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Robíme to inak !

Našou víziou je poskytnúť bezkonkurenčnú a odlišnú ponuku rybárskych návnad a nástrah, ktorá 
zaručí úspech a jedinečné zážitky každému rybárovi bez toho, aby sme zbytočne nepoškodzovali 
prírodu. Mastodont Baits boilies sú boilies českej výroby, zhotovené českými rybármi. Boilies sú 
vyrábané z kvalitných surovín a pred uvoľnením do predaja testované Mastodont Baits testermi a 

spriatelenými rybármi. Každá rada boilies je postavená z unikátnej zmesy, ktorú si robíme od základu 
sami. Naše guličky sa vyznačujú vysokým podieľom proteínov, aminokyselín, sacharidov, enzýmov a 

ďalších prvkov, čo je zreteľné už na prvý pohľad. Ďalšia věc, ktorej si na prvý pohľad všimnete je 
unikátna hrubá, alebo „chlpatá“ štruktúra boilies, ktorá zaručuje maximálne uvolňovanie atraktorov 
do vody a nepravidelné tvary. Tvary boilies sú dané tuhosťou hrubosti cesta. Naše boilies sa nedajú 

vyrábať na klasických velkoprodukčných linkách, takže u nás máte istotu, že nám každá gulička prejde 
rukami a je svojím spôsobom originál. Veď čo je v prírode vo vode úplne dokonalo guľaté ?

Mastodont Baits boilies neobsahujú netepeľne spracované objemové suroviny, potravinársku gumu a 
iné neštandardné pojivá. Dôvodom je, že tieto prísady zanechávajú vo vode pachuť, robia guličky 

nestráviteľné, čo je vo všeobecnosti pre ryby často nebezpečné.

Naše portfólio obsahuje klasické potápavé boilies, plávajúce boilies, neutrálne vyvážené boilies, dipy,
 boostre, boilies pastu, esencie – všetko, čo je potrebné na lov veľkých kaprov.



6x PREČO Mastodont Baits

1.  Sme malá rodinná firma zameraná na prémiové HNV (vysoký nutričný obsah) boilies a HEV
(vysoký energetický obsah) boilies. Každá gulička vo výrobe prejde našimi rukami od rollballu, cez

parenie a sušenie, ktoré trvá 3 – 4 dni pri izbovej teplote a správnej vlhkosti, až po finálne zabalenie.

2.  Všetky rady našich produktov sú vyrábané z najlepších surovín a obsahujú podiel ľahko 
stráviteľných proteínov a cukrov ako je fruktóza a maltodextrín. Ak kŕmite našimi HNV produktami,

 ryba rýchlo získa energiu a všetko čo potrebuje. Tým pádom už nehľadá prirodzenú potravu
 a preferuje naše boilies a vďaka tráviacim enzýmom získava pri kŕmení stále väčší pocit hladu 

a pravidelne na naše kŕmne miesto vracia.

3.  Pri love s našimi produktami stačí dať pár guličiek do priestoru a pár guličiek k montáži, alebo len 
použiť PVA, takže vo finále ušetríte ! Kŕmiť doporučujeme častejšie a menej, ide hlavne o to, aby vo
vode stále niečo ležalo a ryba to hľadala a zdržovala sa na našom lovnom mieste. V pravideľnosti a 

kvalite je efektivita ! Doporučujeme kŕmiť 0,5 – 2,0 kg na udicu denne s ohľadom na intenzitu 
záberov. Týmto spôsobom používania eliminujeme zábery od menších kaprov a máte väčšiu šancu 

na chytenie toho správneho obra. Naše guličky vydržia vo vode štandardne 12 hodín pri teplote vody 
25°C a normálnej aktivite bielej ryby.

4.  Každé naše boilies má svoju unikátnu základnú zmes, s iným obsahom surovín a inou štruktúrou,
takže má pre ryby vždy inú pachovú stopu. Ak si ryba spojí s nebezpečím jednu našu príchuť, nemá
zábrany v blízkej dobe zabrať na inú príchuť. Ak by boli základné zmesy rovnaké, už ryba obvykle

nezaberie aj napriek inej aróme.

