


HARISON.  
FOR BETTER FISHING
Niniejszy katalog to przewodnik po świecie produktów 
Harison. Zobaczycie nasze zanęty sypkie, pellety zanętowe 
oraz przynęty haczykowe. Znajdziecie informacje o 
najnowszych produktach z grupy method feeder, method mixy, 
liquidy proteinowe, przynęty haczykowe pop-up. 

Liczymy, iż lektura wzbudzi Waszą ciekawość i postanowicie 
wypróbować nasze rozwiązania. 
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NEW

Seria DOMINATOR
Dominator to seria produktów najwyższej jakości, dedyko-
wana do Method Feeder oraz klasycznego feedera i gruntu. 
Dzięki zastosowaniu surowców o najwyższej jakości stwo-
rzyliśmy nowoczesną serię produktów, która sprosta wyma-
ganiom najlepszych wędkarzy. 

Seria Dominator składa się z:  
 
      Dominator Method Mix
      Dominator Pellet 2 mm  
      Dominator Amino Liquid  
      Dominator Protein Hook Pellet 
      Przynęty Pop up

METHOD

FEEDER
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KOD: METH-07

KOD: METH-22A

KOD: METH-06

KOD: METH-25A

KOD: METH-04

KOD: METH-20A

KOD: METH-09
KOD: METH-21A

WAGA: 750 g

WAGA: 750 g

WAGA: 750 g

WAGA: 750 g

WAGA: 750 g

WAGA: 750 g

WAGA: 750 g
WAGA: 750 g

CENA: 13,98 PLN

CENA: 13,49 PLN

CENA: 13,49 PLN

CENA: 13,98 PLN

CENA: 13,49 PLN

CENA: 13,49 PLN

CENA: 13,49 PLN
CENA: 13,49 PLN

HPM (High Protein MIX) to flagowa pozycja wśród Method 
Mixów. Mix oparty na wyjątkowej mączce, którą tworzą zmie-
lone larwy Helmeti. Dzięki zastąpieniu mączki rybnej mieloną 
Helmetią stworzyliśmy bardzo odżywczą mieszankę, która cha-
rakteryzuje się ogromną ilością białka i tłuszczu!
W połączeniu z naszą bazą HPM tworzy niebezpiecznie sku-
teczną mieszankę.

Method Mix Ochotka Konopie. Przy tworzeniu tego Method 
Mixu użyliśmy potrójną ilość naszej mieszanki prażonych  
konopi, dodaliśmy mączki, a na koniec doprawiliśmy nasz 
produkt ekstraktem z Ochotki, zawierającym mieloną ochotkę. 
Uzyskaliśmy idealne połączenie, delikatnie gorzkiego aromatu 
prażonych konopi i intensywnego zapachu Ochotki.  

Kryl czarna porzeczka. Ten Mix nie zawiera mączki rybnej, za-
miast niej dodaliśmy mączkę z kryla atlantyckiego. Dzięki temu 
mieszanka będzie niezwykle bogata w białko oraz wartości od-
żywcze a aromat czarnej porzeczki nada mu intensywności i 
skuteczności, szczególnie w zimnej wodzie.

To najnowsza odsłona flagowego Method Mixu. Do mieszan-
ki HPM dodaliśmy mieszankę cytrusową, która składa się ze 
sproszkowanych roślin cytrusowych, takich jak trawy, skórki 
czy liście pozyskiwane z drzew cytrusowych. Dodatkowo do-
paliliśmy nasz produkt naszym autorskim aromatem cytruso-
wym. HPM Citrus to nietuzinkowy produkt, który doskonale 
sprawdzi się niemal w każdej wodzie, zarówno czystej, jak  
i mocno zamulonej.

Green Power, tego produktu nie trzeba przedstawiać. Zielony o 
aksamitnym zapachu, bogaty w mączki oraz mieszankę ziaren. 
W najnowszej odsłonie nasz Method Mix dopalony jest odrobi-
ną suszonej melasy, dzięki temu Green Power, zawiera betainę 
oraz słodziki, tak chętnie pobierane przez niemal wszystkie ryby 
karpiowate. Linię Green Power, uzupełniliśmy o Amino Liquid, 
Pellet Method Feeder 2 mm, przynęty pop, kulki 10 mm jako 
przynęty haczykowe, w końcu mieszankę pelletów Fluo, które 
dopaliliśmy boosterem Green Power.

