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„O wiele łatwiej jest podążać utartym szlakiem, 
ale trudno znaleźć w nim coś nowego.“
 
Lukáš Krása



Wędkarz o wielkim 
sercu...
Lukáš Krása, wśród wędkarzy 
jest postrzegany jako skromny, 
ale rzeczowy wędkarz, który 
zawsze podąża za swoimi 
marzeniami. To ekspert w 
dziedzinie rybołówstwa i 
wielki myśliwy, kóry przez 
całe życie intensywnie uczy 
się o rybach i ich procesach 
trawiennych. Właśnie dlatego 
Lukáš jest uważany za wielkiego 
innowatora w dziedzinie 
przynęt, a jego produkty należą 
do absolutnych liderów na 
wędkarskim rynku.

PROFESJONALIZM, 
TRADYCJA, 
INNOWACJA

„Minęło ponad 20 lat, odkąd 
zacząłem spełniać swoje marzenie i 
profesjonalnie wykorzystałem wiedzę 
przy opracowywaniu i produkcji 
przynęt. Początkowo tworzyłem 
wyłącznie przynęty i składniki 
przynęt, takie jak różne destylaty, 
esencje, oleje, płynne pokarmy i 
ekstrakty, które były później używane 
przez duże firmy, a niektóre tworzyły 
z nich receptury na przynęty od zera. 
Dzięki tej współpracy zacząłem 
docierać do niezwykłych surowców 
i wciąż uczyłem się czegoś nowego 
i nowego. Zawsze marzyłem o 
stworzeniu czegoś wyjątkowego, 
czegoś innego, czegoś nieodkrytego, 
ponieważ posiadanie czegoś takiego 
nad wodą oznaczało złapanie 
większej ilości ryb. Miałem całkowitą 
obsesję na punkcie wędkowania i 
produkcji przynęt, a coraz więcej 

wędkarzy zaczęło korzystać z 
produktów z mojego warsztatu, 
co doprowadziło do powstania 
marki LK Baits. Dziś mija ponad 
15 lat działalności i cieszę się, że 
nasze produkty są tak popularne i 
stosowane przez wędkarzy na całym 
świecie.“

Czas szybko płynie i wiele w 
wędkarstwie się zmieniło, ale 
entuzjazm i miłość do mojego 
ukochanego hobby i pracy 
bezustannie pozostają silne i wierzę, 
że wynika to właśnie z naszych 
produktów. Nie wyobrażam sobie 
innego życia i cieszę się z każdego 
dnia, kiedy mogę wymyślić coś 
nowego i dzielić sie radością z 
innymi wędkarzami. Jesteście moją 
inspiracją!
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Czechy są jednym z najbardziej zaangażowanych krajów 
w dziedzinie zarządzania różnymi zbiornikami wodnymi 
i wędkarstawem, a w szczególności angażują się w 
rozwój badań nad karpiami. Lukáš Krása przez 5 lat 
studiwał rybołóstwo w szkole w Třeboni, gdzie zdobył 
ogromną wiedzę i doświadczenie, którymi nadal dzieli 
się ze szkołami i uniwersytetmi. Zespół produkcyjny 
LK Baits złożony jest z ekspertów i absolwentów szkół 
rybackich, jak również w jego gronie znajdziemy wielkich 
wędkarzy. Opracowanie wyjątkowych przynęt dla 
wędkarstwa sportowego musi łączyć w sobie wiedzę i 
doświadczenie.

Innowacyjne produkty LK Baits 
wyznaczają kierunek rozwoju 
przynęt i zanęt wędkarskich.

Wiedza i 
doświadczenie

FABRYKA  
NOWEJ 
GENERACJI



Ing.Marek Bouška, Ph.D. główny laborant, 
twórca esencji, boosterów i innych 
specjalnych składników stosowanych w 
naszych produktach.

Labolatorium 
pełne zapachów

Wprowadzenie nowego produktu 
na rynek, często twa wiele lat. W LK 
Baits priorytetem jest stworzenie 
produktów, które zostały poddane 
wnikliwym testom. Każdy produkt 
zaczyna się od pomysłu, po czym 
trafia do labolatorium, gdzie 
wytwarzamy wyjątkowe surowce, 
które testujemy w basenach 
bezpośrednio na rybach. Tam właśnie 
przeprowadzamy tzw. test szybkości 
reakcji, tworząc takie składniki, na 
które ryby reagują najszybciej. Kolejne 
etapy testów przeprowadzamy na 
zamkniętch zbiornikach, żwirowniach, 
a następnie ogólnych łowiskach.

