feeder, bardzo skuteczna, o delikatnym aromacie orzechowym. Przeznaczona do łowienia
z koszykiem zanętowym w łowiskach trudnych. Polecana do połowu na tzw. metodę. Przy stosowaniu
w wodzie płynącej można dodać kleju zanętowego.

Flüsse / Na rzeki o silnym specyficznym
aromacie
krewetki
i ziołowym, oddziałuje na wszystkie karpiowate, zwłaszcza w wielkich rzekach. Podwójna doza koncentratu zapachowego i dodatek
kleju sprawiają, że czas rozmywa
nia (nęcenia) jest bardzo długi.

ŚĆ!
O
OW

Tropical Banan znajdzie zastosowanie tam gdzie ryby wybredne, a woda
trudna i mętna. Po właściwym nawilżeniu, uwalnia w wodzie silną esencję
smakowo-zapachową dojrzałego banana, dzięki bogatej zawartości mączki
z bananów. Sprawdzona na krajowych
łowiskach, szczególnie skutecznie
wabi karpie, amury, liny i karasie.
Nie zawiera pieczywa i nie zakwasza
łowiska. Sprawdzi się również na wodach płynących po odpowiednim dociążeniu.
Karp-Amur Specjal to mieszanka oparta na bogatej kompozycji
owoców z dominacją śliwki. Grubsza frakcja składników pokarmowych
pozwala przyciągnąć i utrzymać w
łowisku większe okazy ryb zwłaszcza
karpi i amurów. Idealna na dłuższe łowienie, m.in. na „zasiadkę”.

N

ŚĆ!
O
OW
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TURBO-LOCK, ZESTAW EKSPORTOWY

Koncentraty zanętowe Turbo Lock
to – podobnie jak seria Professionell –
mieszanki z najwyższej półki, na łowiska poddane szczególnie silnej presji
wędkarskiej oraz w okresach słabego
żerowania ryb (corocznie modyfikowane). Cieszące się uznaniem na łowiskach Zachodniej Europy, przebojem też wchodzą na rynki wschodnie
(Litwa - zdjęcia str. 16, Łotwa, Estonia
i Białoruś).

Szczególnie wyrafinowane, są wytwarzane według receptur dopracowanych w najdrobniejszych szczegółach.
Sporządzone ze składników wyłącznie naturalnych, na bazie wysokiej jakości pieczywa cukierniczego, przy udziale 40% importowanych
składników smakowo-zapachowych
(jak arachid, kopra, kokos) oraz mieszanek ziołowych, które sprawiają,

że ryby pozostają w łowisku nawet
kilka godzin.
Dzięki takiemu składowi skuteczność
łowienia wzrasta kilkakrotnie w stosunku do aromatów syntetycznych.
Mogą być stosowane na zawodach.
W warunkach łatwiejszych można
je wykorzystywać jako koncentraty i łączyć z tańszymi zanętami
tego samego rodzaju.

Każda zanęta jest kompletna. Wszystkie mieszanki są
skomponowane na wody stojące lub wolno płynące. Spoistość
regulujemy ilością dodanej
wody. Nie wolno jej „uszlachetniać”. Jedyny dopuszczalny dodatek to klej lub
dociążenie żwirem czy pias
kiem, jeżeli miejscowe warunki
(np. silny nurt) tego wymagają.

Opakowania 0,90 kg.

ZANĘTY I PRZYNĘTY
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ZANĘTY METHOD FEEDER 1 kg...

Wychodząc naprzeciw najbardziej wymagającej grupie wędkarzy łowiących zestawem z koszykiem zanętowym,
na popularną „metodę”, opracowaliśmy nowoczesną mieszankę zanętową - METHOD FEEDER. Zanętę sporządziliśmy
na bazie najwyższej jakości składników naturalnych, przetworzonych termicznie, uwalniających stopniowo mikrocząstki
z aromatem Dzięki tym mikrocząstkom uzyskaliśmy intensywną pracę zanęty na dnie, która skutecznie wabi ryby
w łowisko. Zalętą zanęt METHOD FEEDER jest różnorodność kombinacji smakowo-zapachowych, co zaspokoi wymagania
i ułatwi wybór każdemu wędkarzowi.
Do wyboru smaki: Anyż, Kukurydza, Truskawka, Toffi, Karmel-Orzech, Korzenny-Migdał, Insekt.

ZANĘTY I PRZYNĘTY
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...METHOD FEEDER MIX 1 kg

METHOD FEEDER MIX to zanęta oparta na bogatym składzie cząsteczkowym. Zawiera wysokiej jakości naturalne składniki, które dzięki obróbce termicznej i wprowadzeniu substancji oleistych, powodują doskonałą pracę zanęty. Zwabione
ryby przez długi okres utrzymują się w łowisku. Do wyboru: Konopie, Słodki Owoc, Scopex-Orzech oraz Rak Szlachetny!
Zanętę należy stopniowo nawilżać wodą jednocześnie mieszając. Dodanie pelletu FEEDER, BLACK FEDDER
lub RED FEEDER (str. 22) podnosi efektywność mieszanki. Należy odczekać kilkanaście minut i można
napełniać koszyczek. Idealna także do nęcenia łowiska z uformowanych kul zanętowych. Stosując zanętę do worków
i siatek PVA, rozrabiać zanętę z wybranym BOOSTEREM BIG-FISH (str. 26).
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KOMPONENTY ZANĘTOWE
Składniki, opisane poniżej i na następnej stronie są konfekcjonowane w opakowania 400 g, Otręby - 1 kg

Klej Supermocny: Spaja zanęty z siłą
trzy-, a nawet czterokrotnie większą niż klej zwykły. Przydatny więc
w warunkach skrajnie niekorzystnych, kiedy zanęta może ulec szybkiemu wymyciu. Bogaty w proteiny,
o zapachu waniliowym, wabi też ryby.

Klej: Bogaty w proteiny, spaja
zanęty i wabi ryby. W całości zjadany z zanętą, jako pełnowartościowy składnik spożywczy. Opakowanie wystarcza na 2,5 kg suchej
mieszanki.

