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Děláme to jinak !

Naší vizí je poskytnout bezkonkurenční a odlišnou nabídku rybářských návnad a nástrah, která zaručí
úspěch a jedinečné zážitky každému rybáři bez toho, abychom zbytečně nepoškozovali přírodu.
Mastodont Baits boilies jsou české výroby, vytvořené českými rybáři. Kuličky jsou vyrobené z
kvalitních surovin a před uvolněním do prodeje jsou pro Vás testovány našimi testery z týmu a

spřátelenými rybáři. Každá řada boilies je postavena z unikátní směsi, kterou si vyrábíme od základů
sami. Naše kuličky se vyznačují vysokým podílem proteinů, aminokyselin, sacharidů, enzymů a dalších

prvků, což je zřetelné na první pohled. Další věc, které si na první pohled všimnete je unikátní hrubá
anebo „chlupatá “ struktura boilies, která zaručuje maximální uvolnění atraktivních látek, dále pak
nepravidelné tvary kuliček. Tvary boilies jsou dány tuhostí a hrubostí těsta. Naše boilies se nedá

vyrábět na klasických velkokapacitních linkách, takže u nás máte jistotu, že nám každá kulička projde
rukama a je svým způsobem originální. Přece, co je v přírodě ve vodě dokonale kulaté?

Mastodont Baits boilies neobsahují netepelně zpracované objemové suroviny, potravinářskou gumu a
jiné nestandardní pojiva. Důvodem je, že tyto přísady zanechávají ve vodě pachuť, kuličky jsou

nestravitelné, což je pro ryby často nebezpečné.

Naše portfolio obsahuje klasické potápivé boilies, plovoucí boilies, neutrálně vyvážené boilies, dipy,
boostry, boilies pastu, esence – zkrátka vše, co je potřeba pro lov velkých kaprů.
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1.   Jsme malá rodinná firma zaměřená na prémiové HNV (vysoký nutriční obsah) boilies a HEV
(vysoký energetický obsah) boilies. Každá kulička ve výrobě projde našima rukama od rollballu,

přes paření a sušení, které trvá 3-4 dny při pokojové teplotě a správné vlhkosti, až po finální zabalení.

2.   Všechny řady našich produktů jsou vyráběny z nejlepších surovin a obsahují podíl lehce
stravitelných proteinů a cukrů, jako je fruktóza a maltodextrin. Pokud krmíte našimi HNV produkty,
ryba rychle získá energii a vše co potřebuje. Tím pádem už nehledá přirozenou potravu a preferuje
naše boilies a díky trávicím enzymům získává při krmení stále větší pocit hladu a pravidelně se na

naše krmné místo vrací.

3.   Při lovu na naše produkty stačí dát pár kuliček do prostoru a pár kuliček k montáži, anebo jen
použít PVA, takže ve finále ušetříte! Krmit doporučujeme častěji a méně. Jde hlavně o to, aby ve

vodě stále něco leželo a ryba vaše krmení hledala a zdržovala se na krmném místě. V pravidelnosti
a kvalitě je efektivita! Doporučujeme krmit 0,5 – 2,0kg krmení na prut denně s ohledem na intenzitu
záběrů. Tímto způsobem eliminujeme záběry od menších kaprů a máte větší šanci na ulovení toho

správného obra. Naše kuličky vydrží ve vodě standardně 12 hodin při teplotě vody 25 °C a normální
aktivitě bílé ryby.

4.   Každé naše boilies má svou unikátní základní směs, s jiným obsahem surovin a jinou strukturou,
takže má pro ryby vždy jinou pachovou stopu. Pokud si ryba spojí s nebezpečím jednu naši příchuť,

nemá zábrany v blízké době pozřít jinou příchuť. Pokud by byly základní směsi stejné, už ryba
obvykle nezabere i při jiné příchuti nástrahy.

5.   Každé naše boilies má vlastní, unikátní vůni tvořenou z mixu esencí a esenciálních olejů na
různých nosičích, která se ve vodě šíří jinak. Tím se boilies stává atraktivním ve studené i teplé vodě

a to po celý rok. Naše unikátní kombinace vůní jsou jedinečné a neokoukané v celosvětovém
měřítku. Příkladem může být jednoznačně Kopr nebo Černý bez. Takové vůně u jiných výrobců určitě

nenajdete!

6.   Jako jediný výrobce v Evropě se nebojíme výroby boilies do extrémních podmínek. Proto máme
v nabídce všech řad unikátní boilies Hard and Light v průměrech 36mm! Velmi tvrdé, velké kuličky,
které opticky selektují menší rybu, ale díky korku ve vodě váží stejně jako běžná 20mm kulička. Při

záběru tak máte automaticky adrenalin na 100%, jelikož víte, že ryba má zpravidla více jak 15kg.