Zmysły ryb są bardzo dobrze rozwinięte. 
Wiele lat temu Lukáš powiedział: „Woń 
karpia to zarówno doskonałe labolatorium, 
jak i świetna broń. Jeśli pomylisz się z 
nieodpowiednim elementem, możesz 
obniżyć skuteczność, nawet tych wysokiej 
jakości składników i zmarnujesz swój czas 
nad wodą. Ale jeśli uda się połączyć ze 
sobą wyjatkowe surowce, które wzajemnie 
się uzupełniają i rozwijają, oczywiste jest 
osiąganie lepszych wyników.“ LK Baits jest 
wyposażone we własne labolatorium, w 
którym dla większości swoich produktów, 
uzyskuje własne ekstrakty, olejki eteryczne, 
płynne dodatki, a przede wszystki esencje, 
które sprawiają, że przynęty LK Baits są o 
krok przed wszystkimi.
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Nasi klienci dobrze wiedzą, że 
najcenniejszy nie jest sprzęt wędkarski, 
droga na ryby czy pozwolenie. 
Najcenniejszy na świecie jest czas, 
a każdy z nas chce go maksymalnie 
wykorzystać. W końcu nie jest logiczne 
wykupienie drogiego pozwolenia, 
pokonywanie setek kilometrów, 
posiadanie najdroższych wędek, a potem 
czekanie w nieskończoność na branie. LK 
Baits jest dla wędkarzy, którzy chcą swój 
czas wykorzystać do maximum!

Martin Hájek 
Kierownik ds. Rozwoju



All Amino Nutric jest podstawowym 
składnikiem każdego naszego 
produktu. To prawdopodomnie 
najskuteczniejszy płynny pokarm 
przygotowany dla ryb. All Amino 
Nutric powstał w 2006 roku we 
współpracy z dr  Stanislavem 
Červinkou i innymi ekspertami, 
którzy badali naturalną żywność dla 
ryb i sygnały pokarmowe, na które 
ryby reagują.  Po pojawieniu się All 
Amino Nutric na rynku, wędkarze 
zaczęli nazywać go „żywą wodą“, 
ponieważ dodając go do jakiejkolwiek 
przynęty, zauważali nagły wzrost 
zainteresowania ryb na ich miejscach 
zanętowych. Nasz płynny pokarm, 
w naturalny sposób przedłużył 
okres przydatności każdej przynęty. 
Po niewielkich modyfikacjach, 
ośmielamy sie powiedzieć, że 
byliśmy jednymi z pierwszych, którzy 
pojawili się na rynku kulek, które 
były traktowane tylko naturalnymi 
stabilizatorami. Agresywne, sztuczne 
dodatki znacząco zmniejszają 
skuteczność produktów. W świecie 
uwielbionych mrożonych kulek, 
pojawiła sie prawdziwa nowość, która 

była świeża, skuteczna i nie psuła 
się. All Amino Nutric jest trwałym 
budulcem naszych kulek proteinwych.

Nie jesteśmy z 
jednago ciasta
 
Rynek wędkarski zmienia się z 
roku na rok, jednak największymi 
zmianami u znaczących producentów 
nie są innowacje, a jedynie 
„przekazanie“ marki do dużych fabryk 
kulek. Wielu producentów, przez 
rosnące koszty, zleca produkcję 
gdzie indziej. Większość produktów 
na rynku różni się między sobą tylko 
zapachem i kolorem. W rezultacie 
większość przynęt wędkarskich na 
całym świecie pochodzi z „jednego 
ciasta“, różniąc się tylko logiem, a 
nikt ze sprzedających nawet nie wie, 
co tak naprawdę sprzedaje. Istnieje 
nieskończona liczba fabryk kulek, 
w których cena jest priorytetem, 
kosztem jakości i funkcjonalności. 
Z tego powodu do wody zaczęło 
trafiać dużo tanich kul, a produkty 
profesjonalnch producentów zmieniły  

się, dzieki nim można łowić więcej i 
regularnie. Na świecie jest tylko kilka 
zarejestrowanych profesjonalnych 
zakładów produkcyjnych, które 
dysponują wiedzą i doświadczeniem, 
a przede wszystkim jakością. 
Jesteśmy dumni z bycia jednym z 
nich! Lukáš Krása zawsze chciał 
zbudować fabrykę, która będzie 
oferować najwyższą jakość i 
wyjątkowe produkty.