Coco Belge: Wytłoki orzecha kokosowego. Przyśpieszają przemianę materii i opróżnianie przewodu
pokarmowego, wzmagając apetyt.
Do wszystkich zanęt gruntowych.
Do 10% objętości zanęty.

N

Chleb belgijski FLUO (czerwony i miks - żółty / czerwony): specjalny rodzaj pieczywa do zanęt, wzbogacony smakowo i zapachowo. Do najwyższej jakości
mieszanek. W ilości do 15%. Pobudza ryby do żerowania.

ZANĘTY I PRZYNĘTY
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Konopie surowe: Skuteczne na
płoć. Ziarna należy namoczyć przez
około 12 godzin, następnie gotować do miękkości na bardzo małym ogniu. W razie wyparowania
nadmiaru wody, uzupełnić wrzątkiem. Po ugotowaniu odcedzić
i przelać ciepłą wodą.

Konopie mielone i prażone: Pobudzają do żerowania, skuteczne w
każdych warunkach, do zanęt najwyższej jakości. Przepadają za nimi
wszystkie karpiowate. Do 15% suchej mieszanki.

Coprah Melasse: Naturalny dodatek
smakowo-zapachowy do najlepszych
zanęt leszczowych. Powszechnie
stosowany przez producentów europejskich. Pożądany też do zanęt karpiowych i płociowych. 10–25% objętości.

ŚĆ!
O
OW

Słodzik Wędkarski: Sacharoza
w postaci pudru. W zanęcie jako
składnik smakowy. Do zanęt powierzchniowych i gruntowych.
Dodawać w niewielkich ilościach,
ostrożnie. Zbyt duża ilość w mieszance na początku spowoduje jej
sklejenie a następnie szybkie wymycie skadników. Opakowanie 100 g

Otręby pszenne: składnik objętościowy do
wszystkich mieszanek zanętowych. Nadaje zanęcie puszystość, ułatwia jej rozrobienie. Dawkowanie – do 35%.

Otręby kukurydziane: przeznaczenie i zastosowanie – jak w wypadku pszennych. Polecane szczególnie do zanęt karpiowych i linowych.
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PELLETY KOSZYKOWE
BLACK FEEDER

Pellety koszykowe - Black Feeder - bogate w atraktanty takie jak mączka rybna i olej rybny. Stabilne w wodzie, zawierają betainę! Wabią karpie, liny, a także sumy.
W celu zwiększenia zdolności wabienia można je stosować w koszyczku zanętowym lub torebkach PVA
umieszczonych w pobliżu przynęty.

FEEDER

RED FEEDER

Pellety koszykowe - Red Feeder - połączenie mączki krylowej z mączką z ryb morskich i rafinowanym olejem rybnym sprawia, że pellety te są wyjątkowo atrakcyjne dla
ryb słodkowodnych. Również w przypadku tych pelletów
istnieje wiele możliwości stosowania. Można je wykorzystywać jako oddzielne pellety zanętowe, dodać do zanęty
sypkiej lub stosować w torebkach PVA.

PELLETY KUKURYDZIANE
Pellety z kukurydzy (sześć smaków). Po wrzuceniu do wody wytwarzają atrakcyjny obłok zanętowy. Po opadnięciu na
dno rozpraszają się w ciągu pół do jednej godziny, tworząc dywan z drobin rozpostarty na dnie. Mogą być stosowane
same (podane z użyciem procy lub rury zanętowej) lub jako znakomity dodatek do zanęt typu HPB (High Protein Bait
– zanęta wysokobiałkowa). Idealnie się komponuje z zanętą, nadaje się również do koszyków zanętowych i nęcenia
kilkudniowego.

PELLET
KUKURYDZA
NATURALNA

PELLET
KUKURYDZA
TRUSKAWKA

Dostępne rodzaje: naturalny, truskawka, scopex, wanilia, skorupiak, banan!.

Pellety koszykowe - Feeder - specjalne do połowu na tzw.
metodę lub jako tradycyjne zanętowe. Łatwe do przygotowania, wystarczy nasączyć pellety wodą. Można je łączyć
z różnymi przynętami haczykowymi. Zawierają mączkę
z kryla!

ZANĘTY I PRZYNĘTY
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Wszystkie rodzjaje dostępne w średnicach:
2 mm i 4.5 mm

PELLET
KUKURYDZA
WANILIA

PELLET
KUKURYDZA
SCOPEX

Opakowania: 0,80 kg.

PELLET
KUKURYDZA
SKORUPIAK

PELLET
KUKURYDZA
BANAN

Opakowania typu doypack z zamknięciem strunowym:
200 g i 700 g.
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BIOAKTYWATORY

AKTYWATORY

Mieszanki, przeznaczone do samodzielnego sporządzania zanęt. Każda z nich stanowi pełny koncentrat składników
wysokobiałkowych, jak śruty poekstrakcyjne z roślin oleistych (soja, len, konopie, sezam, słonecznik, kukurydza),
z dodatkiem substancji aktywizujących – albo ukierunkowanych na poszczególne gatunki ryb (płoć, leszcza, karpia
oraz lina i karasia), albo nadających szczególne właściwości wabiące.
Dodatek zawartości jednego opakowania bioaktywatora do jednego opakowania zanęty specjalistycznej wystarcza,
by uzyskać kompletną znakomitą zanętę.
1 opakowanie zawiera 400 ml bioaktywatora. Wystarcza na 2,5 do 5 kg suchej mieszanki specjalistycznej.

Aktywatory smakowo-zapachowe – mieszanki esencji zapachowej z dodatkiem smakowym i zestawem aminokwasów.
Zalecane zwłaszcza do zanęt. Każdy z aromatów jest szczególnie lubiany przez różne gatunki ryb: Anyż – płocie, liny,
leszcze; Kolendra – leszcze, płocie, liny, karasie; Kokos – płocie, leszcze, karasie, krąpie; Marcepan – liny, karasie, leszcze;
Miód – karpie, liny, karasie; Ochotka – płocie, leszcze; Kozieradka – liny, karasie, płocie; Truskawka – karpie, płocie, klenie, jazie;
Tutti-Frutti – karpie, płocie, Wanilia – wszystkie karpiowate.
Opakowania: 125 ml.