+   Nebojíme se prozradit rady, triky, montáže a techniku, na které byste sami přicházeli dlouho dobu.
Podívejte se na náš blog a nebo youtube kanál. Věříme, že vás posune o krok dále. Velmi dobře si

uvědomujeme, že prvním krokem je lokalizace správného místa, potom technika lovu a až na třetím
místě je kvalitní nástraha, která vyhrává hlavně na vodách s velkým rybářským tlakem. Nebojíme se
o tom mluvit nahlas a s každým produktem Vám dáváme i příslušné know-how a zákaznický servis.

Vždy rádi poradíme!



BOILIES

BLACK 
MAMBA

Boilies Black Mamba, které jsme roky ladili k dokonalosti, je díky své vůni ČERNÉHO BEZU
úplný unikát na trhu s nástrahami pro kapry.

Tato speciálně vyvinutá a pro kapry neznámá příchuť, doplněná o další citrusové estery a živočišné
aminokyseliny, dělá z Black Mamby přirozenou a zároveň atraktivní nástrahu fungující při různých

teplotách vody. Boilies má výrazně pikantní a sladkou chuť s lehkým nádechem černého bezu. Směs
je postavena na prvotřídních enzymaticky upravených rybích moučkách, živočišných extraktech, ale
obsahuje také vysoký podíl mléčných proteinů, co dělá nástrahu atraktivní i v době, když je ve vodě

dostatek přirozené potravy. Dále obsahuje vysoký podíl monosacharidů a ostatních cukrů,
což je důležité při lovu na řekách a rozlehlých vodách.

Tip: Dobře vysušená a zralá Black Mamba nejlépe funguje v teplé vodě, do které se uvolňuje mléčný
protein a cukry.

Boilies Black Mamba je dostupné v průměrech 20, 24, 36 mm ve verzích na dno nebo neutrálně
vyvážené. Dodává se v baleních 1kg – kyblík, 3kg – kyblík, 5kg – sáček. Příchuť obsahuje také Pastu,

Booster, Dip, Pop-up 16mm a mix 20mm / 24mm neutrálně vyvážených boilies v dipu.



BOILIES

BERRY
BOOM

Boilies Berry Boom je vysoce atraktivní ovocné boilies. Tato kulička je neskutečně rychlá na všech
typech vod a to celoročně. Je až neuvěřitelné kolik ryb přesvědčí k záběru i ze velmi nepříznivých
podmínek. Tohle boilies je tak chytlavé, že jsme měli morální dilema, jestli ho vůbec uvést na trh.

Od uvedení na trh se řadí mezi naše nejprodávanější a nejpopulárnější boilies.

Základní směs je postavena na ptačích zobech a mléčných proteinech, takže nesaje pachy dna. Má
vysoký obsah mléčných proteinů aminokyselin a rychle stravitelných cukrů. Tato kombinace, která je
završena použitím nejkvalitnějších anglických příchutí a několika tajnými ingrediencemi, dělá z tohoto

produktu výjimečného zabijáka mezi nástrahami pro lov velkých kaprů.

Doporučení: Jedná se o vysoce atraktivní boilies, kterým doporučujeme krmit méně a více plošně,
případně lovit jen s pár kuličkami kolem montáže, resp. PVA. Kouzlo úspěchu je v pravidelnosti krmení,

kdy postupem času počet záběrů graduje, dokud se nevyčerpá potenciál lovného místa na danou
příchuť.

Tip: TOP boilies do bahna a studené vody.

Boilies Berry Boom je dostupné v průměrech 20, 24, 36 mm ve verzích na dno nebo neutrálně
vyvážené. Dodává se v baleních 1kg – kyblík, 3kg – kyblík, 5kg – sáček. Příchuť Berry  Boom obsahuje

také Pastu, Booster, Dip, Pop-up 16mm a mix 20mm / 24mm neutrálně vyvážených boilies v dipu.



BOILIES

KOSA
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Novinka pro rok 2022 - boilies KOSA je absolutně přírodní masová kulička, kde je kromě živočišných
extraktů a kvalitních rybích mouček, použitá směs koření a esenciálních olejů Kopr - Asafoetida - Černý

Pepř. Objemovky je v kuličce tak akorát, aby držela pohromadě. Při testování fungovala po celý rok,
jedná se o absolutně univerzální kuličku. Úspěchy dosahovala taktéž na rozlehlých vodách a řekách.

TIP: TOP kulička na krátké výpravy a studenou vodu s nezaměnitelnou vůní, kterou na trhu nikde
nenajdete.