5.  Každé naše boilies má vlastnú, unikátnu, arómu tvorenú z mixu esencií a esenciálnych olejov na
 rôznych nosičoch, ktorá sa vo vode šíri inak. Tým sa boilies stáva atraktívnym v studenej aj teplej

 vode a to po celý rok. Naše unikátne kombinácie aróm sú jedinečné a neopozerané v celosvetovom
 merítku. Ako príklad uvedieme Kôpor alebo Čiernu bazu. Takéto arómy u iných výrobcov určite

 nenájdete !

6.  Ako jediný výrobca v Európe sa nebojíme výroby boilies do extrémnych podmienok. Preto máme
 v ponuke všetkých rád unikátne boilies Hard and Light v priemere 36mm ! Pritvrdené, veľké guličky,

 ktoré opticky selektujú menšiu rybu, ale vďaka korku vo vode vážia rovnako ako bežné 24mm
 boilies. Pri zábere tak máte automaticky adrenalín na 100%, pretože viete, že ryba má spravidla viac

 ako 15kg.

+   Nebojíme sa prezradiť rady, triky, montáže a techniku, na ktoré by ste sami prichádzali za dlhú dobu.
 Pozrite na náš blog alebo youtube kanál a verím, že Vás posunie o krok ďalej. Veľmi dobre si

 uvedomujeme, že prvým krokom je lokalizácia správneho miesta, potom technika lovu a až na
 treťom mieste je kvalitná nástraha, ktorá vyhráva hlavne na vodách s veľkým rybárskym tlakom.

 Nebojíme sa to hovoriť nahlas a s každým produktom Vám dáváme aj príslušné know-how a
 zákaznícky servis. Vždy radi poradíme !
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BOILIES

BLACK 
MAMBA

Boilies Black Mamba, ktoré sme roky ladili k dokonalosti, je vďaka svojej aróme ČIERNEJ BAZY 
úplný unikát na trhu s nástrahami pre kaprov.

Táto špeciálne vyvinutá a kaprami neopozeraná aróma, doplnená o ďalšie citrusové estery a živočíšne 
aminokyseliny, robí z Black Mamby prirodzenú ale zároveň atraktívnu nástrahu fungujúcu pri rôznych 
teplotách vody. Boilies má výrazne pikantnú a sladkú chuť s ľahkým nádychom čiernej bazy. Zmes je 

postavená hlavne na prvotriednych enzymaticky upravených rybích múčkach, živočíšnych extraktoch, 
ale obsahuje aj vysoký podiel mliečnych proteínov, čo robí nástrahu aktraktívnou aj v dobe, keď je vo 
vode dostatok prirodzenej potravy. Ďalej obsahuje vysoký podiel monosacharidov a ostatných cukrov, 

čo je dôležité hlavne pre lov na riekach a veľkých vodách.

Tip : Dobre vyzretá Black Mamba najlepšie funguje v teplej vode, do ktorej sa uvolňuje mliečny proteín.

Boilies Black Mamba je dostupné v priemeroch 20, 24 a 36 mm vo verziách na dno alebo neutrálne 
vyvážené. Dodáva sa v baleniach 1kg – vedro, 3kg – vedro a 5kg – sáčok. Príchuť obsahuje taktiež 

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



BOILIES

Boilies Berry Boom je vysoko atraktívne ovocné boilies. Toto boilies je neskutočne rýchle na všetkých
typoch vôd a to celoročne. Je až neuveriteľné koľko rýb presvedčí k záberu aj za nepriaznivých
podmienok. Toto boilies je tak chytľavé, že sme mali morálnu dilemu, či ho vôbec uviesť na trh.

Od uvedenia na trh sa radí medzi naše najpredávanejšie a najpopulárnejšie boilies.