CSL  to nic innego jak fermentowana kukurydza, tak modna 
w ostatnich latach na niemal wszystkich łowiskach świata, te-
raz znalazła się również w naszej ofercie. Intensywny zapach,  
podwójna ilość drobno mielonej kukurydzy to mocna mieszan-
ka, której nie oprą się duże ryby z rodziny karpiowatych. 

Wanilia Banan to połączenie to już klasyka w naszej ofercie. 
Sprawdza się zawsze i wszędzie. Dlatego postanowiliśmy nasz 
waniliowy Method Mix połączyć z dużą ilością prażonej kono-
pi. Uzyskaliśmy szybko pracującą mieszankę o zniewalającym 
słodko gorzkim zapachu.

Orzech tygrysi, to kolejna nowość w grupie method mixów. 
Bardzo intensywny zapach, sprawdzi się przy połowie dużych 
karpi, czy amurów

HPM

Ochotka Konopie

Kryl Czarna Porzeczka

HPM Citrus

Green Power

CSL

Wanilia Banan  
Prażone Konopie

Orzech Tygrysi

NEW

NEW

NEW

METHOD MIX
METHOD

FEEDER

Komponując nasze Method Mixy, szukaliśmy rozwiązania, które będzie uniwersalne dla niemal każdego 
rodzaju nęcenia. Dlatego oparliśmy nasze Method Mixy na mączce rybnej i mielonym pelecie proteinowym, 
który daje ogromny zastrzyk białka. Użyliśmy też prażonej mieszanki konopi i bułki tartej w celu uzyskania 
efektu smużenia. Dodaliśmy mieloną kukurydzę i siemię lniane, aby wabić jak największe okazy z rodziny 
karpiowatych. Aby zanęta odpowiednio pracowała w koszyku Method Feeder oraz klasycznym koszyczku 
zanętowym, zastosowaliśmy dwa rodzaje kleju, które w zależności od namoczenia zanęty, pozwalają do-
brać konsystencję gotowego produktu do własnych wymagań. Na koniec, dodaliśmy barwniki i odrobinę 
aromatu w celu wzmocnienia zapachu.

H

ARISON TRICKS & TIPS

METHOD MIX HPM będzie doskonałym  
dodatkiem, gdy tworzysz mieszankę  

do grubego nęcenia.  
 

1. Wymieszaj nasz Method Mix z pelletem  
lub preparowanymi ziarnami.

2. Zalej to wszystko Amino Liquidem HPM,  
wymieszaj i odczekaj 15-20min.  

 
Uzyskasz wysokobiałkową mieszankę, która będzie 

pełnowartościowym pokarmem dla
ryb, zawierającą wszystkie niezbędne

składniki i minerały.
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AMINO LIQUIDS MICROPELLETY 2 MM
METHOD

FEEDER
METHOD

FEEDER

KOD: MFAL-01

KOD: MFAL-02

KOD: MFAL-04

KOD: MFAL-06

KOD: MFAL-09

KOD: MFAL-03

POJ.: 200 ml

POJ.: 200 ml

POJ.: 200 ml

POJ.: 200 ml

POJ.: 200 ml

POJ.: 200 ml

CENA: 13,49 PLN

CENA: 13,49 PLN

CENA: 13,49 PLN

CENA: 13,49 PLN

CENA: 13,49 PLN

CENA: 13,49 PLN

Zielony Liquidn o słodkim aromacie naszej oryginalnej mieszan-
ki „Green Power”. Wysoko proteinowy liquid zawierający mączki 
oraz mieszankę witamin i minerałów. Słodki smak, bardzo gęsta 
konsystencja. Doskonale sprawdzi się przy dopalaniu zanęt oraz 
przynęt.

Ciekawe połączenie aromatu rybnego z prawdziwą mączką z kry-
la atlantyckiego. Daje to niesamowite uderzenie aminokwasów i 
substancji odżywczych. Dodatkowo przełamaliśmy śmierdziuchy, 
aromatem czarnej porzeczki. Dzięki takiemu połączeniu Liquid do-
skonale sprawdzi się w zimnej wodzie lub na głębokich łowiskach. 
Dominator Amino Liquid to niezwykle wydajny produkt, możesz  
rozrobić go z odrobiną wody i nawilżyć dowolnego Method Mixa lub 
Pellet 2 mm do Method Feeder.

To klasyczne połączenie słodkiej wanilii i banana, ze 
śmierdzącym aromatem mączki rybnej. Doskonale spraw-
dzi się niemal na każdej wodzie, jako dodatek do zanęty, 
method mixa czy pelletu.