Nieograniczone zastosowanie
Maksymalne zwiększenie  
atrakcyjności przynęt
Nie rozpuszcza materiałów PVA
Wydłuża trwałość
Do wszystkich zapachów
Natychmiastowe działanie

• 
•

•
•
•
•

Być może najważniejszy płyn i życiowa 
tajemnica w jednej butelce

All Amino Nutric

Żywa woda  
All Amino Nutric
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Różnica - klucz do 
sukcesu
Niektóre połączenia w przyrodzie nie są przypadkowe i 
mają pewne zależności i reguły. Tak samo jest w naszej 
fabryce. Nigdy nie posuniesz produktu dalej, zastępując 
świeże jaja suszonymi, olej eteryczny o wartości 
biologicznej - olejem sztucznym lub stosując agresywne 
tanie konserwanty zamiast naturalnych. Wręcz 
przeciwnie, w naszej produkcji zawsze szukamy nowych 
i lepszych składników, a także sposobów technologii, 
aby zaoferować rybom i wędkarzom coś nowego, 
niespotykanego, a przede wszystkim skuteczniejszego. 
Presja wędkarska staje się coraz silniejsza, a ryby 
bardzo szybko się uczą, a w niektórych obszarach jest to 
jedyny klucz do sukcesu!

•  Rozwój esencji i innych płynnych dodatków
•  Laboratorium basenowe do badania reakcji ryb na 
poszczególne substancje
•  Badania klatkowe dotyczące żywienia na wodach otwartych
•  Suchy mikser o wydajności 10t / h
•  Automatyczna linia kulek o wydajności 250 kg / godzinę
•  Automatyczna pelletowa linia do granulacji o wydajności 3t 
/ godzinę
•  Sterowane komputerowo suszarki UV i browary
•  Nowa technologia NUTRIGO
•  Suszarki UV i suszarki laboratoryjne
•  Obsługa klienta - rozwój i tworzenie
•  Rozwój i produkcja pokarmów dla szerokiej gamy ryb
•  Specjalna produkcja pokarmów dla prywatnych łowisk
•  Stosowanie tylko wysokiej jakości surowców



Linia produkcyjna CUC!, który stał się naszym 
bestsellerem!

Codzienna porcja świeżych jaj.
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NOWY 
WYMIAR 
PRZYNĘT
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Tworzenie przynęt i zanęt jest dla mnie 
czymś wyjątkowym. Nie ma dnia, w 
którym nie myślałbym o rybach, ich 
żerowaniu, trawieniu i wszystkim, 
co się z tym wiąże. Hobby stało się 
moją pracą, którą uwielbiam! Czasami 
ruszam w drogę prowadzącą do nikąd, 
staram się wówczas oczyścić umysł i 
pozwolić, aby w głowie powstało coś 
nowego.  

Produkcją przynęt zajmuję się od 
ponad 20 lat. W tym czasie poznałem 
kilka wyjątkowych składników, które 
są bardzo atrakcyjne dla ryb.  Te 
najatrakcyjniejsze i najskuteczniejsze 
elementy, zawsze pochodzą z natury, 
dlatego są pozyskiwane bezpośrednio 
w naszym laboratorium.   Produkty 
LK Baits na pewno są oryginalne i 
innowacyjne, stanowią nieodzowną 
część naszego życia. Jestem dumny ze 
swojego zespołu, ponieważ dzielenie 
się moimi szalonymi pomysłami nie jest  
dla wszystkich. To pomysły szaleńca 
i fanatyka. Martin Hájek, szef naszej 
produkcji jest jednym z tych facetów, 
z którymi mogę podzielić się swoimi, 
często nierealnymi pomysłami, a on 
tak samo jak ja się nimi ekscytuje i co 
najważniejsze, bierze je na poważnie.  

