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Manapság rengeteg gyártó, rengeteg féle etet?anyagával találkozhatunk a boltokban, melyek között szerencsére a
hazai gyártók is képviseltetik magukat. Gyakorlatilag minden évben találhatunk a piacon új etet?anyagot, nincs ez
máshogyan a Tímáréknál sem, a Tímár Mix is újdonságokkal rukkolt el? ebben az évben. A Vasi Peca
horgászboltban szinte az egész paletta megtalálható, nehéz volt a választás. Kíváncsi voltam, hogy mit szólnak a
rábai halak az új Tímár kajákhoz.
Manapság rengeteg gyártó, rengeteg féle etet?anyagával találkozhatunk a boltokban, melyek között szerencsére
a hazai gyártók is képviseltetik magukat. Gyakorlatilag minden évben találhatunk a piacon új etet?anyagot, nincs ez
máshogyan Tímáréknál sem, a Tímár Mix is újdonságokkal rukkolt el? ebben az évben. A Vasi Peca
horgászboltban szinte az egész paletta megtalálható, nehéz volt a választás. Kíváncsi voltam, hogy mit szólnak a
rábai halak az új Tímár kajákhoz.Magunkhoz vettük a szükséges felszerelést, etet?anyagot, csalit, és már robogtunk
is célunk felé Lackó barátommal. Fél óra múlva már a Rábaparton voltunk. Azt okoskodtuk ki, hogy én leülök partról a
láb alatti kisebb vízre, míg ? marad ladikban, és a törések alatti mélyebb vizet horgássza meg. Ugyanolyan etetést
kevertünk mind a ketten, Tímár Mester Mix és Tímár Dévér Extra fele-fele arányban keverve, csontival és pinkivel
dúsítva.

Az én helyem az ilyentájt szokásos partszéli, közepes viz? részen volt, ahova gyaníthatóan kijön már a hal a
napsütésben valamennyire felmeleged? kisebb vízbe. Az etetés bekeverése után kellett a fél óra, hogy rendesen
beázzanak, beduzzadjanak a különféle alkotórészek. Addig el?készítettem a csalikat; csonti, pinki, trágyagiliszta, pellet,
konzervkuknya.
A felszerelés 3,90-es mecsib?l, 16-os f?zsinórból állt, 14-es el?kével, és 12-es horoggal. Etetés
után 2 órával még mozdításom sem volt az 1,80-as vízben, ezért majd megevett a fene, hogy közben Lackó barátom
pár keszeget és egy pontyot is fogott már csónakból, ezért úgy döntöttem, hogy csatlakozom hozzá. Becuccoltam a
ladikba, beálltam mellé. ? közel 3 méteres vízben horgászott, azt nem lehet mondani, hogy folyamatosan volt kapása,
de a 6-8 darab keszeg, és a ponty magáért beszélt. Lecseréltem a 14-es el?kémet 16-osra, a 12-es horgomat 10esre, majd betettem az úszómat az övét?l fél méterre, és várakozó álláspontra helyezkedtem. Nem is kellett túl sokat
várni, 15 perc múlva megjött az els? keszegem, amit több társa követett. A csali trágyagirnyó volt.
A második ponty
sem sokáig váratott magára, az egyik baj az volt vele, hogy nem az én úszómat húzta el. A másik baj az, hogy a 14es el?kével szerelt cuccos nem bírta megállítani, bement a fába a hal. Azt azért hozzá kell még tenni, hogy az els?
ponty, ami 2,5 kilós volt, akasztás után pár másodperccel már a felszínen volt, ezek alapján kicsit nagyobbnak kellett
lennie. A csali Ultra Bait soft pellet volt. Még fárasztás közben kapott a víz 2 kisebb marok konzervkukoricát, hogy azt
esetlegesen még az etetésen lev?, vagy érkez? hal is találjon még bel?le. A csalit lecseréltem én is pelletre, és 10
perccel a szakítás után nekem is elmerült az úszóm, 2,5 kilós pikkelyes ponty volt a tettes, Lackó is fogott egyet közben,
majd nekem jött egy tükrös is.
Összességében elmondható, hogy a két említett Tímár etet?anyagból jó állagú, jól összeálló
gombócokat lehetett készíteni, behozta a keszeget és a pontyot egyaránt, és árát is tekintve a konyhai horgászatra
tökéletesen megfelel? etet?anyagnak bizonyult, plusz anyagi ráfordítás nélkül. Ami meglep? volt viszont, hogy
napsütéses tavaszi id?ben nem állt ki a hal a meleged? kis vízbe, amin minden bizonnyal azért volt, mert még mindig a
magasabban lev? részeken olvadó hólé által hidegen tartott víznek volt köszönhet?. Azért így is sikerült fejenként pár
fehérhalat és 1-2 pontyot fogni, ami a hosszú tél után nagyon jól esett az embernek.
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