ATRAKTORY ZIOŁOWE

N
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Karp, Leszcz, Lin/Karaś i Płoć są nakierowane na
te gatunki ryb.
Piernik - szczególnie intensywnie wabi leszcze, liny
i karasie.
Marcepan - uwielbiany przez liny.
Truskawka - wybitnie uatrakcyjnia zanęty przeznaczone
do zwabiania karpi i płoci.
Scopex (oryginalny, prawdziwy) na karpie i liny.
Wanilia - atrakcyjna dla wszystkich karpiowatych.
Czosnek / Wątroba – nowa formuła, niezwykle ekscytujący wszystkie ryby.

ZANĘTY I PRZYNĘTY
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Stuprocentowe mieszanki ziół i przypraw korzennych, dobrane do smakowych upodobań płoci, leszczy, karpi i linów
oraz karasi. W odróżnieniu od syntetycznych wabią ryby i utrzymują je w łowisku przez kilka godzin.
Łyżeczka mieszanki na 1 kg suchej zanęty.
Opakowania: 125 ml.

Robin Red - mieszanka ostrych przypraw skuteczna
w okresie słabych brań.
Robak - atrakcyjny dla wszystkich gatunków ryb.
Mączka z krwi - rewelacyjną skuteczność wykazuje
zwłaszcza jesienią, zimą i wczesną wiosną.
Mączka z owadów - mieszanina suszonych larw mącznika młynarka oraz muchy Black Soldier Fly. Posiada
intensywny i naturalny zapach oraz wysoką zawartość
białka i lipidów.
25
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EMULSJE „Big Fish” - Liquidy

MELASY

Emulsje smakowo-zapachowe do wyrabiania kulek i do „dopalania” mieszanek zanętowych w okresie słabych brań.
Sporządzone na bazie słodkich syropów oraz niezwykle aromatycznych ekstraktów ziołowych i owocowych. Wielokrotnie zwiększają atrakcyjność zanęty. Smaki: Czosnek, Ochotka, Wątroba, Truskawka, Wanilia, Marcepan, Leszcz,
Karmel i Robak,. Stosowanie: 1 opakowanie wystarcza na 5 kg zanęty. Przed użyciem wstrząsnąć.
Opakowania: 150 ml.

Nieodzowne dodatki w każdej zanęcie na wszystkie gatunki ryb karpiowatych. Melasy podstawowe: naturalna (na płocie,
leszcze), piernik (na leszcze, liny), truskawka (na karpie, płocie), miód (na karpie, liny) i marcepan (na liny, karasie).
Słodka, nadaje przyjemny zapach, silnie barwi.

N
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Stosowanie: ok. 150 ml (opakowanie) emulsji na 5 kg suchej zanęty
rozprowadzić w wodzie, którą się będzie nawilżało.

Jedną–dwie łyżki melasy na 1 kg suchej mieszanki rozprowadzić w wodzie,
którą się będzie mieszankę nawilżało.

BOOSTER
Aromatyczna zalewa Big Fish – intensywne i silnie skoncentrowane aromaty w płynie. Pobudzają duże okazy ryb
w okresie słabego ich żerowania. Przeznaczone do „dopalania” zanęt Method Feeder (str. 18-19) przez dodanie do mieszanki w ilości 1 łyżka na 1 kg lub do „dipowania” kul zanętowych, kulek, pelletów i przynęt stosowanych na haczyk lub włos.
Sporządzone na bazie bardzo mocno skoncentrowanych aromatów i słodkiego syropu o konsystencji miodu:
• Truskawka (karpie, płocie, klenie), • Halibut (wszystkie gatunki ryb), • Wanilia (najbardziej uniwersalny).
Opakowania: 150 ml.

Opakowania: 250 ml.

Poniżej przedstawiamy zupełnie nowatorskie mieszanki melas ukierunkowane na gatunki najczęściej łowione przez wędkarzy. Skuteczność potwierdzona, nawet w okresach słabego żerowania ryb, przez liczne grono doświadczonych wędkarzy użytkowych. Specjalna kompozycja wielu aromatów i melasy nadaje zanęcie niezwykły „charakter”, niespotykany
w żadnych mieszankach dostępnych na rynku.

Dowolną przynętę założoną na haczyk
zanurzamy w syropie - Booster. Po
wrzuceniu do wody uzyskujemy natychmiastowy efekt wabiący.

Opakowania: 300 ml.

Stosowanie: ok. 150 ml mieszanki melasy na 2,5 kg suchej zanęty rozprowadzić w wodzie, którą się będzie nawilżało.

ZANĘTY I PRZYNĘTY
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DIPY – SYROPY PRZYNĘTOWE

BARWNIKI W PŁYNIE

Syropy przynętowe Amino Dip to emulsje cukrów, aminokwasów i aromatów,
wytwarzane w dziewięciu smakach:
Anyż (szczególnie skuteczny w odniesieniu do lina, karasia i płoci), Brassen
(leszcz, karp, lin), Migdał (lin, karaś, karp),

Spożywcze koncentraty do zanęt
(dodawać do wody, którą się mieszankę rozrabia, w ilości odpowiedniej do intensywności barwy) i do
przynęt (do jednorazowej porcji kilka
kropel).

Krab (karp), Miód (karp, leszcz, lin, karaś),
Ochotka (płoć, leszcz), Orzech arachidowy
(krąp, leszcz), Truskawka (płoć, karp, kleń,
krąp) oraz Wanilia (wszystkie karpiowate).
Wydzielają intensywne smaki i zapachy.
Opakowania: 70 ml.

Przynęty haczykowe się w
dipach zamacza lub nimi
smaruje. Można też syropów użyć do dosmaczania zanęt. Przed użyciem
wstrząsnąć !

Opakowania: 40 ml.