HPM, ten liquid jest jedyny w swoim rodzaju. Mączka 
rybna została zastąpiona mielonymi larwami Helmetii. 
Mielone larwy charakteryzują się wysokim indeksem 
białkowym oraz zapewniają naturalny tłuszcz, który jest 
nośnikiem smaków i aromatów. Liquid należy wstrząsnąć 
przed użyciem.

Aromatyczny Liquid wysokobiałkowy, wzbogacony ekstraktem 
z ochotki oraz drobno mielonymi ziarnami konopi.

Płynny pokarm zawierający suszony ekstrakt z ośmiornicy. 
Dzięki temu uzyskaliśmy bardzo bogatą mieszankę białek i mi-
nerałów, którą przełamaliśmy bardzo intensywnym aromatem 
morwy. Doskonałe uzupełnienie do Method Mix Dominator 
Squid Morwa, pelletów Method Feeder oraz pelletów zanęto-
wych. Jego gęsta konsystencja pozwala użyć Liquidu jako dipu 
do przynęt.

Amino Green Power

Amino Kryl Czarna Porzeczka

Amino Wanilia Banan

Amino HPM

Amino Ochotka Konopie

Amino Squid Morwa

NEW

Płynny pokarm, który silnie pobudza ryby do żerowania. Jest niesamowicie gęsty, dzięki czemu może służyć 
jako „dip” na przynętę końcową. Bazą każdego Liquidu jest gęsty syrop, składający się z melasy, która za-
wiera BETAINĘ, mieszanki cukrowe, MĄCZKI RYBNE oraz dodatki uzależnione od rodzaju. Dominator Amino 
Liquid to niezwykle wydajny produkt — wystarczy rozrobić go z odrobiną wody i nawilżyć zanętę.
Nie rozpuszcza materiałów PVA !!!
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Bardzo drobny pellet o średnicy ok. 2 mm. Zbudowany z mączek rybnych oraz mączek roślinnych
i popiołów. Dzięki procesowi ekstrudacji szybko chłonie wodę. Szybka praca pelletu sprawia, iż enzymy oraz 
substancje wabiące, zawarte w pellecie, szybko tworzą nasze łowisko. Micropellet doskonale sprawdzi się 
podczas tworzenia własnych mieszanek, łącząc go z innymi produktami Method Feeder Dominator.
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KOD: METH-41

KOD: MFAL-42

KOD: NOWOŚĆ

KOD: NOWOŚĆ
KOD: MFAL-44

WAGA: 750 g

WAGA: 750 g

WAGA: 750 g

WAGA: 750 g
WAGA: 750 g

CENA: 13,49 PLN

CENA: 13,49 PLN

CENA: 13,49 PLN

CENA: 13,49 PLN
CENA: 13,49 PLN

Ochotka Konopie

Kryl Czarna Porzeczka

Green Power

CSLWanilia Banan  
Prażone Konopie

NEWNEW



Seria FEEDER CLASSIC
Klasyczna linia mieszanek przeznaczona do metody gruntowej. Przy kompozycji mieszanek feederowych 
kierowaliśmy się przede wszystkim ich uniwersalnością. Zanęta przeznaczona do klasycznego koszyczka 
czy sprężyny powinna być uniwersalna i pozwolić na wędkowanie zarówno w spokojnej wodzie stojącej, 
leniwie płynącym kanale czy mocnym nurcie rzeki. Dlatego wszystkie mieszanki Feeder Classic zawierają 
dwa rodzaje kleju, bentonit (klej mineralny) oraz Harison Klej do Zanęt, który jest naszą autorską mieszanką, 
sporządzoną z naturalnych składników. Feeder Classic to również mieszanka wysokiej klasy prażonej mie-
szanki zanętowej, mielonych nasion oraz łuski i przypraw takich jak mielona kolendra czy siemię lniane.

KOD: SILVER-11

KOD: SILVER-55/ SILVER-55A

KOD: SILVER-52/ SILVER-52A

KOD: SILVER-56/SILVER-56A

KOD: SILVER-53/SILVER-53A

KOD: SILVER-54/SILVER-54A

WAGA: 1kg/3kg

WAGA: 1kg/3kg

WAGA: 1kg/3kg

WAGA: 1kg/3kg

WAGA: 1kg/3kg

WAGA: 1kg/3kg

CENA: 7,29/18,29 PLN

CENA: 7,29/18,29 PLN

CENA: 7,29/18,29 PLN

CENA: 7,29/18,29 PLN

CENA: 7,29/18,29 PLN

CENA: 7,29/18,29 PLN

Feeder Classic Wanilia to prawdziwy klasyk naszej oferty. Jest 
z nami od 7 lat i już nie raz potwierdził swoja skuteczność.  
Bogata mieszanka wsparta mieloną kolendrą charakteryzu-
je się wybornym zapachem wanilii oraz intensywnym, żółtym  
kolorem. Doskonała do połowu karpi, leszczy czy karasi.