Wydaje się, że kulki proteinowe są 
najbardziej udaną i skuteczną z przynęt 
do połowu karpi. Bardzo dobrze 
pamiętam swoje początki, kiedy to 
na niektórych zbiornikach używałem 
kulek jako pierwszy. W tamtym czasie 
czułem się jakbym zdobywał świat. 
Kulki działały niesamowicie! 
Różnica w porównaniu z 
innymi przynętami była 
naprawdę uderzająca. Ale 
w miarę upływu czasu, 
trzeba było doprawić 
cudownie pachnące kulki: 
mączką rybną, naturalnymi 
aromatami, ekstraktami i 
innymi dodatkami. Boom 
w rozwoju i produkcji 
kulek proteinowych odbył 
niezwykle krótką podróż, 
szybko i regularnie osiągano 
dobre wyniki, co oznaczało stosowanie 
lepszych i niespotykanych składników. 
Przez wiele lat pracowaliśmy nad 
stworzeniem stabilnej przynęty, która 
byłaby zupełnie nowa, atrakcyjna i 
odnosząca sukcesy na wiele sposobów. 
Wiem, że to odważne i ryzykowne 
wyzwanie, ale ten, kto nie śni pięknych 
snów, jakby nie żył.

Przez długi czas, zespół LK Baits 
trzymał w wielkiej tajemnicy produkt 
o nazwie NUTRIGO. Przez kilka 
lat opóźnialiśmy jego ostateczne 
wdrożenie, ponieważ zdawaliśmy sobie 
sprawę z tego, że jest to coś wielkiego 
i musi być dopracowane do perfekcji! 
Wiedzieliśmy, że mamy w ręku 
kompleksową przynętę, która może 
być bardziej skuteczna niż dotychczas, 

znane kulki proteinowe. Połączenie 
naszych pomysłów, wymagań, 
wszystkich tych niesamowitych 
komponentów i przedstawianie ich 
w jednym procesie technologicznym, 
który nie odbiera im jakości, było 
prawie nierealnym zadaniem, ale nadal 

nie chcieliśmy rezygnować z marzeń. 
Musimy przyznać, że wszystko wokół 
NUTRIGO na początku przekraczało 
nasze możliwości techniczne i 
finansowe. NUTRIGO wymagało wielu 
zmian w naszej produkcji, nowych 
technologii, ale także niesamowitej 
ilości czasu, którego potrzebowaliśmy, 
aby różne testy działały zgodnie z 
naszymi oczekiwaniami. Czas mijał i z 
każdym rokiem odkładaliśmy NUTRIGO 
nieco dalej, podchodziliśmy do naszych 
realnych pomysłów. Teraz jest rok 2020, 
w którym NUTRIGO spełniło nasze 
oczekiwania i jesteśmy przekonani, że 
pod wieloma względami przewyższy 
atrakcyjność i skuteczność wszystkich 
dostępnych na rynku przynęt!

Świeża ochotka jest ważnym składnikiem 
przy produkcji NUTRIGO
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Jeden kawałek NUTRIGO jest 
do 50 razy bardziej skuteczny 
niż jedna kula proteinowa 
wysokiej jakości, więc do 
przyciągnięcia ryb wystarcza zaledwie 
kilka sztuk.

NUTRIGO zawiera płynny rdzeń z 
czystymi naturalnymi ekstraktami.

NUTRIGO nie można porównać do 
żadnej istniejącej przynęty, ponieważ 
ma w sobie wielką moc działania, 
czasami wystarczy tylko kilka kul, aby 
wywołać w rybach potrzebę żerowania.

Możesz używać NUTRIGO jako 
samodzielną zanętę na mniejszych 
obszarach, ale możesz dodać go 
do swojej sprawdzonej zanęty, 
zwiększając kilkakrotnie atrakcyjność 
swojego miejsca nęcenia.

Im więcej użyjesz NUTRIGO, 
tym więcej naturalnych sygnałów 
dostarczasz do wody, co daje większą 
szansę na zwabienie ryb i szybsze 
brania.