STYMULATORY ZAPACHOWE
Mieszanki esencji zapachowych na bazie oleju,
do zanęt i przynęt. Wrażenie intensywności zapachowej dają słabsze niż esencje spirytusowe,
na ryby jednak oddziałują wielokrotnie skuteczniej. Składniki zanętowe i przynęty aromatyzują trwale, podczas gdy tamte błyskawicznie się
rozcieńczają w wodzie i ich efekt wabiący ustaje
w kilka minut.
Opakowanie: 40 ml.

Jedna łyżeczka na 2 kg suchej zanęty. Starannie
wymieszać i dopiero potem stopniowo nawilżyć;
do przynęty dodać kilka do kilkunastu kropel.

N

Każdy aromat jest szczególnie lubiany przez
różne gatunki:
Anyż – płocie, liny, leszcze;
Czosnek – płocie, leszcze, liny, karasie;
Halibut – karpie;
Konopie – płocie;
Kolendra – leszcze;
Miód i Marcepan – karpie, liny, karasie;
Ochotka – płocie, leszcze;
Scopex – głównie karpie i liny;
Truskawka – karpie, płocie, klenie, jazie;
Śliwka suszona - amury, karpie, liny;
Wanilia – wszystkie karpiowate;
Morwa - płocie, karpie, amury;
Łosoś - karpie, węgorze.

ŚĆ!
O
OW

Zapach wpływa na skuteczność zanęty; co do tego na ogół panuje zgoda. Ale który zapach na co jest najlepszy?
Wędkarz często wybiera według swego gustu. Co nie znaczy, że rybie ten wybrany nie odpowiada. Toteż zanęcie czy
przynęcie jakiś zapach nadać warto. Ale bez przesady.
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ZIARNA ZANĘTOWE – GOTOWE

LINIA PRODUKTÓW INSECT
Owady są naturalnym źródłem pokarmu dla wszystkich ryb, przy czym ich rodzaj oraz ilość są charakterystyczne dla poszczegółnych gatunków.Powszechnie są wykorzystywane przez wędkarzy, którzy jako zanęty i/lub przynety stosują ich rozmaite gatunki i postacie (larwa, poczwarka, imago) pozyskiwane ze środowiska naturalnego
(np. ochotka) lub odchowywane (np. larwy muchy domowej nazywane popularnie białymi robakami). Pod względem
wartości pokarmowej owady stanowią cenne źródło białka, lipidów oraz makro- i mikroelementów.
Hermetia illucens, czyli Black Soldier Fly to szeroko rozprzestrzeniony gatunek muchówki z rodziny lwinkowatych. Imago
tego gatunku osiąga 12-20 mm długości ciała, natomiast larwy 20-25 mm. Larwy Hermetia illucens intensywnie żerują
na materii organicznej pochodzenia roślinnego (owoce, warzywa, produkty spożywcze), przekształcając ją w biomasę
składającą się głównie z białka i tłuszczu. Utrzymywanie w warunkach intensywnej produkcji larwy mącznika młynarka
i Hermetii illucens są przetwarzane przez HiProMine w wysokiej jakości mączkę zawierającą ponad 45% białka oraz
ok. 30% tłuszczu, a każdy kilogram mączki to ponad 3 kg przetworzonych owadów!

N
Łubin - Kukurydza

Kukurydza
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Kukurydza - Konopie

Pszenica-Konopie

Pszenica

Ziarno Zanętowe Gotowe - pasteryzowane, gotowe do użycia mieszanki ziaren kukurydzy, łubinu, pszenicy i konopi.
Przeznaczone do nęcenia i wzbogacania zanęt, szczególnie na duże egzemplarze ryb karpiowatych. Nie są przy tym
wyjadane przez drobnicę. Nadają się również do założenia na haczyk.
Opakowania: 0,80 kg.

Insect Meal - Mączka z owadów - w 100%
naturalny dodatek zanętowy. Powstaje z mieszaniny suszonych larw mącznika młynarka
(Tenebrio molitor) oraz muchy Black Soldier Fly
(Hermetia illucens). Może być stosowana z powodzeniem jako składnik kul zanętowych, kulek
proteinowych lub jako główny atraktant mieszanek zanętowych.
Opakowania: 200 i 600 g.

ZIARNA PASTERYZOWANE

Groch, Konopie, Kukurydza naturalna (duże ziarna i popcorn), Kukurydza smakowa (halibut, marcepan i truskawka),
Łubin, Pęczak (trzy kolory), Pszenica: doprowadzone do właściwej miękkości, uzupełnione aromatami i smakami, pasteryzowane. Gotowe do założenia na haczyk. Po otwarciu słoiczka nadają się do użycia przez kilka dni, bez trzymania
w lodówce – praktyczne na biwaku, zasiadce, weekendzie. Stosowanie gotowych przynęt uwalnia od uciążliwej kuchni,
obawy o niedogotowanie lub przegotowanie. Można ich używać jako przynęty zanętowej lub do donęcania.
Opakowania: 200 ml.

POPCORN

N
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Insect Pellet - Pellet z owadów - Jeden z
pierwszych produktów na polskim i europejskim
rynku wędkarskim oparty o wysokiej jakości mączki
z owadów. Jest przeznaczony do nęcenia wszystkich gatunków ryb, zarówno spokojnego żeru jak
i drapieżnych. Nie zawiera barwników, wypełniaczy i innych dodatków. Na 1 kg pelletu użyto 3kg
owadów. Pellet może być umieszczany w łowisku
za pomocą procy, rury zanętowej lub bezpośrednio w zanęcie.
Opakowania: 200 i 700 g.

ŚĆ!
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Insect Pulp - Pasta z owadów - specjalistyczna pasta z larw owadów, przeznaczona
do maczania wszelkich przynęt haczykowych
a także jako znakomity dodatek do mieszanek zanętowych. Produkt w 100% naturalny.
Na 1kg produktu uzyto 1kg owadów. Intensywnie pobudza ryby do żerowania. Produkt
pasteryzowany w słoiczku.
Opakowanie: 200 ml
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...HAKENBOILIES

KULKI HACZYKOWE...