Feeder Classic Ochotka konopie, to sprawdzone połączenie 
naturalnych aromatów ochotki i konopi prażonej.

Feeder Classic Zielony Karmel; mieszanka feederowa  
o delikatnym zielonym kolorze i intensywnym aromacie  
palonego karmelu. Nowość 2020

Feeder Classic CSL (Fermentowana Kukurydza) to najnowszy 
produkt serii. Bardzo intensywny aromat fermentowanej kuku-
rydzy, doskonale wyróżnia się niemal w każdej wodzie. Świetnie 
sprawdzi się przy połowie karpi czy amurów. Dodatkowo mie-
szanka zawiera dodatkowe ilości drobno mielonej kukurydzy.

Na polskich łowiskach najskuteczniejszą przynętą zazwyczaj 
okazują się świeże robaki. Postanowiliśmy stworzyć mieszankę 
właśnie o takich zapachach. Czerwona mieszanka to intensyw-
ny zapach czerwonego robaka, natomiast naturalna mieszanka 
to zapach białego robaka. Nasze zanęty będą doskonałym uzu-
pełnieniem świeżych robaków na haczyku.

Naturalna mieszanka o zapachu białego robaka doskonale 
sprawdzi się jako zamiennik świeżych robaków. Zaletą tego 
produktu jest naturalny i jednocześnie intensywny zapach, który 
można uniwersalnie wykorzystać.

Wanilia

Ochotka Konopie

Zielony Karmel

CSL

Czerwony Robak

Biały Robak

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

BEST
SELLER
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PRZYNĘTY POP-UP
METHOD

FEEDER

KOD: MFDUM-1

KOD: MFDUM-2

KOD: MFDUM-5

KOD: MFDUM-6

KOD: MFDUM-4

KOD: MFDUM-6

POJ.: 200 ml

POJ.: 200 ml

POJ.: 200 ml

POJ.: 200 ml

POJ.: 200 ml

POJ.: 200 ml

CENA: 13,49 PLN

CENA: 13,49 PLN

CENA: 13,49 PLN

CENA: 13,49 PLN

CENA: 13,49 PLN

CENA: 13,49 PLN

Pop-up Green Power

Pop-up Kryl Czarna Porzeczka

Pop-up Orzech Tygrysi

Pop-up Citrus

Pop-up Ochotka Konopie

Pop-up CSL

NEW

Dominator Pop Up to klasyczne kulki przynęty typu pop up. Nasączone enzymami trawiennymi oraz aroma-
tami zawierającymi substancje wabiące takie jak betaina. Dominator pop up charakteryzują się intensywny-
mi kolorami oraz doskonałą wypornością. W opakowaniu 40g znajdują się kulki o średnicy 10 mm i 15 mm 
w tym samym kolorze.
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Seria DUŻY LESZCZ
Duży Leszcz to mieszanki stworzone z myślą o połowie naprawdę dużych leszczy! Średnia granulacja, 
grubo mielone ziarna kukurydzy, łuska gryki, która pomaga w rozprzestrzenianiu się mieszanki. Kompozycje 
naturalnych ziół i aromatów sprawiają, że mieszanki leszczowe są niezwykle skuteczne.  
 
Seria Duży Leszcz: Leszcz Classic, Leszcz Piernik, Leszcz Czarny, Leszcz Czosnek, Leszcz Karmel, Leszcz 
Brasem. Opakowania 1 kg i 3 kg.

KOD: SILVER-02/SILVER-020

KOD: SILVER-021/SILVER-021A

KOD: SILVER-14/SILVER-140

KOD: SILVER-200SILVER-200A

KOD: SILVER-39/SILVER-39A

KOD: SILVER-400/SILVER-400A

WAGA: 1kg/3kg

WAGA: 1kg/3kg

WAGA: 1kg/3kg

WAGA: 1kg/3kg

WAGA: 1kg/3kg

WAGA: 1kg/3kg

CENA: 7,29/18,29 PLN

CENA: 7,29/18,29 PLN

CENA: 7,29/18,29 PLN

CENA: 7,29/18,29 PLN

CENA: 7,29/18,29 PLN

CENA: 7,29/18,29 PLN

Mieszanka leszczowa oparta na mielonej kukurydzy oraz mie-
lonej kolendrze. Intensywnie żółty kolor mieszanki doskonale 
przełamuje frakcje czerwonego pieczywa oraz łuski. Słodki za-
pach to nasza kompozycja zapachów egzotycznych. 

