
Pontyvilág 5Pontyvilág4

kérdés
válasz

Örökzöld
témákról faggatja

Max Nollertet
a német Karpfen magazin

fõszerkesztõje,
Gregor Bradler

a pontyhorgászatról

– Max, te rég óta a ponty hor gá szat szín pa -
dán állsz, és na gyon si ke re sen ve ze ted a vál -
lal ko zá so dat, az Imperial Fishinget, amely -
nek kö zép pont já ban az el sõ osz tá lyú ter mé -
kek és a leg fo gó sabb csa lik ké szí té se áll.
Manap ság bõ sé ges a kí ná lat a bojlik pi a cán,
az em ber kön  nyen el vész ek ko ra vá lasz ték -
ban. Mi re kell ügyel ni, ami kor bojlit vá sá ro -
lunk?

– Hogy fo gós le gyen! Tény leg csak
ennyi rõl van szó. Mi sem egy sze rûbb,
mint má sok ta pasz ta la tá ra ha gyat koz ni –
és ez zel alap ve tõ en nincs is sem mi baj.
Aki ben van elég vál lal ko zó szel lem, az új
dol go kat pró bál ki, de er re per sze nem
min den ki haj lan dó, hi szen ben ne van a
bu kás ve szé lye. Pe dig a tesz te lés, a pró bál -
ga tás ki vá ló al kal mat nyújt a ta pasz ta lat -

szer zés re, míg a kér de zõs kö dõk nek ki szá -
mít ha tó lesz ugyan a si ke re, ám egyút tal
be ha tá rol tabb is! De vis  sza a bojlikhoz:
tud ni, hogy hol és mi kor, ez a leg fon to -
sabb.

Mi az Imperial Baitsnél el sõ osz tá lyú,
friss, víz ben ol dó dó alap anyag ok kal dol -
go zunk – ezek az alap jai a si ke res ponty -
hor gá szat nak. A hoz zá va lók az év szak nak

és a víz tu laj don sá ga i nak fi gye lem be vé te -
lé vel, va la mint a sa ját és más hor gá szok
ta pasz ta la tai alap ján let tek ös  sze vá lo gat -
va. Ez zel együtt az to vább ra is ér vé nyes,
hogy a hely szí nen dõl el a hor gá szat ered -
mé nyes sé ge, hi szen a leg jobb fel ké szü lés
is csak kor lá to zot tan se gít. A nagy ha lak
gyö nyö rû ek, de a leg jobb hor gász az, aki
min den ví zen ott hon van. Is me ri a fel sze -
re lé sét, a ha la kat, és tud ja, hogy me lyik
csa lit hasz nál ja – ez a ta pasz ta lat! És ami -
kor ku darc éri va la hol, nos, új ra tá mad,
ami lyen gyor san csak le het.

– Ami kor egy új víz re ér ke zel, fel te szed
ma gad nak azt a kér dést, hogy: „Me lyik bojli-
val csa liz zak?” Van-e egy vagy több olyan
ös  sze te võ, ami ab szo lút uni ver zá lis sá tesz egy
bojlit?

– Az alap ve tõ hoz zá va lók (pél dá ul a
ku ko ri ca liszt, szó ja, bú za da ra stb.) mel lett
na gyon tu da to san hasz ná lunk kb. 10%-
ban fe hér je kon cent rá tu mot, ami nek na -
gyon in ten zív az íze, 90%-ban eme li a
pro te in be vi telt és az ol dó dást is fo koz za. A
tej al bu min és a to jás al bu min hoz zá já rul,
hogy hos  szabb ide ig le hes sen fõz ni, mind -
azo nál tal ke mén  nyé te szi a bojlit és min -
den ös  sze te võt meg tart, el len áll va a fe hér -
ha lak és a rá kok tá ma dá sa i nak. A töb bi al -
ko tó elem (mint a tin ta hal/máj, Ro bin
Red, spa nyol pap ri ka, NHDC és sok más)
olyan ízvilágot ké pez nek, ami nek a pon -
tyok nem tud nak el len áll ni, ezt az el múlt
25 éves ta pasz ta la tom is bi zo nyít ja. Úr is -
ten, hát en  nyi re öreg len nék?!