Po pobraniu NUTRIGO przez 
rybę, dochodzi do rozerwania jego 
poszczególnych warstw, poprzez 
aparat gębowy, ruchy i oddychanie ryby 
sprawiają, że poprzez skrzela zaczyna 
uwalniać się i rozprzestrzeniać sygnał 
pokarmowy, który zaczyna stymulować 
coraz więcej ryb.

Naruszenie zewnętrznych warstw 
przyspiesza działanie NUTRIGO (dla 
szybszej akcji, można przebić kilka 
przynęt np. igłą lub wiertełkiem). 

Poszczególne warstwy stale pracują, 
dlatego NUTRIGO może zmieniać 
konsystencję, kolor i zapach.

Wewnątrz NUTRIGO mogą 
wystąpić reakcje i sączenie płynu 
do otaczających warstw, a także 
uwalnianie go na powierzchnię 
przynęty.   

Rozpuszczalność NUTRIGO jest 
powolna, zależy od temperatury wody i 
aktywności ryb.

Rozmiar NUTRIGO nie jest stabilny, 
wynosi od 22-24 mm.  

NUTRIGO to w 100% produkt 
naturalny, zawierający dużą ilość 
ekstraktów, naturalnych substancji i 
aminokwasów, najlepiej przechowywać 
go w ciemności i chłodzie.

NUTRIGO to również produkcja jednostkowa 
i ręczna praca.

NUTRIGO Coco na początku naszej 
nowej linii technologicznej.

Panie i Panowie,

trzymajcie swoje 
wędki. NUTRIGO 
nadchodzi! 
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Panie i Panowie,

trzymajcie swoje 
wędki. NUTRIGO 
nadchodzi! 

NUTRIGO jest 
wytwarzany na 
zimno dzięki 
unikalnej 
technologii, 
która nie obniża 
jakości użytych 
składników!
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Dla szerokiej gamy ryb słodkowodnych, 
nie ma lepszego smakołyku niż żywa 
ochotka. W naszym laboratorium 
uzyskujemy z nich ekstrakt, który 
dzięki naszej specjalnej technologii 
wstrzykujemy do NUTRIGO, gdzie 
może on reagować z innymi ważnymi 
składnikami.  NUTRIGO Bloodworm 
jest idealny do stosowania na 
wszystkich zbiornikach o mulistym 
dnie, świetnie sprawdzi się również na 
innych terenach, gdzie aromat ochotki 
jest bardzo mocno zakodowany w 
zmysłach ryb. Garść tych przynęt 
wprowadza do wody tyle naturalnego 
sygnału, który można porównać do 
kilku kilogramów żywej ochotki!

Zalecamy stosować jako samodzielną 
zanętę lub jako uzupełnienie sprawdzonej 
mieszanki na bazie pikantnej,  rybno - 
mięsnych. Znakomity w połączeniu z Spice 
Shrimp. Można stosować przez cały rok!  

W jednej przynęcie NUTRIGO znajduje się 
ekstrakt równy 300 g żywej ochotki.

Energetyczna mleczna bomba, 
wykonana z białka serwatki, czekolady, 
karmelu, ekstraktu ze stewii i innych 
składników. NUTRIGO Coco wysyła 
do wody węglowodanowy sygnał, 
który ryba ocenia jako niezbędne 
źródło energii, szczególnie zimą 
i przed tarłem. NUTRIGO Coco w 
procesie produkcyjnym przechodzi 
proces dojrzewania z powodu bakterii 
mlekowych, co jest specyficzną reakcją, 
która przyciąga ryby nawet z dużych 
odległości. Wewnątrz NUTIGO Coco 
jest ekstrakt z orzecha kokosowego, 
który wytwarzany jest przez wiele 
miesięcy poprzez powolną ekstrakcję 
aromatu z orzecha do alkoholu.

Zalecamy stosować jako samodzielną 
zanętę lub jako uzupełnienie sprawdzonej 
mieszanki na bazie słodko - mleczno 
- korzennej. Działa przez cały rok, ale 
największą siłę ma w miesiącach zimowych. 

Doskonały w połączeniu z Pineapple G-8, 
Wild Strawberry i Compot NHDC.