Seria Method Feeder 10 mm
N

Seria Turbo 13 mm

Hakenboilies Method Feeder – Najwyższej jakości kulki proteinowe w rozmiarze 10 mm. Przeznaczone do stosowania jako przynęta na haczyk lub włos.
Sporządzone ze składników pobudzających apetyt ryb, tj. mączek oraz
zmielonych ziaren zbóż naturalnie występujących w środowisku wodnym,
np. mączka z glonów czy muszli, kukurydza, konopie, rzepik czy słonecznik.
Polecane do połowu na „metodę”. Osiem wersji smakowych: Wanilia,
Truskawka, Scopex, Skorupiak, Kokos, Wątroba, Poziomka i Ziemniak.
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Uwaga, w tym Truskawka, Wanilia i Scopex dostępne w wersji pływającej
PopUp oraz PopUp FLUO !!!
Opakowania: tonące 100 g, pływające 75 g.

TRUSKAWKA

WANILIA

SCOPEX

WANILIA

ZANĘTY I PRZYNĘTY
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WĄTROBA

POZIOMKA

TRUSKAWKA

SKORUPIAK
ANANAS

ZIEMNIAK

Hakenboilies Turbo13 – Najwyższej jakości kulki proteinowe w rozmiarze 13 mm. Przeznaczone do stosowania jako przynęta na haczyk lub włos.
Sporządzone ze składników aktywizujących żerowanie ryb w łowisku.
Seria Turbo, w stosunku do Method Feeder - dodatkowo zawiera mączkę
z owadów, wyselekcjonowane przyprawy oraz betainę. Polecane do połowu na „metodę”. Siedem wersji smakowych: Wanilia, Truskawka, Ananas,
Czosnek, Kokos, Kukurydza, Marcepan.
Opakowania: 100 g.

MARCEPAN

CZOSNEK

KOKOS

KUKURYDZA

KOKOS
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PELLETY HACZYKOWE - DIP

Pellet Haczykowy DIP – pellet z dziurką w zalewie dipowej - ta przynęta została stworzona specjalnie z myślą o haczykach
z przyponem i stanowi idealne rozwiązanie dla wymagających wędkarzy. Perfekcyjnie dobrana esencja dipu oraz pelletu
uwalniającego w wodzie proteiny rybne, proteiny krwi, daje pewny i długotrwały efekt. Prowokuje i intensywnie pobudza
duże okazy w okresach słabego żerowania. Bardzo stabilny w wodzie.			
Opakowania: 200 g.

8 mm

Pellet Haczykowy DIP - 8 mm – z przeznaczeniem na wszystkie karpiowate, a także sumy i węgorze. W specjalnie dobranych zalewach smakowych, sprawdzony na polskich i europejskich łowiskach. Opakowania 100 g.
Rodzaje zalewy dipowej:
Czarne - na bazie mączki rybnej i betainy:
Czerwone - na bazie mączki z kryla:
• Biała Ryba,
• Kryl-Truskawka,
• Poczwarka,
• Kryl-Wanilia,
• Czerwony Robak,
• Kryl-Czosnek,
• Mielonka,
• Kryl-Czekolada,
• Łosoś,
• Kryl-Banan,
• Fermento (kiszona kukurydza). NOWOŚĆ!
• Kryl-Cytrus. NOWOŚĆ!

ZANĘTY I PRZYNĘTY
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PELLETY HACZYKOWE SELECT
SELECT:
8 i 10 mm

MAKARON PRZYNĘTOWY GOTOWY

Pellety haczykowe typu Select nadają się do założenia bezpośrednio na
haczyk lub włos. Przynęta o gumowatej strukturze, sporządzona z mączek
proteinowych i betainy, wzbogacona mieszanką aminokwasów, bardzo
atrakcyjna dla wszystkich ryb karpiowatych. Jednocześnie niedostępna
dla drobnicy, odporna na objadanie. Rewelacyjna w połączeniu z różnymi
rodzajami dipów.
Dwanaście smaków: Truskawka, Wanilia, Ochotka, Leszcz, Miód,
Konopie, Tutti Frutti (owocowy), Insekt, Śliwka oraz NOWOŚCI
- Kukurydza, Ser i Ziemniak !!!
Opakowania: 100 g.

ŚLIWKA

KONOPIE

TRUSKAWKA

WANILIA

Makaron Wędkarski Proteinowy (Angellocknudel Proteinartige), w postaci kolanek dwóch wielkości (drobne i grube)
i gwiazdek, gotowy do nałożenia na haczyk – w różnych smakach i aromatach: Anyż, Czosnek, Leszcz, Ochotka, Miód,
Wanilia, Truskawka.
Opakowania: kolanka (drobne i grube) – 150 g, gwiazdki – 70 g.
UWAGA! Po wielu miesiącach od otwarcia
pudełka makaron może
nieco stwardnieć. Wystarczy go wówczas
przez minutę sparzyć
we wrzątku, a następnie
zahartować zimną wodą
i odcedzić.

PASTY PROTEINOWE GOTOWE
Są to ciasta w postaci gotowej do użycia, sporządzone na bazie mączki kazeinowej, glutenu pszenicznego i albuminy. Dziesięć wersji aromatowych: Anyż,
Czosnek, Leszcz, Miód, Ochotka, Truskawka, Wanilia, Konopie, Tutti Frutti.
oraz INSEKT !!!.

LESZCZ

OCHOTKA

N

ŚĆ!
O
OW

ZIEMNIAK

N

INSEKT

MIÓD

SER

TUTTI FRUTTI

ŚĆ!
O
OW

KUKURYDZA

PELLETY HACZYKOWE - HALIBUT
BLACK HALIBUT:
8, 14, 20 mm

RED HALIBUT:
8, 14, 20 mm

Hakenpellets – granulat haczykowy, najwyższej jakości, zawierający znakomite,
wysokobiałkowe mączki klasy premium.
Precyzyjnie zbilansowany skład aminokwasowy. Otwór w granulce umożliwia
założenie bezpośrednio na włos. Idealna
przynęta na duże, a więc i ostrożne egzemplarze ryb. Twardość przynęty zapobiega
oskubywaniu jej przez drobnicę i raki.
Czas rozpuszczania – kilka godzin; zależy
od wielkości granuli.
Opakowania: 100 g.