– Mi alap ján dön töd el, hogy me lyik csa -
lit mi lyen év szak ban hasz ná lod?

– Ez min den ki nek a sa ját dön té se ter -
mé sze te sen! Ki zár ni va la mit a kez de tek tõl
nagy hi ba len ne, és ez egy ál ta lán nem
passzol az én fel fe de zõ hoz zá ál lá som hoz.
Mit szá mít a sza bály, mi kor a már kez de -
tek tõl ki zárt el vek és dol gok va la mi egé -
szen hi he tet lent hoz hat nak? Ez sok kal
több, mint az, hogy men  nyit ete tünk, a
csa li mé re te stb. Ezek a dön té sek mind a
si ker hez ve zet nek más és más sze zon ban
és vi ze ken. De 20 év vel ez elõtt min den ki
azt mond ta, hogy ha las bojlit ne hasz nálj
té len, csak éde set, szén hid rá to sat, mert
ak kor fogsz ha lat. Sze gény hor gá szok,
akik so ha nem pró bál tak ki va la mi mást
is…

– Az íze sí tés na gyon gyak ran té ma és ren -
ge te get be szél nek ró la. Sok hor gász es kü szik a
ma gas aro ma kon cent rá tum ra, má sok pe dig
egy ál ta lán nem hasz nál nak aro mát. Mit
gon dolsz er rõl?

– Ez at tól függ, hogy mit ter ve zel. Ha
hos  szú tá von gon dol kodsz több kü lön bö -
zõ hoz zá va ló val, ak kor nincs szük sé ged
aro mák ra. Eb ben az eset ben olyan bojlit
kell ke res ni, ami ki van egyen sú lyoz va fe -
hér jé vel és szén hid rát tal, ami tel je sen el fo -
ga dott és is mert. Ez ad hat meg egy bi zo -
nyos ízvilágot vagy egy spe ci á lis mix egye -
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dül ál ló íz zel. Hoz zá akar juk szok tat ni a
ha lat va la mi hez – ez az a já ték, ami ben be
kell csap nunk õket ké sõbb.

Ami kor be csap juk õket, az más. Meg
sze ret nénk lep ni a ha lat va la mi spe ci á lis
táp lá lék kal, úgy mond egy kön  nyû pré dá -
val. A hir te len és vá rat lan nye re ség – 2-5
bojlival – ki kap csol ja a ter mé sze tes gya -
nak vá su kat. Sok si ker – ami kor hor gá szok
úgy fog nak nagy ha la kat, hogy csak be -
dob ják a csa lit va la ho va – en nek kö szön -
he tõ!

Ha ered mé nye sek aka runk len ni, ak kor
„csak” kö vet nünk kell a ha la kat… A leg -
jobb „va dász” úgy gon dol ko zik, mint a
hal. A leg ros  szabb pe dig úgy, mint egy
„va dász”. Az aro mák se gí te nek fel hív ni a
fi gyel met a ki sebb men  nyi sé gû bojlira,
ugyan ak kor azt okoz zák, hogy az iga zán
nagy pon tyok el ke rü lik eze ket. Ezért
hasz ná lunk csak na gyon ke ve set a
Monster-Livernél. Az alapíz az ös  sze tett