Owocowe smaki mają na całym świecie 
złowione tysiące karpi, ale co się stanie, 
jeśli użyjemy naprawdę wysokiego 
koncentratu pochodzącego z owoców 
tropikalnych, który zmienia swój 
aromat ze względu na różną lotność 
składników? To uniwersalna przynęta 
na sytuacje, w których musisz jak 
najszybciej zwabić ryby. Ta prawdziwa 
tropikalna bomba, wzbogacona 
delikatnym olejem z mango, jest czymś 
tak wyjątkowym i nowym dla ryb, 
że można jej używać na wszystkich 
rodzajach łowisk.

Zalecamy stosować jako samodzielną 
zanętę lub jako uzupełnienie sprawdzonej 
mieszanki na bazie słodko - owocowo - 
korzennej. 

Doskonała w połączeniu z Pineapple G-8, 
COMPOTECH NHDC i Purple Plum. Działa 
przez cały rok, ale jego największa siła 
występuje w miesiącach zimowych i letnich.

BLOOD-
WORM

COCO MANGO
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Nikt nie wie, dlaczego pieprz 
jest najlepszą pikantną przynętą 
wszechczasów, ale dzięki naszej 
specjalnej technologii możemy 
zastosować koncentraty najlepszych 
rodzajów pieprzu z całego świata. W 
testach byliśmy dosłownie zszokowani, 
gdy karpie połykały jedną pieprzną 
NUTRIGO po drugiej, aby dostać się do 
ostrego płynu, który rozpuszcza się w 
naszym płynnym All Amino Nutric. To 
niesamowita kombinacja!

Zalecamy stosować jako samodzielną 
zanętę lub jako uzupełnienie sprawdzonej 
mieszanki na bazie pikantnej, mięsno-
rybnej.  

Doskonałe w połączeniu z Peperin , Chilli 
Squid i Sea Food. Idealny przez cały rok, 
niezwykle kuszący dla tych największych 
ryb!

Wszystkie owoce, szczególnie te 
pestkowe, spadające do wody są łatwo 
dostępnym pokarmem dla ryb, którego 
szukają na podstawie naturalnego 
sygnału, który zastosowaliśmy w tej 
bombie! NUTRIGO Plumberry zawiera 
olejek ze śliwek tłoczony na zimno, 
połączony z pięknym aromatem 
migdałowo-marcepanowym. Destylat 
olejowy w jednym kawałku przynęty, to 
jeden kilogram owoców pestkowych! 
W połączeniu z innymi ekstraktami i 
składnikami NUTRIGO Plumberry jest 
niesamowicie atrakcyjny dla karpi i 
amurów.

Zalecamy stosować jako samodzielną 
zanętę lub jako uzupełnienie sprawdzonej 
mieszanki na bazie pikantnej, mięsno - 
rybnej. 

Znakomity w połączeniu z Purple Plum i 
Wild Strawberry. Działa przez cały rok!

Delikatny,  naturalny zapach planktonu z 
ekstraktem z widłonogów i rozwielitek, 
rozpuszczonych w ługu organizmów 
dennych, występujących w wodach 
słodkich i morskich. Tak, to jest 
właśnie NUTRIGO Plankton! Przynęta 
z niewiarygodną naturalną mocą, 
która wabi ryby z dużych odległości 
do miejsca nęcenia. Uwielbiana 
wszędzie tam, gdzie jest mnóstwo 
małży, ślimaków i innych organizmów 
dennych.

Zalecamy stosować jako samodzielną 
zanętę lub jako uzupełnienie sprawdzonej 
mieszanki na bazie pikantnej, mięsno-
rybnej. 

Doskonałe w połączeniu z Peperin , Mussel 
i Nutric Acid. Skuteczny przez cały rok!

PEPER PLANK-
TON

PLUM-
BERRY

WWW.NUTRIGO.CZ
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NUTRIGO Pakowanie

Bloodworm 800 g

Bloodworm 200 ml

Coco 800 g

Coco 200 ml

Mango 800 g

Mango 200 ml

Peper 800 g

Peper 200 ml

Plumberry 800 g

Plumberry 200 ml

Plankton 800 g

Plankton 200 ml

Zewnętrzna warstwa 
NUTRIGO, która natychmiast 
aktywuje się po wrzuceniu 
do wody, zaczyna zmieniać 
chemo - sygnał wokół 
przynęty, dając informację 
o obecności elementów 
bogatych w składniki 
odżywcze. Oprócz 
naturalnych składników 
w warstwie FISH ACTIV, 
zastosowano specjalną 
mieszankę aminokwasów, 
aby aktywować węchowe i 
smakowe komórki ryb.