Boilies Kosa je dostupné v průměrech 20, 24, 36 mm ve verzích na dno nebo neutrálně vyvážené.
Dodává se v baleních 1kg – kyblík, 3kg – kyblík, 5kg – sáček. Příchuť Kosa obsahuje také Pastu,

Booster, Dip, Pop-up 16mm a mix 20mm / 24mm neutrálně vyvážených boilies v dipu.



BOILIES

BANANA
CHILL

Chill Banana je novinka z roku 2020. V nástraze jsme skloubili všechny známé zkušenosti správného
kapraře. Tohle boilies je stavěné převážně na velké vodní plochy, přehrady a velké řeky. Chill Banana
je víc utažená kulička, nerozpadává se a má jemnější strukturu tak, aby vydržela čekat i delší dobu na

toho „správného“ kapra. Tato kulička je však díky vysokému obsahu chilli a aroma dostatečně
atraktivní, aby vysílala do vody potravní signál celoročně.

Chill Banana obsahuje hlavně lehce stravitelné rybí moučky a uhlohydráty. Tato kombinace zaručuje
dokonale vyvážený obsah proteinů a výbornou stravitelnost. Tyto vlastnosti doplňují extrakty,

aminokyseliny, mix esencí a esenciálních olejů, kde dominuje hlavně aroma banánu a mixu mořských
živočichů.  Boilies je slané a výrazně pálivé chuti a to kapři milují.

Tip: Kuličky jsou vhodné na velké krmné kampaně na rozlehlých vodních plochách!

Boilies Chill Banana je dostupné v průměrech 20, 24, 36 mm ve verzích na dno nebo neutrálně
vyvážené. Dodává se v baleních 1kg – kyblík, 3kg – kyblík, 5kg – sáček. Tato příchuť obsahuje také

Pastu, Booster, Dip, Pop-up 16mm a mix 20mm / 24mm neutrálně vyvážených boilies v dipu.



BOILIES

AK-CKO

Ak-cko je boilies, které nás při testování několikrát zaskočilo neuvěřitelně rychlým účinkem, kadencí
záběrů a úžasnými chvílemi, kdy se nám na břehu během několika sekund rozběhly všechny pruty

najednou. Složení boilies je perfektní na všechny typy vod. Je atraktivní pro kapry během chladnějších
tak i velmi teplých letních měsíců.

Neobvyklá chlupatá struktura, slaná, ovocná a pikantní chuť, vyvážený poměr rybích mouček a
živočišných extraktů s dostatkem uhlohydrátů, doplněná o kombinaci 2 ovocných a 2 rybích příchutí

a 2 esenciálních olejů.

Doporučení: Jedná se o vysoce atraktivní boilies, kde doporučujeme krmit méně a víc plošně,
případně lovit pouze s pár kuličkami kolem montáže, resp. PVA. Kouzlo úspěchu je v pravidelnosti
krmení, kdy postupem času počet záběrů graduje, dokud se nevyčerpá potenciál lovného místa na

danou příchuť.

Tip: Výborně funguje ve velmi horkých dnech.

Boilies Ak-cko je dostupné v průměrech 20, 24, 36 mm ve verzích na dno nebo neutrálně vyvážené.
Dodává se v baleních 1kg – kyblík, 3kg – kyblík, 5kg – sáček. Příchuť Ak-cko obsahuje také Pastu,

Booster, Dip, Pop-up 16mm a mix 20mm / 24mm neutrálně vyvážených boilies v dipu.



BOILIES
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ATTACK
SQUID

Squid Attack je boilies, které je vhodné především na dlouhé výpravy na obrovské vodní plochy,
kde je nutné vyvážet na delší vzdálenost. Díky své maximální přirozenosti a delší době rozpadu
dokáže čekat na toho správného velikána. Tato nástraha je magnet na velké kapry a je to jedno

z nejpřirozenějších boilies prodávané v Česku a na Slovensku.
Boilies je postavené z nejkvalitnějších, enzymaticky upravených, živočišných mouček a extraktů

s minimem rostlinných složek v legendární příchuti Squid. Volba č. 1 na dlouhé výpravy.

Doporučení: Boilies je vhodné na větší a dlouhodobější krmné kampaně. Pokud se ale do něj ryba
zažere, z krmného místa už neodpluje.

Tip: Selektivní kulička – ideální na vody jako Zemplínská Šírava, Pálava, Labe, Orlík, Králová.

Boilies Squid Attack je dostupné v průměrech 20, 24, 36 mm ve verzích na dno nebo neutrálně
vyvážené. Dodává se v baleních 1kg – kyblík, 3kg – kyblík, 5kg – sáček. Příchuť obsahuje také Pastu,

Booster, Dip, Pop-up 16mm a mix 20mm / 24mm neutrálně vyvážených boilies v dipu.