Základná zmes tejto nástrahy je postavená na vtáčich zoboch a mliečnych proteínoch, takže nesaje
pachy dna. Má vysoký obsah mliečnych proteínov, aminokyselín a rýchlo stráviteľných cukrov. Táto

kombinácia, ktorá je zavŕšená použitím najkvalitnejších anglických príchutí a niekoľkých tajných
ingrediencí, robí z tohoto produktu výnimočného zabijaka medzi nástrahami na lov trofejních kaprov.

Doporučenie : Jedná sa o vysoko atraktívne boilies, ktorým odporúčame kŕmiť menej a viac plošne,
prípadne loviť s len pár guličkami okolo montáže resp. PVA. Kúzlo úspechu je v pravideľnosti kŕmenia,

kedy postupom času počet záberov graduje, pokiaľ sa nevyčerpá potenciál lovného miesta na danú
príchuť.

Tip : TOP boilies do bahna a studenej vody !

Boilies Berry Boom je dostupné v priemeroch 20, 24 a 36 mm vo verziách na dno alebo neutrálne
vyvážené. Dodáva sa v baleniach 1kg – vedro, 3kg – vedro a 5kg – sáčok. Príchuť Berry obsahuje

taktiež Pastu, Booster, Dip, Pop-up 16mm a mix 20mm / 24mm neutrálne vyvážených boilies v dipe.

BERRY
BOOM



BOILIES

KOSA

Novinka pre 2022 - boilies KOSA je absolútne prírodná mäsová gulička, kde je okrem živočíšnych
extraktov a kvalitných rybých múčok, použitá zmes korenín a esenciálních olejov Kôpor – Assa – Black

Pepper. Objemovky je tam tak akurát, aby sa gulička udržala pohromade. Pri testovaní fungovala
počas celého roka, jedná sa o absolútne univerzálnu guličku. Úspechy dosahovala taktiež na veľkých

vodách a riekach.

Tip : TOP gulička na krátke výpravy a studenú vodu s nezameniteľnou arómou, ktorú na trhu nikde
nenájdete.

Boilies Kosa je dostupné v priemeroch 20, 24 a 36 mm vo verziách na dno alebo neutrálne vyvážené.
Dodáva sa v baleniach 1kg – vedro, 3kg – vedro a 5kg – sáčok. Príchuť Kosa obsahuje taktiež Pastu,

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

www.mastodontbaits.com



BOILIES

BANANA
CHILL

Chill Banana je novinka z roku 2020. V nástrahe sme skĺbili všetky známe skúsenosti správneho
kaprára. Toto boilies je stavané najmä na veľké vodné plochy, priehrady a velké rieky. Chill Banana je

viac utiahnuté, nerozpadáva sa a má jemnejšiu štruktúru tak, aby vydržalo čakať aj dlhšiu dobu na
toho „správneho“ kapra. Táto gulička ja ale zároveň dostatočne atraktívna, aby vysielala do vody

signál celoročne.

Chill Banana obsahuje hlavne ľahko stráviteľné rybie múčky a uhľohydráty. Táto kombinácia zaručuje
dokonale vyvážený obsah proteínov a výbornú stráviteľnosť. Tieto vlastnosti doplňujú extrakty,

aminokyseliny, mix esencií a esenciálnych olejov, kde dominuje hlavne aróma banánu a mixu
morských živočíchov. Boilies je slané a výrazne pikantnej chuti, čo kapre milujú.

Tip : Guličky sú vhodné na veľké kŕmne kampane na veľkých vodných plochách !