tül ugyan az volt a si ke ré nek – az összes nagy hal-fo gá sá nak – a zá -
lo ga. Olyan he lye ken hor gá szott, ahol sen ki más elõt te, ahol a pon -
tyok biz ton ság ban érez het ték ma gu kat. Õ volt az el sõ, aki út tö rõ -
ként tesz tel te a fluoro pop-up bojlikat. A pon tyok biz ton ság ban
érez ték ma gu kat és kí ván csi ak vol tak ezek re a go lyók ra, Frank így
is mét a leg na gyob bak ta ní tó ja lett… Azon ban sem mi nem ma rad
ugyan az, sem mi az ég vi lá gon! És pon to san ez je len ti szá munk ra a
le he tõ sé get. A fel tû nõ lik vi dek és pop-up bojlik ren ge teg si ker hez
hoz zá se gít het nek, de ugyan ak kor az el len ke zõ jét is el ér he tik: mi -
kor az ép pen ak tu á lis trend hir te len bu kás ba megy át; akár csak
egyes ízek vagy tel jes ízkompozíciók. Min dig tartsd nyit va a sze -
med és a fü led! Ami kor táp lá lék hi ány van, vagy az õszi nagy za bá -
lás ide jét él jük, a sza bá lyok gyak ran fe lül íród nak, ugyan ak kor a ki -
fo gott ha lak mé re te és men  nyi sé ge at tól is függ, hogy ho gyan pró -
bál juk meg ol da ni a hely ze tet; ez az, amit mi tak ti ká nak sze re tünk
hív ni, ami kor rá szed jük õket – min den fé le hát só szán dék nél kül.

– Az in ten zí ven hor gá szott vi ze ken a ki mo só dott, el ázott boj-
likkal ered mé nye sek le he tünk, mi vel nem kelt ak ko ra gya nút a pon -
tyok ban. Sok go lyó nak van ilyen ha tá sa, de le het ez a tak ti ka ered mé -
nyes pél dá ul ná lunk, Né met or szág ban, ahol nem túl nagy a hor gá -
sza ti nyo más?

– Az in ten zív hor gá sza ti nyo más egy spe ci á lis szi tu á ció, ami
spe ci á lis el já rást is kö ve tel meg. Ezt a faj ta pró bál ko zást, csak úgy,
mint sok má si kat – sõt azt mon da nám, hogy az ÖS  SZEST –, si -
ker te len sé gek so ra kí sér te. A ki mo sott bojliknak az az elõ nye,
hogy nem olyan in ten zí vek, mi vel sok kal to vább áz nak a fe né ken,
nem kel tik a ve szély lát sza tát…

Szó val ez egy re mek ta lál mány, de mint min den hez, eh hez is
hoz zá szok hat nak a ha lak. Így nem bíz ha tunk ben ne va kon. Tel -
je sen mind egy, hogy men  nyi, mi lyen íz te len, nagy vagy kis csa -
li… Ma rad a jól is mert macs ka-egér já ték – ami cso dá la tos!

sze rá zom. A hoz zá adott pro te in és a fo lyé -
kony anyag pá rol gá sá tól ez az il lat ös  sze -
ve gyül a bojli kül sõ ré te gé vel is, mi vel az
in ten zí ven szag ló fo lya dék egy ré szét is
be szív ja a bojli fe lü le te.

Ez az egész így ta pin tás ra szá raz és ki -
vá ló an etet he tõ. Ez ál tal tu dom rop pant
ala cso nyan tar ta ni a be szórt ka ja men  nyi -
sé gét ah hoz ké pest, ha nem hasz nál nék
ned ves csa lit; rá adá sul így még több ki ol -
dó dott íz zel és csáb erõ vel ren del ke zem a
meg hor gá szott he lyen. A ta ka ré kos és si -
ke res ponty hor gá szok már jó ide je mást
sem csi nál nak. Ked ve zõ mel lék ha tás: a
ke ve sebb táp lá lék ki sebb jól la kott sá got
ered mé nyez, így a ha lak gyor sab ban akad -
nak a ho rog ra, mert ke ve sebb táp lá lé kot
ta lál nak az ete té sen.