Opakowania: 70 g

PASTY PROTEINOWE KROKANT
Od tradycyjnych past proteinowych różnią się tym, że zawierają
tzw. krokanty (z francuskiego crocants = posypki cukiernicze). W tym
wypadku są to atrakcyjne dla ryb drobiny orzechów, konopi, siemienia
lnianego itp. W wodzie uwalniają się one, wywołując dodatkowy efekt
wabiący. Same pasty są, podobnie jak tradycyjne, dostępne w dziesięciu smakach, podanych na ilustracji. Także sposób wykorzystania jest
ten sam – uformować bryłkę i założyć na haczyk.

Opakowania: 70 g
Z pasty uformować bryłkę wybranej wielkości i po prostu nałożyć na haczyk. To wszystko.

ZANĘTY I PRZYNĘTY
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KLEJE ZANĘTOWE

BAIT-POWDER
PROFESSIONAL STIPP-DIPP

Opakowania: 50 g.

Madenkleber to klej do zanętowych
przynęt żywych, jak np. białe robaki.
Dodatkowo uatrakcyjnia zanętę.
Opakowania 250 g.
Fluor-Binder to skrajnie silne kleje do mieszanek
zanętowych dostępne w klolorach fluoryzacyjnych:
przyciemniony biały, czerwony i zielony.
Opakowania 300 g.

Aktywator
SpermAmino Stipp-Dipp to
specjalizowana wersja
proszków. Służy jako
dodatkowy wabik przynętowy. Haczyk zanurzyć
w wodzie i zagłębić
w proszek, którego nadmiar następnie strząsnąć,
i ponownie zanurzyć
w wodzie. Na odsłonięte
ostrze założyć przynętę.
Żelowa masa wabi ryby
intensywnie.

Rodzaje:
• Leber-Extrakt
(wyciąg z wątroby),
• Zucki-Extrakt
(wyciąg z ochotki),
• Wurm-Extrakt
(wyciąg z robaków).
• Pike
(wabik na szczupaki),
• Raubfisch
(wabik na drapieżniki).
Pike i Raubfische do stosowania na haki i kotwice
przynęt spinningowych.

Regular Dry służy jako absorber wilgoci, np. przy ratowaniu przemoczonej mieszanki zanętowej lub przy przygotowywaniu
białych robaków do połączenia klejem.
Opakowania 100 g.
ZANĘTY I PRZYNĘTY
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ATTACK BOILIES Ø16

TOP INTENSIVELOCKSTOFFE
(PROFESSIONAL SERIES)

Niezwykle silnie skoncetrowane atraktory. Z niespotykaną mocą wabią ryby z
daleka, zwaszcza w dużych rzekach. Zasłużonym uznaniem wędkarzy cieszą
się po dziś dzień. Zapach zachowują przez lata i odznaczają się wyjątkową
odpornością na ciepło. Ich nieprześcigniona moc wabiąca bierze się z szerokiego wachlarza naturalnych środków zapachowych i smakowych. Doskonale się nadają do aromatyzowania zanęty, do mieszanek ciastowych, do kulek
przynętowych i do nadawania zapachu przynętom. Używać oszczędnie: są
tak silnie stężone. Zaleca się stosowanie zawartości 2–3 łyżeczek do 5 kg suchej mieszanki zanętowej na wody płynące, 1–2 na stojące lub wolno płynące.
Do ciast: pół łyżeczki na 100 g mieszanki. Przy wyrabianiu kulek, do 500 ml
podstawowej mieszanki dodać łyżeczkę proszku.

Top Rot (czerwony), polecany na wody płynące
i konkursy wędkarskie, wabi duże leszcze
i płocie.
Top Schwarz (czarny) – uniwersalny, działa na
wszystkie ryby karpiowate.
Opakowania 100 g

Kulki tej serii wytwarza się z wyciągów naturalnych, słodkich koncentratów owocowych, a także ze świeżych jaj,
albuminy jajecznej, kazeiny i innych doskonałych składników. Wykorzystuje się tu wysokiej jakości odżywki dziecięce. Dodatkowo zawierają znaczącą porcję betainy.
Nie zawierają środków wiążących, nawet tych dopuszczonych do użytku. Nadają się więc do nęcenia długotrwałego.
Średnica kulek 16 mm.
Opakowania: 1 kg.

STRONG
ATTRACK

Emulsje smakowo-zapachowe do wy
rabiania kulek i „dopalania” mieszanek
zanętowych. Sporządzone na bazie
słodkich syropów oraz aromatycznych
ekstraktów ziołowych i owocowych.
Zwiększają atrakcyjność zanęty. Smaki: Czosnek, Ochotka, Wątroba, Truskawka, Wanilia, Marcepan, Leszcz,
Karmel, Robak .
Opakowania 500 ml.
ZANĘTY I PRZYNĘTY
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Smaki:
• Wiśnia - Owoc dzikiego bzu,
• Zielony śledź,
• Dojrzały Banan,
• Słodki ziemniak „Batat”,
• Orientalny orzech,
• Krab olbrzymi.
• Krem waniliowy,
• Orzech pistacjowy - Konopie.