Boilies Chill Banana je dostupné v priemeroch 20, 24 a 36 mm vo verziách na dno alebo neutrálne
vyvážené. Dodáva sa v baleniach 1kg – vedro, 3kg – vedro a 5kg – sáčok. Táto príchuť obsahuje taktiež

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



BOILIES

AK-CKO

Ak-cko je boilies, ktoré nás pri testovaní niekoľkokrát zaskočilo neuveriteľne rýchlym účinkom,
kadenciou záberov a úžasnými chvíľami, kedy sa nám na brehu behom niekoľkých sekúnd rozbehli

všetky prúty naraz. Zloženie boilies je perfektné na všetky typy vôd. Je atraktívne pre kaprov aj behom
chladnějších ako aj počas horúcich letných mesiacov.

Neobvyklá chlpatá štruktúra, slaná, ovocná aj pikantná chuť, vyvážený pomer rybacích múčok a
živočišných extraktov s dostatkom uhľohydrátov, doplnený o kombináciu 2 ovocných a 2 rybacích

príchutí a 2 esenciálnych olejov.

Odporúčanie : Jedná sa o vysoko atraktívne boilies, ktorým odporúčame kŕmiť menej a viac plošne,
prípadne loviť s len pár guličkami okolo montáže resp. PVA. Kúzlo úspechu je v pravideľnosti kŕmenia,

kedy postupom času počet záberov graduje, pokiaľ sa nevyčerpá potenciál lovného miesta na
danú príchuť.

Tip : Výborne funguje počas horúcich dní !

Boilies Ak-cko je dostupné v priemeroch 20, 24 a 36 mm vo verziách na dno alebo neutrálne vyvážené.
Dodáva sa v baleniach 1kg – vedro, 3kg – vedro a 5kg – sáčok. Príchuť Ak-cko obsahuje taktiež Pastu,

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



BOILIES

Squid Attack je boilies, ktoré je vhodné predovšetkým na dlhšie výpravy na obrovské vodné plochy,
kde je nutné vyvážať na dlhšiu vzdialenosť. Vďaka svojej maximálnej prirodzenosti a dlhšej dobe

rozpadu dokáže čakať na toho správneho velikána. Táto nástraha je magnet na veľkých kaprov a je to
jedno z najprirodzenejších boilies predávané v Česku a na Slovensku.

Boilies je postavené z najkvalitnejších, enzymaticky upravených, živočíšnych múčok a extraktov
s minimom rastlinných zložiek v legendárnej príchuti Squid. Voľba č.1 na dlhé výpravy.

Odporúčanie: Boilies je vhodné na väčšie a dlhodobejšie kŕmne kampane. Keď sa ale do neho ryba
zažerie, z kŕmneho miesta už neodíde.

Tip : Selektívna guľa – ideálna na vody ako Šírava, Pálava, Labe, Kráľová.

Boilies Squid Attack je dostupné v priemeroch 20, 24 a 36 mm vo verziách na dno alebo neutrálne
vyvážené. Dodáva sa v baleniach 1kg – vedro, 3kg – vedro a 5kg – sáčok. Príchuť obsahuje taktiež

Pastu, Booster, Dip, Pop-up 16mm a mix 20mm / 24mm neutrálne vyvážených boilies v dipe.
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BOILIES

Worms je legenda a vlajková loď našich boilies. Jedná sa o úplný unikát svojim zložením a „chlpatou“
hrubou štruktúrou boilies. Táto nástraha funguje na všetkých typoch vôd od jari do jesene. Je vhodná
na krátke rybačky ako aj na dlhodobé kŕmne kampane, kedy priláka všetkých kaprov v okolí. Worms

obsahuje obrovské množstvo živočíšnych proteínov, extrakty z morských živočíchov, zmes pikantného
korenia a prvotriedne esencie, medzi ktorými dominuje patentka. Jedinečná „chlpatá“ štruktúra

predstavuje pre kaprov klam, kedy nástrahu dotykom alebo zrakom považujú za klbko patentiek alebo
niteniek, čo je tá najprirodzenejšia potrava pre každého kapra.

Boilies je vhodné na väčšie a dlhodobejšie kŕmne kampane. Keď sa do neho ryba zažerie, z kŕmneho
miesta už neodíde.