Mieszanka w kolorze naturalnym bez barwników. Naturalny ko-
lor, mielony, suszony czosnek i kolorowe pieczywo, czyni z tej 
zanęty prawdziwego killera.

Klasyczna mieszanka leszczowa, którą nie pogardzą duże lesz-
cze i płocie. Aby wzmocnić skuteczność mieszanki, dodaliśmy 
najprawdziwszą przyprawę korzenną, którą podbiliśmy natural-
nym aromatem piernika. Piernik to jeden z najbardziej klasycz-
nych aromatów, doskonale sprawdza się na wiosnę, jak i jesień.

Nasz bestseller. Mieszanka ziołowa, siemię lniane, genialna 
mieszanka słodkich aromatów. Czarny smużący barwnik spra-
wi, że Wasze ręce na pewno nie będą czyste.

Mieszanka o średniej granulacji, delikatnie żółty kolor oraz kolo-
rowe pieczywo tworzą idealną  leszczową kompozycję. Bardzo 
inten sywny aromat karmelu dopełnia mieszankę.

To nowość w na sezon 2021. Wśród skutecznych zanęt 
leszczowych nie może zabraknąć mieszanki o zapachu  
„Brasem”. Stworzona na mieszance Leszcz Classic, wzboga-
cona o aromat Brasem sprawia, że jej skuteczność zaskoczy 
nie jednego wędkarza. 

Leszcz Classic

Leszcz Czosnek

Leszcz Piernik

Leszcz Czarny

Leszcz Karmel

Leszcz Brasem
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Seria LIN KARAŚ
Seria zanęt kierowana do połowu dorodnych linów, jak i karasi. Drobna granulacja z grubszą frakcją mielo-
nych ziaren sprawia, że zanęta doskonale sprawdzi się zarówno w metodzie spławikowej, jak i wszelkiego 
rodzaju koszyczkach czy sprężynach.

KOD: SILVER-04/SILVER-040 KOD: SILVER 19/SILVER-190
WAGA: 1kg/3kg WAGA: 1kg/3kgCENA: 7,29/18,29 PLN CENA: 7,29/18,29 PLN

Ciemna zanęta o drobnej granulacji. Dzięki dodatkowi drobno 
mielonej bułki tartej doskonale smuży, tworząc wokół łowiska 
chmurę. Intensywny zapach kozieradki  przebije się nawet przy 
najbardziej zamulonym łowisku.

Bestseller naszej oferty 2020. Idealna kompozycja aromatu 
marcepanowego, rumowego oraz migdałowego. Delikatny 
zielony kolor oraz smużące właściwości to prawdziwy killer 
niemal na każdym łowisku. Odpowiednie przygotowanie 
zanęty pozwala na zastosowanie jej zarówno w metodzie 
spławikowej, jak i gruntowej.

Lin Karaś Kozieradka Lin Karaś Zielony Marcepan
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Seria PŁOĆ
Klasyczna mieszanka płociowa zbudowana głównie z drobnej frakcji. Mielona łuska delikatnie unosi drobne 
frakcje zanęty, co sprzyja tworzeniu komina zanętowego. Mielone ziarna prażonej konopi, kukurydza, mielo-
na łuska oraz zioła to podstawa każdej zanęty płociowej. 

KOD: SILVER-01/SILVER-010 KOD: SILVER-013/SILVER-014
WAGA: 1kg/3kg WAGA: 1kg/3kgCENA: 7,29/18,29 PLN CENA: 7,29/18,29 PLN

To słodka propozycja  klasycznej, płociowej zanęty. Mieszanka 
słodkich aromatów oraz brązowy kolor  daje nam bardzo sku-
teczną mieszkankę. W połączeniu z takimi dodatkami jak gliny i 
ziemie pozwala tworzyć bardzo skuteczne kompozycje.

Prawie czarny kolor i intensywny aromat prażonych konopi  
przełamany czekoladą, to prawdziwa bomba na duże płocie. 
Sprawdza się o każdej porze roku. 

Płoć Classic Płoć Konopie Czekolada
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Seria UNIWERSALNA
Zanęta Uniwersalna to seria zanęt, których skład został opracowany w taki sposób, aby można było 
stosować je na wszystkich łowiskach, korzystając z niemal każdego typu metody połowu.