FEEDING
BOILIES Ø16
Kulki Feeding Boilies, przeznaczone
do nęcenia ryb, powstały jako odpowiedź na zastrzeżenia, w przeszłości
wysuwane wobec wówczas dostępnych kulek do nęcenia obfitego. Wiele
tanich kulek okazywało się dla karpi
zbyt ciężko-, albo wręcz niestrawnych.
Chorowały one i szerokim łukiem omijały zanęcone łowisko. Niepowodzenia
wędkarskie przypisywano wtedy jakości przynęty.
Średnica kulek: 16 mm.
Opakowania: 1 kg.
Smaki:
•
•
•
•
•
•
•

Truskawka,
Kukurydza,
Czosnek,
Czekolada,
Mięso,
Scopex-Orzech,
Orzech Tygrysi.
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SZTUKA DOBREGO NĘCENIA
Nawet najlepsza zanęta sama z siebie sukcesu nie zapewni. Tylko nielicznych,
jak np. granulatów i kulek, używa się wprost. Każda inna musi być jeszcze właściwie sporządzona. W przeciwnym razie, zamiast podsuwać rybom nęcącą propozycję, chlapie się kitem czy papką, zalegającymi dno bezużytecznie.
Albo przeciwnie – rozpyla się zanętę po powierzchni wody, w wyznaczone zaś
miejsce dolatuje znikomy jej ułamek.
Zasadnicze znaczenie ma właściwa kolejność czynności. Najpierw suchą mieszankę zanętową wsypujemy do pojemnika i według uznania uzupełniamy
dodatkami: pieczywem, kukurydzą, otrębami, atraktorami czy aktywatorami smakowo-zapachowymi. Tylko melasę i/lub barwnik, jeśli je przewidujemy,
dodajemy do wody, którą będziemy zanętę rozrabiać. Ale to potem. Na razie suche składniki musimy starannie wymieszać. Dopiero wtedy zwilżamy je
wodą – równomiernie, tak by nie powstały grudki ani nie pozostały miejsca
suche. Na koniec dodajemy piasku (na wody wolno płynące lub bardzo głębokie) albo drobnego, do 3-mm, żwiru (na płynące); unikajmy gliny, bo okleja ona (panieruje) cząstki zanęty, co zmniejsza jej skuteczność. Przy mieszaniu
z tym obciążeniem zanęty nie ugniatamy, tylko przegarniamy. Przy okazji ją
napowietrzamy, staje się ona puszysta.
Co do właściwego rozrobienia, wiele zależy od rodzaju zanęty, a także od
warunków. Różne bywają rybie humory. Jednego dnia działa tylko mieszanka przesuszona, drugiego – akurat papka. Zawsze jednak trzeba zaczynać
od zanęty niedowilżonej. Po przekroczeniu bowiem jednego punktu staje
się ona nie do uratowania. A przekroczyć go łatwo, jeżeli się nie uwzględni
wody zawartej już w niektórych składnikach, jeśli się zanętę zestawia samemu. Na przykład – w gotowanej kaszy. Po zmieszaniu jej z suchą zanętą
warto odczekać z pół godziny, aż wilgotność się ustali. Czasem okazuje się,
że w ogóle już nie trzeba wody dodawać. Gdybyśmy jej więc dolali nie czekając, zanęta byłaby przemoczona.
Praktycznie jest mieć jedno naczynie, w którym się zanętę rozrabia stale.
Wtedy do każdego jej rodzaju można ustalić niezmienne proporcje. Niezmienne dopóty, dopóki używamy tych samych składników; bułka z innego źródła to
już może być całkiem inna bułka.
Ten wspomniany wyżej punkt, do którego trzeba zanęty dowilżyć, warto ustalić
zawczasu. Czyli – sprawdzić, jaka ma być spoistość zanęty. Kula bowiem zbyt mocno
sklejona i nie dociążona może się po twardym dnie wytoczyć pod wpływem prądu

1

2

3

Sporządzanie zanęty: 1 – umieszczenie suchych składników w naczyniu, 2 – wstępne ich wymieszanie, 3 – zwilżenie wodą; podczas jej dolewania trzeba cały czas
mieszać, 4 – przegarnianie połączone z rozcieraniem ewentualnie powstałych grudek, 5 – formowanie kul... 6 – które powinny tak wyglądać

4

5
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6

a

b

c

Zachowania kuli z tej samej zanęty: a – ugnieciona mocno, natychmiast idzie na dno i tam pracuje, pod powierzchnią wody widać
ledwie ślad po niej; b – ugnieciona niezbyt mocno, rozprasza się podczas opadania, zostawiając wyraźną smugę; c – ugnieciona
delikatnie, utrzymuje się na powierzchni wody; rozpraszające się jej składniki wabią ryby żerujące w górnej części łowiska

