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Melyiket válasszam?
A

2000-es évek elejétôl a horgászsport hihetetlen fejlôdésnek in-
dult, néha még én is – aki azért benne vagyok a sûrûjében –
csak kapkodom a fejem a rengeteg újdonság láttán. Félelmetes
idôket élünk, úgy érzem, mostanában a halaknak már nem sok

esélyük van a „harcban”. A radarral megtaláljuk ôket, szuper etetôanya-
gokkal és csalikkal a horogra csábítjuk, a tökéletes botokkal, orsókkal és
a szinte eltéphetetlen zsinórokkal pedig sikeres fárasztásokkal teszünk
pontot a küzdelmek végére. De talán az egyik leglátványosabb fejlôdés a
horgoknál következett be. Manapság több ezer fajta közül választhatunk,
minden horgászstílusra százával akadnak megfelelô horgok. A horgász-
pályafutásom eddig eltelt negyven évében rengeteg horgot teszteltem.
Ezúttal a Japánban gyártott SASAME horogcsalád került a kezembe,
mely már az elsô pillanatban elnyerte tetszésemet, és alaposan megle-
pett. Ezúttal a bojlis, pontyfogó és a ragadozó halas kollekciót szeretném
részletesebben is megismertetni az olvasókkal.

Ladányi T.

A Sasame bojlis pontyfogó kol-
lekció szinte minden horgász-
helyzetre kínál megoldást. Van
köztük olyan horog, ami vízi nö-
vényzettel benôtt tavakra lehet
jó megoldás, de akad olyan is,
ami az akadókban vezethet si-
kerre bennünket

Kiváló horgokhoz legendás elô-
ke! A Kryston elôkezsinórok
hosszú évek óta állnak a horgá-
szok rendelkezésére

A jó akadás, a halfogás 90 száza-
lékban az utolsó „húsz centin”
múlik. Nagyon fontos a megfele-
lô, adott horgászhelyzethez illô
elôke. Ez pedig megbízható ho-
rog nélkül elképzelhetetlen!

A Sasame pontyos horogkombi-
nációból talán az elsô pillantásra
ez a darab nyerte el a tetszése-
met. A horoghegy szinte ragad az
ujjra, kiképzése ideális, oldal-
irányba pedig éppen megfelelô
mértékben van kihajlítva

A rendkívül lágy Silkworm elôke-
zsinór akár a pontyfogó verseny-
horgászat során is a segítsé-
günkre lehet

A Mastery horgok formája, kiala-
kítása elôrevetíti, hogy legendás
horog lesz belôlük, sok horgász-
nak fognak örömet szerezni

A tulajdonságai elôsegítik, 
hogy beszorított fékkel akadó
elôl elhúzzuk a halakat 
a Mastery horoggal

Tûhegyesek, kissé vastag húsúak,
viszonylag kemény horgok, mini-
mális rugalmassággal. Extrém
igénybevételt is elbírnak 

Manapság nagyon divatosak –
nem véletlenül – a teflonos hor-
gok. Könnyebben behatolnak a
hal szájába, jó akadást biztosíta-
nak. A Boil ST horognál a horog-
fül megvan döntve a horoghegy
felé, míg a horoghegy a szárra
mutat. Így kicsi a távolság a hegy
és a fül között, s ez kiválóan al-
kalmassá teszi a vízi növényzettel
benôtt tavak meghorgászására 

Páratlan horoghegy, ideális for-
matervezés!

Töklevelesben kiváló horog lehet 
a Boil ST
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A Boil GX, úgy gondolom, na-
gyon hasonlít egy régi legendás
horogra, s nagyon örülök, hogy
hasonló darabra akadtam a Sa-
same horogkollekcióban is

Rendkívül könnyû horog, az el-
következô években a pontyfogó
versenyhorgászat egyik felfede-
zettje lehet

A Thinners horgok meglepôen
könnyûek, vékony húsúak, a ho-
roghegy minimális mértékben a
szárhoz viszonyítva oldalirányba
ki van fordítva. Mindennapos
használatra, kispontyos horgá-
szatra is alkalmas

Mivel a Thinners könnyû horog,
tökéletesen alkalmas a kisebb
felhajtóerôvel rendelkezô lebegô
csalik felkínálására

Ha a harcsa horgászatát vesszük
figyelembe, akkor a Sasame ho-
rogcsaládból ennek a darabnak
örülök a legjobban. Kiválóan al-
kalmas a pellettel történô csali-
zásra, ha a harcsát vesszük fi-
gyelembe. Iszonyatosan erôs,
törhetetlen, tûhegyes horog, na-
gyon jól fogja, tartja a harcsát

A süllô lékhorgászata során a
horogszabadítás miatt ajánlott
az egyágú horgok használata. Er-
re a célra a Sasame Worm töké-
letesen megfelel

Élô hal és puhatestû csalik felkí-
nálására is alkalmas ez a horog

A süllôzôhorgok kínálatában ha-
talmas a választék, sok jó talál-
ható a piacon 

Ez a horoghegy megfelelô akasz-
tást biztosít a pelletes harcsa-
horgászatnál. A pelletes csali-
zásra is megfelelô, mivel rövid
szárú, zömök, széles öblû horog

Az Ebrón lefolytatott harcsahorgászataink
során nekünk a legnagyobb problémát

mindig a megfelelô harcsázóhorgok
beszerzése jelentette. Az ilyen jellegû

gondjaink megszûnnek, a Kamikaze 
horgok bizonyítani fognak az Ebrón!