KOD: SILVER-204/SILVER-207 KOD: SILVER 205/SILVER-208

KOD: SILVER 06/SILVER-060

WAGA: 1kg/3kg WAGA: 1kg/3kg

WAGA: 1kg/3kg

CENA: 7,29/18,29 PLN CENA: 7,29/18,29 PLN

CENA: 7,29/18,29 PLN

Mieszanka stworzona ze średniej i drobnej frakcji. Bogata w 
mieszankę mielonych ziaren, kukurydzę oraz łuskę. Dzięki połą-
czeniu drobnej i średniej frakcji uzyskujemy doskonale smużącą 
zanętę o bardzo intensywnym zapachu, która sprawdzi się w 
spławiku oraz każdej metodzie gruntowej. 

Zanęta, która zyskała ogromne uznanie wśród naszych 
klientów. Gruba frakcja, bogactwo ziaren, mielony orzech 
tygrysi podbity intensywnym aromatem to mieszanka, któ-
rej nie oprą się duże okazy. Zanęta doskonale komponuje 
się z naszymi pelletami zanętowymi i może tworzyć z nimi 
świetne mieszanki. 

Zanęta stworzona z myślą o wędkarzach, którzy wiedzą jak 
udoskonalić mieszankę pod dane łowisko. Zanęta składa 
się z mieszanki ziaren, biszkoptu, który nadaje jej natural-
ny aromat oraz prażonej bułki tartej. Brak barwnika oraz 
dodatkowych aromatów sprawia, że zanęta sprawdzi się 
na każdym łowisku. Będzie doskonałą bazą do stworzenia 
własnej zanęty.

Ochotka Orzech Tygrysi

Uniwersalna

HARISON. FOR BETTER FISHING  /  KATALOG 2021
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Seria DUŻY KARP
To seria mieszanek skomponowana do połowu karpi, karasi czy amurów. Gruba frakcja, ziarna, łuska, duża 
ilość dodatków cukierniczych, które nadają zanęcie odrobinę słodyczy, ale przede wszystkim tłuszcz.
Dodatkiem, który wyróżnia serię karpiową, to dodatek pelletu w różnych kolorach i w rozmiarze 4 mm.

KOD: SILVER-03/SILVER-30

KOD: SILVER-091/SILVER-092

KOD: SILVER-15/SILVER-150

KOD: SILVER-202/SILVER-203

WAGA: 1kg/3kg

WAGA: 1kg/3kg

WAGA: 1kg/3kg

WAGA: 1kg/3kg

CENA: 7,29/18,29 PLN

CENA: 7,29/18,29 PLN

CENA: 7,29/18,29 PLN

CENA: 7,29/18,29 PLN

To klasyka w naszej ofercie. Jest z nami od samego po-
czątku. Z roku na rok udoskonalany skład w celu optyma-
lizacji pracy w wodzie. Intensywny zapach truskawki, deli-
katnie czerwony kolor, od lat zyskują uznanie karpi. 

Moc ziemniaka doskonale działa na amury, karpie,  
karasie, a nawet liny. 

Zanęta w kolorze żółtym o nieziemskim aromacie wanilii. 
Doskonale sprawdzi się przy połowie dużych karpi, karasi, 
amurów czy leszczy. 

Duży Karp Halibut to czarna mieszanka karpiowa, o 
intensywnym zapachu halibuta.

Truskawka

Ziemniak

Wanilia

Halibut

14

Seria BIG FISH

KOD: SILVER-22/SILVER-35

KOD: SILVER-23/SILVER-33

KOD: SILVER-36/SILVER-27

KOD: SILVER-25

KOD: SILVER-57/SILVER-57A

KOD: SILVER-49/SILVER-25

WAGA: 3kg/5kg

WAGA: 3kg/5kg

WAGA: 3kg/5kg

WAGA: 3kg/5kg

WAGA: 3kg/5kg

WAGA: 3kg/5kg

CENA: 19.50/28,00 PLN

CENA: 19.50/28,00 PLN

CENA: 19.50/28,00 PLN

CENA: 19.50/28,00 PLN

CENA: 19.50/28,00 PLN

CENA: 19.50/28,00 PLN

Żółta zanęta o intensywnym zapachu wanilii. Bardzo 
uniwersalna mieszanka, sprawdzająca się w niemal każdej 
wodzie. 

Gruba, czarna mieszanka. Dzięki zastosowaniu natural-
nego, czarnego barwnika świetnie smuży, tworząc słup 
zanętowy. Mocny aromat Halibuta.

Naturalna zanęta z podwójną ilością pelletu zanętowego.

Klasyczna mieszanka karpiowa o zapachu truskawki. 
Wzbogacona o pellet zanętowy. 

