PECAVILÁG METHOD PACK

Dobozba zárt rendszer
a halfogásért

A Pecavilág Method Pack tartalmaz
minden olyan finomságot, amire
a methodhorgászathoz szükségünk van

A method technika egyszerûségének és fogósságának köszönhetõen nagy
népszerûségre tett szert az utóbbi években. Alapelve szerint a (method)kosárba
gyorsan bontó, intenzíven aromázott, de kis menynyiségû etetõanyag kerül,
amibe a felcsalizott horgot visszanyomva vagy beletöltve, annak közvetlen
közelében történik a csalifelkínálás. Az apró szemcsés, jól felhõsítõ etetõanyag
lebegõ vagy kikönnyített csalikkal, fõként pelletekkel válik teljessé, amely az azt
akár csak kóstolgató hal szájába is pillanatok alatt belekerülhet (természetesen
a horoggal együtt). Ehhez a technikához kínál a Pecavilág Method Pack egy 3 az 1-ben
„method rendszert”, amivel egy csapásra megoldódik az etetõanyag
és a csali párosításának és kiválasztásának problémája.

H

a egy kellemes és eredményes feederbotos vagy fenekezõs horgászatra készülünk, remek társunk lehet ebben a
Pecavilág Method Packja, amely tartalmazza az etetõanyagot és a hozzá
passzoló aromát és horogcsalit. Mind-

ezt egy praktikus kis vödörben kapjuk
kézhez, amely szállításra, tárolásra
vagy etetõanyag-bekeverésre is alkalmas lehet. Minden pack két ízben rejti
a csalogatókat, biztosítva ezzel, hogy
a körülményekhez igazodva gyümölcsös, büdös, vagy akár kevert ízekkel is

kedveskedhessünk a halaknak. Négyféle párosításban készül: Ananász és
Squid-Octopus, Szilva és Halibut, Eper
és Rák, Áfonya és Fokhagyma. Ráadásként minden vödör tartalmaz egy
példányt a Pecavilág Magazin egy
már megjelent számából.

A dobozt kibontva ez a látvány tárul elénk…

… majd kiürítve jól látható
a két különbözõ etetõanyag,
folyékony aroma és csalizásra
szánt lebegõ pellet, melyeken
kívül – etetni és csalizni –
nincs szükségünk másra.
Ráadásként minden doboz
tartalmaz egy Pecavilág
magazint

Mindegyik csomag tartalma azonos,
eltérés csupán az ízek párosításában van
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1. A tasak 700 g homogén, közepesen finom szemcseméretû etetõanyagot rejt,
mely két-három horgászatra is elegendõ (ha methodkosárba töltve használjuk)
2. A folyékony aromák állaga kimondottan sûrû és nagy fajsúlyú, emellett látványosak,
és intenzív az ízük, mely azonos az etetõanyagéval
3. Használat elõtt rázzuk fel alaposan
4. Egy csomag (700 g) etetõanyaghoz kezdetben egy flakon aromát adjunk.
Ha a teljes mennyiséget bekeverjük, érdemes egy nagyobb vödörbe tenni azt,
így a keverék jobban kezelhetõ
5. Alaposan és határozottan keverjük el az aromát
6. A kiürült flakonba merítsünk vizet…
7. … majd folyamatos kevergetés mellett apró adagokban öntsük a keverékre.
Ezután 15 percre hagyjuk a szemcséket átnedvesedni, addig foglalkozhatunk
a felszerelésünkkel, a horgászhely kialakításával stb.
8. Fél, maximum egy flakonnyi vízzel állítsuk be a végleges állagot
9. A bekevert etetõanyag homogén, aromás és jól tapad
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1. A packban található pelletek harmonizálnak az etetõanyagokkal és aromákkal
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2. A „dumbell” formájú pelletek szívósak, élénk színnel és markáns aromával
rendelkeznek, a vízben lebegnek
3. Legegyszerûbb egy hajszálelõkére kötött…
4. … kis méretû csalitüskén felkínálni
5. Nagyobb végfül esetén…
6. …mérete és formája…
7. … tökéletes stopperé teszi. Aromája mellett a csali kikönnyítésével is
a fogósságot növeli
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1. A methodkosarak Angliából származó változatai töltõformákkal
használandók. Ebbe helyezzük elsõként a csalit…
2. …szórjunk rá etetõanyagot…

Ha jól választjuk meg, hogy mit töltünk
a kosárba és mivel csalizzunk, minden
hal megfordulhat a szákunkban, legyen
szó kisebb-nagyobb keszegekrõl…

4

5

3. …a kosarat határozottan nyomjuk rá…
4. … és a formából kivéve kész a „töltet”. Most már csak be kell dobni!
5. Minden feederkosárban megállja a helyét

… kárászokról…

… vagy termetes pontyokról!