Ne lépd túl az elõ ete tést 95%-nál… –
ez az én leg ered mé nye sebb tak ti kám a si -

lisz tek bõl jön, és úgy vet tük ész re, hogy
en nél a mixnél a ha lak úgy re a gál nak rá,
mint a drog ra. A csa li, ami vel a 87 da rab
25 kg fe let ti pon tyok ké pe i bõl ál ló ga lé ri át
te le fog tuk: a Monster-Liver bojli. Ez egy
tény, me lyet a ta pasz ta lat (amit több ezer
hor gá szat tal el töl tött óra alatt si ke rült
meg sze rez ni) bi zo nyít.

– Ha vá lasz ta nod ké ne gyü möl csös és ha -
las aro ma kö zül, me lyi ket vá lasz ta nád és mi -
ért?

– Glo bá li san a ha la sat, de ha ez nem
mû kö dik, ak kor ki pró bá lom a gyü möl csö -
set…

– Kulcs szó: csalitökéletesítés! Van a boj-
likészítésnek va la mi spe ci á lis tech ni ká ja,
ami tõl még csá bí tóbbá vá lik a go lyó? 
Te milyen tech ni ká val dol go zol?

– Fo lyé kony, por, inP, inL, hogy egé -
szen pon tos le gyek. Ezek azok az alap -
anyag ok, ami ket már ál lan dó sí tot tunk a
re cept je ink ben. Eze ket hoz zá adom pár
órá val a hor gá szás elõtt, vagy a hor gá szás
alatt, ki lón ként 20 gram mot, az tán jól ösz  -

ke res hal fo gás hoz. Há rom ös  sze te võ, amit
ne mu lassz el: Liquid Amino, GLM full-
fat ke ve rék és NHDC; mind egyi kük na -
gyon jól dol go zik. Ezek kel az ál lan dó se -
gít sé gek kel le het csap dá ba csal ni a pon -
tyo kat. Ne kem si ke rült!

– Sok hor gász es kü szik azok ra a bojlikra,
amik a szem nek fel tû nõ ek, mint a flu o resz -
ká ló pop-upok. To váb bá ri kí tó szí nû lik -
videk is kap ha tók, me lyek lán go ló fel hõt ké -
pez nek a víz ben. Elég jó fo gá so kat ér tem el
jól lát ha tó bojlikkal, de csak ak kor, ha má sok
nem hasz nál ták õket. Sze rin ted a pon tyok
ké pe sek meg ta nul ni, hogy ezek a csa lik ve -
szé lye sek?

– Min den élõ lény, ame lyik ag  gyal ren -
del ke zik, ter mé sze te sen ilye nek a ha lak is,
ké pes ta nul ni, ahogy ma ra dan dó ta pasz ta -
la tok ra is szert tud ten ni. Az él ni aka rás
min den ál lat ban és em ber ben meg van. A
fe le dé keny ség is el té rõ.

Frank Warwick a pon tyos szak ág egyik
leg jobb do bó ja ként is mert. Az an gol ta va -
kon, me lye ket õ lá to ga tott, két éven ke resz -

Kiadós jégesõ után jött ez a ponty

Egy különleges hal
– Two Tone, amelyet
2012 novemberében fogtam

Plusz folyékony
és poradalékok,

amelyekkel
„kezelem”
a csalimat

Várakozás…

A „kezelt” bojlik
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– Te gyak ran uta zol kül föld re. A fran cia
vi ze ken ki fe je zet ten gyak ran van prob lé mád
a rá kok kal és egyéb csi pe ge tõ ha lak kal. Az a
hír jár ja, hogy van nak olyan ös  sze te võk, me -
lye ket ezek a kel le met len lá to ga tók nem sze -
ret nek. Igaz-e ez, il let ve te ho gyan vé ded ki a
tör pe har csák és rá kok tá ma dá sa it?