BOILIES

WORMS

Worms je legenda a vlajková loď našich boilies. Jedná se o úplný unikát svým složením a „chlupatou“
hrubou strukturou boilies. Tato nástraha funguje na všech typech vod od jara do podzimu. Je vhodná

na krátké vycházky, ale také na dlouhodobé krmné kampaně, kde přiláká všechny kapry v okolí.
Worms obsahuje obrovské množství živočišných proteinů, extrakty z mořských živočichů, směs

pikantního koření a prvotřídní esence, mezi kterými dominuje patentka. Jedinečná „chlupatá“ struktura
představuje pro kapry klam, kdy nástrahu dotykem nebo zrakem považují za klubko patentek nebo

nitěnek, což je ta nejpřirozenější potrava pro každého kapra.

Boilies je vhodné na větší a dlouhodobější krmné kampaně. Pokud se ryba do něj zažere, z krmného
místa už neodpluje. Vhodné na vody s vysokým rybářským tlakem.

Tip: Kuličky je vhodné předmáčet, kdy se „chlupatá“ struktura projeví rychleji.

Boilies Worms je dostupné v průměrech 20, 24, 36 mm ve verzích na dno nebo neutrálně vyvážené.
Dodává se v baleních 1kg – kyblík, 3kg – kyblík, 5kg – sáček. Příchuť Worms obsahuje také Pastu,

Booster, Dip, Pop-up 16mm a mix 20mm / 24mm neutrálně vyvážených boilies v dipu.
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KRILL
STRAWBERRY
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Krill Jahoda Bergamot je vysoce účinné boilies na všech vodách a ve všech ročních obdobích.
Krill Jahoda Bergamot je více utáhnuté, masové boilies s pomalejším rozpadem a jemnější

strukturou tak, aby vydrželo čekat delší dobu na toho správného trofejního kapra. Tato kulička je
ale zároveň vysoce atraktivní díky maximálnímu obsahu chilli ve směsi a vůni citrusu Bergamot.

Toto všechno podkresluje vyloženě „vražedná“ kombinace Krillu a Jahody.

Naše nová směs na boilies obsahuje hlavně rychle stravitelné rybí moučky, uhlohydráty, sacharidy
a extrémně pálivé chilli. Tato kombinace zaručuje dokonale vyvážený obsah proteinů a energie,
kterou ryba dostává do těla postupně a vynikající stravitelnost. Tyto vlastnosti doplňují extrakty,

aminokyseliny a mix esencí a esenciálních olejů, kde dominuje hlavně Krill a vůně Jahody a
citrusového ovoce Bergamot.

Tato kulička je slané a výrazně pikantní ovocné chuti, což z ní dělá opravdový stroj na kapry!!



BOILIES

ECONOMY CLASS

QUICK
ACTION

ENERGY ACTION
TUTTI FRUTTI

ENERGY ACTION
SQUID

QUICK ACTION
FISH AND CRAB

QUICK ACTION
FISH AND FRIUT

Ekonomická řada boilies Quick action / Energy action je určená hlavně na velké krmné kampaně, rychlé
chytání, anebo jako doplněk k našim HNV boilies. Kuličky jsou velmi lehce stravitelné s dobou rozpadu

okolo 8-10 hodin při teplotě vody 20°C a normální aktivitě bílé ryby. V kuličkách je správný podíl
živočišných a rostlinných proteinů, aby se ryba nezasytila, ale aby ani neztratila zájem o krmné místo.

Obsahuje 4 příchutě: Fish and Crab, Fish and Fruit, Tutti Frutti a Squid. Prodává se v mixu průměrů
20mm a 24mm v balení po 1kg, 2,5kg a 5kg.

Fish and Crab – slaná chuť, kombinace esencí ryba a krab
Fish and Fruit – slaná chuť, jako doplněk je použitá esence ovoce

Tutti Frutti – sladká příchuť se sladkou esencí (vhodná pro lov amurů)
Squid – slaná příchuť, dominantní esencí je squid = kalamár

Toto boilies neobsahuje to, co nemá: netepelně zpracované objemové suroviny, potravinářskou gumu
a jiné nestandardní pojiva, která zanechávají pachuť, nebo dělají boilies nestravitelným, někdy dokonce

pro rybu nebezpečným! Nabídnout Vám vhodnou alternativu byl jeden z hlavních důvodů vzniku této
řady boilies, i když masivní krmení není filozofií naší značky, pokud si to voda a situace vyloženě

nevyžaduje.

Tip: V kombinaci s boostrem příslušné příchutě je vytvořen ekonomický doplněk k našim HNV boilies
v případech, kdy je potřeba masivně krmit.