poza łowisko; niekoniecznie zresztą od razu. Przy dnie grząskim, Bywa, że na brzegu zanęta zakrawa na kit, a w wodzie już po
np. mulistym, rolę zasadniczą będzie tu odgrywać dociążenie kuli. niespełna godzinie nie ma po niej ani śladu.
Jej ciężar powinien być tak dobrany, żeby nie ugrzęzła głęboko w Wiąże się to z różnorodnością prądów w wodzie. Nie tylko
mule. Wiele zawodów przegrano nie przez zły dobór zanęty, tylko bieżącej; wytwarzają się one też w jeziorach. Nie zawsze
przez mylną ocenę dna.
możemy je rozpoznać po wyglądzie powierzchni lub zaNa zachowanie zanęty w wodzie wpływa także sposób chowaniu spławika. Czasami o ich istnieniu przekonujeformowania kul (zdjęcia powyżej). Pod warunkiem, oczy- my się przypadkiem. Na przykład po niecelnym zarzuceniu
wiście, że jest ona wystarczająco dobrej jakości. Ta sama i zagapieniu się mamy branie w miejscu całkiem nieoczegotowa, nawilżona mieszanka, mocno ugnieciona w dłoniach kiwanym: dwa metry poniżej miejsca zanęcenia i trzy
przed rzuceniem, szybmetry bliżej brzegu.
ko opadnie na dno,
Powtarzamy – i to saNĘCENIE to podstawa współczesnego wędkarstwa gruntowego;
praktycznie nie zomo. Okazuje się, że
reszta stała się dodatkiem do niego. Zanęta, jeśli ma spełnić zastawiając smugi. Nie
ryby stoją nie tu, gdzie
danie, musi zawierać składniki precyzyjnie dobrane i umiejętnie
ściąga zatem drobniumieszczaliśmy
zanępołączone w całość. Jej rolą jest sprowadzić ryby w miejsce łocy, a pracować zaczytę. Tak ją po prostu
wienia, pobudzić do żerowania, osłabić czujność i zatrzymać
na dopiero na dnie; jeśli
zniosło.
w łowisku; potem już wystarczy je złowić.
jest twarde i czyste
To jeden z powodów,
Im woda uboższa, a presja wędkarska większa, tym zanęta
(bez roślinności), ściądla których nie należy
musi być subtelniejsza, odznaczać się większą koncentracją
ga tam duże egzemsporządzać dużych kul.
składników smakowo-zapachowych. Efekty łowienia znacznie
plarze ryb. Ugnieciona
Te są bowiem bardziej
poprawia dodatek 100 g białych robaczków lub larwy ochotki
nieco lżej rozpada się
poddane działaniu nurna 2,5 kg gotowej mieszanki.
z chwilą uderzenia o potu, tym przecież silniejwierzchnię wody i poszego, im dalej od dna.
woli opada na dno poKule małe (wielkości
zostwjąc intensywną smugę. Stosuje się to albo kiedy średniej pomarańczy) w większym stopniu mieszczą się
nie wiemy, na jakiej głębokości żerują ryby (bo np. dopiero w warstewce martwej wody przy dnie.
co przyjechaliśmy na nieznane łowisko), albo kiedy za- Niezależnie od tego dobrze jest trafić z zanętą na jakiś
mierzenie łowimy z opadu (zwłaszcza metodą angielską); dołek lub inny punkt zatrzymania na łowisku. Inny rodzaj
przynęta, opadająca powoli, penetruje całą wysokość słu- niespodzianek polega na tym, że brania następują powypa – szansę jej przechwycenia mają ryby żerujące na wszyst- żej miejsca położenia zanęty. To robaczki uciekają z niej,
kich głębokościach. Ugnieciona zaś bardzo delikatnie, tyl- kierując się pod prąd. Rybom zaś najwidoczniej bardziej
ko na tyle, by się nie rozsypała w powietrzu, po opadnięciu przypadły do gustu one niż nasza wyborna mieszanka.
na wodę zatrzymuje się na jej powierzchni i rozprasza się Wiele jest jeszcze niewiadomych w trudnej sztuce nęcestopniowo; daje to wybitne korzyści, kiedy na przykład nia. Ogromnie dużo zależy od doświadczenia. Ale nawet wyw południe łowimy wzdręgi, klenie czy nawet liny nad dnem trawnym mistrzom zdarzają się fatalne potknięcia. I oni
mocno zarośniętym; o tej porze żerują one tuż pod roślin- często przeżywają rozterki: czy zaryzykować, starając się maksynością wynurzoną, zbierając ze spodnich powierzchni liści malnie wykorzystać łowisko, czy może lepiej stonować, by
(np. grążeli) ślimaczki czy larwy komarów. W tym ostatnim go przypadkiem nie popsuć – na ten przynajmniej raz.
wypadku kula, która opadnie na dno, byłaby stracona.
Jakimś wyjściem z sytuacji bywa przygotowanie dwóch lub
Ale dobre ułożenie kuli to dopiero początek. Trzeba jeszcze nawet trzech mieszanek, żeby się zabezpieczyć na wypawiedzieć, co się z nią dzieje dalej. Informacji o tym może do- dek skrajnie niekorzystnych splotów okoliczności; żeby ani łostarczyć niewielka kulka kontrolna, położona przy brzegu, wienie nie skończyło się po dwudziestu minutach, ani zanęl
w miejscu widocznym.
ta nie zaczęła pracować dopiero po kilku dniach.
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St il to Polska firma rodzinna. Od XXX lat, wytwórca i eksporter uznanych zanęt i przynęt, od popularnych po wysoce

specjalistyczne, a także najwyższej jakości komponentów. Produkcja odbywa się w zakładzie nowocześnie wyposażonym,
w warunkach spełniających standardy europejskie. Receptury są dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, na podstawie długoletnich doświadczeń najwyższej klasy zawodników krajowych (w tym członków sławnego niegdyś klubu Cyprinus)
i czołówki europejskiej, z uwzględnieniem najnowszych metod i technik połowu ryb.
Założyciel firmy Jacek Leśniowolski, indywidualny mistrz i wicemistrz Polski, wieloletni członek kadry narodowej
i jej trener, współautor popularnej książki pt. „Wędkarz skuteczny”, trzykrotnie reprezentował Polskę na Mistrzostwach
Świata, brał też udział w kilkudziesięciu innych imprezach międzynarodowych. Ma też ogromną praktykę w łowieniu
rekreacyjnym, we wszelkich typach wód w kraju i za granicą, gatunków zarówno spokojnego żeru, jak i drapieżników
– po te największe, co widać choćby na zdjęciu poniżej. Obecnie firmą kieruje jego syn Michał Leśniowolski.
W ubiegłym roku wprowadziliśmy nową technologię produkcji i konfekcjonowania. Wszystkie mieszanki zanętowe
pakowane są innowacyjnym systemem gwarantującym najwyższą jakość i trwałość wszystkich składników. Wydłuża to
okres przydatności do użycia. Zabezpiecza przed utlenieniem i biodegradacją surowców. Poprawia smakowitość zanęt
i trwałość aromatów!

ZANĘTY POLSKIE l NAJNOWSZA TECHNOLOGIA l NAJWYŻSZA JAKOŚĆ l NAJWIĘKSZA SPRZEDAŻ

Zakład objęty stałym nadzorem weterynaryjnym, uprawniony do eksportu wyrobów do wszystkich krajów Europy
Identyfikator Weterynaryjny PL080300014p l Wystawiamy certyfikaty eksportowe l Numer rejestrowy BDO:000030751
Firma spełnia wszelkie wymogi unijne l Uprawniona do eksportowania swoich wyrobów na cały obszar Unii Europejskiej
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Zakład Produkcji Zanęt Wędkarskich Stil
ul. Poznańska106, 66-300 Międzyrzecz, skr. poczt. 86
tel./fax +48 95 7421646
www.stil.pl, e-mail: biuro@stil.pl