Tip : Guličky je vhodné predmáčať, kedy sa „chlpatá“ štruktúra prejaví rýchlejšie.

Boilies Worms je dostupné v priemeroch 20, 24 a 36 mm vo verziách na dno alebo neutrálne vyvážené.
Dodáva sa v baleniach 1kg – vedro, 3kg – vedro a 5kg – sáčok. Príchuť Worms obsahuje taktiež Pastu,

Booster, Dip, Pop-up 16mm a mix 20mm / 24mm neutrálne vyvážených boilies v dipe.
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BOILIES

KRILL
STRAWBERRY
BERGAMOT

NEW
2023

Krill Jahoda Bergamot je vysoko účinné boilies na všetkých vodách a vo všetkých ročných
obdobiach. Krill Jahoda Bergamot je viac utiahnuté, mäsové boilies s pomalším rozpadom a

jemnejšou štruktúrou tak, aby vydržalo čakať dlhšiu dobu na toho správneho trofejného kapra.
Táto gulička je ale zároveň vysoko atraktívna vďaka maximálnemu obsahu chilli v zmesi a aróme

citrusu Bergamot. Toto všetko podkresľuje vyložene „vražedná“ kombinácia Krillu a Jahody.

Naša nová zmes na boilies obsahuje hlavne rýchlo stráviteľné rybie múčky, uhľohydráty, sacharidy
a extrémne pálivé chilli. Táto kombinácia zaručuje dokonale vyvážený obsah proteínov a energie,
ktorú ryba dostáva do tela postupne a vynikajúcu stráviteľnosť. Tieto vlastnosti doplňujú extrakty,

aminokyseliny a mix esencií a esenciálnych olejov, kde dominuje hlavne Krill a arómy Jahody a
citrusového ovocia Bermagot.

Táto gulička je slanej a výrazne pikantnej ovocnej chuti, čo z nej robí stroj na lov kaprov !

Mastodont Baits
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BOILIES

Ekonomická rada boilies Quick action / Energy action je určená hlavne na veľké kŕmne kampane, alebo
ako doplnok k našim HNV boilies. Guličky sú veľmi ľahko stráviteľné s dobou rozpadu okolo 8-10 hodín

pri teplote vody 20°C a normálnej aktivite bielej ryby. V guličkách je správny podiel živočíšnych
a rastlinných proteínov aby sa ryba nezasýtila, ale aby ani nestratila záujem o kŕmne miesto.

Obsahuje 4 príchute : Fish and Crab, Fish and Fruit, Tutti Frutti a Squid. Predáva sa v mixe priemerov
20mm a 24mm v baleniach po 1kg, 2,5kg a 5kg.

Fish and Crab – slaná príchuť, kombinácia esencií ryba a krab
Fish and Fruit – slaná príchuť, ako doplnok je použitá esencia ovocia
Tutti Frutti – sladká príchuť so sladkou esenciou (vhodná na amurov)

Squid – slaná príchuť, dominantnou esenciou je squid = kalamár

Toto boilies neobsahuje to čo nemá : netepelne spracované objemové suroviny, potravinársku gumu
a iné neštandardné pojivá, ktoré zanechávajú pachuť, alebo robia boilies nestráviteľné niekedy dokonca
pre rybu nebezpečné! Ponúknuť vám vhodnú alternatívu bol jeden z hlavných dôvodov vzniku tejto rady

boilies aj keď masívne kŕmenie nie je filozofiou našej značky, pokiaľ si to voda a situácia vyložene
nevyžaduje.

TIP : V kombinácií s boostrom príslušnej príchute, vytvárajú ekonomický doplnok k našim HNV boilies
v prípadoch, keď je treba masívnejšie kŕmiť.

ECONOMY CLASS

QUICK
ACTION

ENERGY ACTION
TUTTI FRUTTI

ENERGY ACTION
SQUID

QUICK ACTION
FISH AND CRAB

QUICK ACTION
FISH AND FRIUT