To nowość w serii BIG FISH. Zanęta stworzona pod moc-
ny uciąg. Mieszanka dwóch klejów sprawia, że doskonale 
sprawdzi się w zarówno w metodzie spławikowej jak i w 
klasycznym gruncie. Intensywny aromat mieszanki białego
i czerwonego robaka.

Żółta zanęta o intensywnym zapachu kukurydzy. Świetnie 
sprawdzi się przy połowie karpi, amurów czy linów. 

Wanilia

Halibut

Pellet

Karp Truskawka

Rzeka

Kukurydza

BIG FISH to zanęty zbudowane z grubej frakcji nasion, kukurydzy, płatków owsianych. Zawiera 
dodatki czerwonego pieczywa oraz klej. Najważniejszym składnikiem każdej zanęty Big Fish jest 
mieszanka pelletów Harison o różnej granulacji: od 4 do 14mm.

HARISON. FOR BETTER FISHING  /  KATALOG 2021
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Seria CARPLINE
Seria Carp Line została stworzona specjalnie do wędkarstwa karpiowego. Seria składa się z kulek zanę-
towych, pelletów zanętowych oraz boosterów. Kulki Zanętowe, to naturalne produkty zbudowane przede 
wszystkim z roślinnych ekstrudatów oraz mieszanek drobno mielonych ziaren. Zawierają zarówno białko 
roślinne, jak i zwierzęce

KOD: CARP_MEDIUM-024/ CARP_MEDIUM-029

KOD: CARP_MEDIUM-023/ CARP_MEDIUM-028

KOD: CARP_MEDIUM-022/ CARP_MDIUM-027

KOD: CARP_MEDIUM-023/ CARP_MEDIUM-040

WAGA: 1kg/5kg

WAGA: 1kg/5kg

WAGA: 1kg/5kg

WAGA: 1kg/5kg

CENA: 23,49/99,00 PLN

CENA: 23,49/99,00 PLN

CENA: 23,49/99,00 PLN

CENA: 23,49/99,00 PLN

Truskawka

Krab

Wanilia Banan

Homar & Rak
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Seria CARPLINE PELLETS
Pellety o wysokim indeksie węglowodanowym, szybko strawne i mało sycące. Dzięki szybkiej pracy 
błyskawicznie ściągają rybę w łowisko i utrzymują ją długi czas. Wyrabiane na podstawie sprawdzonego 
przepisu, zawierają mielone nasiona, dodatki wabiące oraz zapachowe. Pellety zanętowe dostępne w 
rozmiarach 4mm, 8mm z dziurką, 12mm z dziurką 18mm z dziurką.

KOD: PEL-0007H/PEL-0008H

KOD: PEL-0010A/PEL-0010

KOD: PEL_199B/PEL_199F

KOD: PEL-002A/PEL-002

KOD: PEL-004A/PEL-004KOD: PEL-003A/PEL-003

KOD: PEL-007A/PEL-007KOD: PEL_50/PEL_50A

KOD: PEL-00069A/PEL-00068AKOD: PEL-008A/PEL-008

WAGA: 1kg/5kg

WAGA: 1kg/5kg

WAGA: 1kg/5kg

WAGA: 1kg/5kg

WAGA: 1kg/5kgWAGA: 1kg/5kg

WAGA: 1kg/5kgWAGA: 1kg/5kg

WAGA: 1kg/5kgWAGA: 1kg/5kg

CENA: 12,99/49,90 PLN

CENA: 12,99/49,90 PLN

CENA: 12,99/49,90 PLN

CENA: 12,99/49,90 PLN

CENA: 12,99/49,90 PLNCENA: 12,99/49,90 PLN

CENA: 12,99/49,90 PLNCENA: 12,99/49,90 PLN

CENA: 12,99/49,90 PLNCENA: 12,99/49,90 PLN

Homar & Rak

Wanilia Banan

Czerwony Robak

Truskawka

MorwaHalibut

Ochotka KonopieZielony Marcepan

Kukurydza AnanasOrzech Tygrysi

HARISON. FOR BETTER FISHING  /  KATALOG 2021
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BOOSTERY
Carp Line Booster to średnio gęsta zalewa, skomponowana na bazie płynnego pokarmu, melasy oraz  
witamin i minerałów. Dopalona odpowiednim dla smaku aromatem. Doskonale „dopala” nasze kulki i pellety. 
Będzie również doskonałym dodatkiem do zanęt. 