– 1994-ben is mer ked tem meg a tör pe -
har csá val, egé szen pon to san a hát- és a
mell úszó já nak tüs ké i vel… Vis  sza tér ve
Né met or szág ba, né hány hó nap pal ké sõbb
na gyon meg le põd ve ta pasz tal tam, hogy
el sza po rod tak ná lunk. Meg je len tek a
Moselben, majd ha ma ro san min de nütt.
Én min den év ben a ponty hor gá szat ra
kon cent rá lok, nem a ke sze gek re, tör pe -
har csák ra és egyéb nem kí vá na tos ha lak ra.
Az én csa li ja im csak a pon tyok szá má ra
ké szül nek! Mi ért ten ném ke vés bé von zó -
vá, ha van má sik út is!? És ek kor jön a tej -
al bu min és a to jás al bu min je len tõ sé ge a
Carptrack bojlikban. Az ete tett hely, an -
nak mé re te, va la mint a csa li ke mény sé ge
ha tá roz za meg, hogy men  nyi re tud juk
ural ni a hely ze tet.

A for ró nyá ri hó na pok ban a Carp ’R’ Us
ter mék csa lád vé dõ fó li á ját hasz nál juk,
hogy meg véd jük a csa lit a tör pe har csá tól
és a rá kok tól a me leg víz ben. Ez je len leg a
leg jobb tipp, amit ad ha tok. De eszem be
jut még egy má sik, po zi tív do log is a je len -
ség gel kap cso la to san: mi kor a rá kok és
tör pe har csák el fog lal nak egy te rü le tet,
nem dön töt tél ros  szul a hely vá lasz tás nál.
Mû kö dik az ete tés! Sõt, a bojlikat elõ ze te -
sen ös  sze tör ve plusz aromakibocsátást
érünk el. Az tán ami kor a pon tyok meg ér -
kez nek, õk ve szik át az ural mat a te rü le -

ten, a ke sze gek, rá kok és tár sa ik pe dig el -
tûn nek.

Még egy kis ext ra: két hét tel ez elõtt el -
in dí tot tunk egy online kér dõ ívet a ponty -
hor gá szat köz be ni tör pe har csa fo gá sok ról.
Na gyon ér de kes ta pasz ta la tok kal és meg -
kö ze lí té sek kel ta lál koz tunk. Ös  sze gyûj -
töt tük és név nél kül fel rak tuk õket online
a www.carps-gps.com-ra.

– A csaliüzletág fo lya ma tos moz gás ban
van. Min den sze zon ban újabb és újabb tren -
dek, il let ve csa lik je len nek meg. Mer re fe lé
mu tat nak ezek az új irány vo na lak?

– A fej lesz té sek foly ta tód nak, csak úgy,
mint az el múlt 30 év ben. A si ke res csali-
gyártók ala kít ják az új tren de ket, és a víz -
be is õk dug ják az or ru kat. Ter mé sze te sen

mar ke ting kam pányt foly tat ni kell, ezért
sen kit sem sza bad hi báz tat ni. De az el sõ a
kí sér le te zés kell le gyen, az tán egy jó, na -
gyon jó ter mék, és csak utá na jö het a mar -
ke ting.

Ha mi sí tók min den hol van nak, ez az
ös  szes pi ac ra el mond ha tó. A fo gyasz tók
több sé ge pe dig na gyon ér zé keny. De a
mé dia és a kö zös sé gi há ló za tok egy ki csit
se gí te nek. A Facebookon pél dá ul elég ke -
vés rossz ter mék hir de té sét lát ni. Az ol csó
bojligyártók tu da to san tá vol tart ják ma gu -
kat tõ le, hi szen hü lye ség és kí nos is len ne
tar tó san csak ke vés vagy nul la lájkot be -
gyûj te ni…

– Max, ma radj kö zel a pon tyok hoz és bi -
zo nyá ra még ren ge teg si ke red lesz!

Egy gyönyörû középsõ
pikkelysoros, amelyet 2003-ban
a Moselle folyóból fogtam

25 kilós folyóvízi ponty – az egyik
legnagyobb büszkeségem