KOD: CARP_BOOSTER-4

KOD: CARP_BOOSTER-3

KOD: CARP_BOOSTER-8

KOD: CARP_BOOSTER-2

KOD: CARP_BOOSTER-7

POJ.: 500 ml

POJ.: 500 ml

POJ.: 500 ml

POJ.: 500 ml

POJ.: 500 ml

CENA: 18,50 PLN

CENA: 18,50 PLN

CENA: 18,50 PLN

CENA: 18,50 PLN

CENA: 18,50 PLN

Booster Truskawka

Booster Krab

Booster Ochotka Konopia

Booster Wanilia Banan

Booster Homar & Rak

NEW
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ZIEMIE I GLINY

KOD: GL-02

KOD: GL-01

KOD: GL-05

KOD: GL-06

WAGA: 2 kg

WAGA: 2 kg

WAGA: 2 kg

WAGA: 1,5 kg

CENA: 7,00 PLN

CENA: 7,00 PLN

CENA: 7,00 PLN

CENA: 7,00 PLN

Glina Rzeczna

Glina Wiążąca

Glina Argile Rozpraszająca

Ziemia Bełchatowska

Używane przez wszystkich wędkarzy w celu dociążenia, zwiększenia spoistości zanęty, zmniejszenia 
wartości odżywczej, jak również zmiany właściwości fizycznych zanęt. A każdy z Was zapewne ma 
jeszcze kilka innych powodów i patentów.

Optymalna glina o barwie naturalnie ciemnej. Średnio wiążąca i słabo smużąca  
jest idealna na wody o średnim uciągu.

Mocno klejąca, idealna na głębokie łowiska i wody płynące.

Drobnoziarnista w naturalnym kolorze glina. Smużąca, słabo klejąca i idealna do 
tworzenia mieszanek leszczowych oraz podawania przynęt na płytkie wody stojące 
i wolno płynące.

Ziemia torfowa, lekka, smużąca. Poprawia puszystość zanęty, jednocześnie ją 
przyciemniając. Idealna do podawania przynęt na miękkie muliste dno czy też jako 
rozpraszacz do jokersa.

MELASA

POJ.: 160/500ml

POJ.: 160/500ml

POJ.: 160/500ml

POJ.: 160/500ml

POJ.: 160/500ml

POJ.: 160/500ml

CENA: 4,99/11,00 PLN

CENA: 4,99/11,00 PLN

CENA: 4,99/11,00 PLN

CENA: 4,99/11,00 PLN

CENA: 4,99/11,00 PLN

CENA: 4,99/11,00 PLN

Melasa Wanilia

Melasa Naturalna

Melasa Karp Extra Sweet

Melasa Piernik

Melasa Miód

Melasa Truskawka

Płynna melasa jest popularnym dodatkiem wędkarskim efektywnie poprawiającym skuteczność 
mieszanek zanętowych. Jest to naturalny surowiec o gęstej konsystencji i bardzo słodkim smaku, 
stąd melasa ma właściwości dosładzająco-klejące. Zwiększa także kaloryczność zanęt. Polecana 
jest zwłaszcza przy połowie leszczy, jednak ciekawe wyniki można osiągnąć również podczas 
połowów innych ryb tj. karpie, liny, jak i dużych płoci. Melasa polecana jest do stosowania na 
trudnych łowiskach, w miejscach o dużej presji wędkarskiej. 

W naszej ofercie oprócz popularnej melasy naturalnej znajdziesz grupę melas z różnymi dodatkami 
zapachowymi. Są to nasze gotowe propozycje do wypróbowania przez Ciebie. Sprawdź, który 
produkt będzie najefektywniejszy podczas twoich wypraw wędkarskich!

H

ARISON TRICKS & TIPS

Sposób przyrządzenia melasy:

1. Melasę rozpuszczamy w wodzie, którą 
przygotowaliśmy do namoczenia zanęty. Na 6kg suchej 

zanęty maksymalne dozowanie to 500ml melasy.

2. Nie należy przekraczać maksymalnego dozowania, 
gdyż może to negatywnie wpłynąć na skuteczność 

nęcenia

Porada:  
W celu całkowitego opróżnienia butelki z melasą trzymaj 

ją przed rozrobieniem w ciepłym miejscu lub wypłucz  
butelkę ciepłą wodą!



Producent:

Harison Sp. z o.o. 
 57-300 Kłodzko  
Jaszkowa Dolna 178a
Tel. +48 504 043 484

www.harison.pl

Przedstawiciel 
Polska Zachodnia:
 
Tel. +48 783 004 889

Przedstawiciel 
Polska Wschodnia:
 
Tel. +48 609 155 615