FISH ACTIV 

Specjalnie zrównoważona 
warstwa odżywcza, która 
jest stopniowo uwalniana do 
środowiska wodnego, tworzy 
solidny szkielet NUTRIGO, a 
przede wszystkim stanowi 
integralną część procesu 
enzymatycznego. W 
zależności od rodzaju HNV 
PROFILE składa się tylko 
z najlepszych składników, 
takich jak białka mleka, 
bentos, plankton, ekstrakty 
ziołowe, ekstrakty rybne i 
węglowodany.

HNV PROFIL

Cienka warstwa, która 
zaczyna reagować po 
pewnym czasie, wywołując 
reakcję enzymatyczną 
w NUTRIGO, wyzwalając 
naturalny sygnał, który 
ryby dobrze znają i 
postrzegają jako łatwo 
dostępną przekąskę bogatą 
w składniki odżywcze. 
Maksymalnie przyspiesza 
proces trawienia i aktywuje 
ryby do wielokrotnego 
przyjmowania NUTRIGO.

ENZYM PROCESS 

Płynny rdzeń wykonany z 
naturalnych substancji, które 
wabią ryby poprzez wrażenia 
węchowe i smakowe. 
ORGANIC NUTRIC jest 
powoli uwalniany z przynęty, 
dzięki czemu NUTRIGO jest 
atrakcyjny przez bardzo długi 
czas. Po pobraniu NUTRIGO 
przez rybę (rozerwanie 
warstw), sygnał jest 
natychmiast rozprowadzany 
i wszystkie ryby w okolicy 
zostają pobudzone !

ORGANIC NUTRIC

4

NOWY WYMIAR 
PRZYNĘT

Jaroslav Hruška
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Przynęta na dużą różnorodność ryb

Balansująco pływający

Produkt naturalny

Różne kształty i smaki

Trwały

Atrakcyjny

Wielokrotnego użytku

Wytrzymały na gwałtowne rzuty

Nowość 
na rynku

Nowość 2020 
CUC! dla karpiarzy

20



BEAR GARLIC
CZOSNEK NIEDŹWIEDZI

BLOODWORM
OCHOTKA

COCONUT
KOKOS

COMPOT NHDC
COMPOT NHDC

CUMIN BREAD
KMINKOWY CHLEB

GAMMARUS
KIEŁŻ

GINGER BREAD
PERNÍK

HONEY
MIÓD

LUNCH MEAT
MIELONKA

PINEAPPLE
ANANAS

SMOKED LIVER
WĘDZONA WĄTROBA

YOGHURT
JOGURT

CUC! Przemysł przynęt i zanęt rozwija się z niesamowitą 
prędkością, podobnie jak stado ryb, które jest coraz 
bardziej doświadczone i selektywne. W ostatnich latach 
spędziliśmy dużo czasu na opracowywaniu nowych 
przynęt. Nasz asortyment w ciągu ostatnich dziesięciu 
lat prawie się podwoił. Staramy się dostarczać produkty, 
które są skuteczne, a przede wszystkim mają najwyższą 
jakość, której od nas oczekujecie. Produkujemy wyłącznie 
produkty, które muszą się najpierw sprawdzić by zaistnieć 
w asortymencie LK Baits. Na rynku istnieje duża liczba 
przynęt i zanęt, które odnoszą mniejsze lub większe sukcesy, 
ale większość jest do siebie podobna. Nowa przynęta 
CUC! jest absolutnie wyjątkowa. To przynęta, która potrafi 
zmaksymalizować liczbę brań.
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Całkowicie naturalny 
produkt opracowany przez 
LK Baits, poprzez unikalną 
technologię prasowania, z 
powolnym dojrzewaniem 
i pieczeniem. CUC! to 
przynęta, która w kontakcie 
z wodą natychmiast zaczyna 
uwalniać naturalne i niezwykle 
atrakcyjne dla ryb substancje, 
przyciągając je z dalekich 
odległości. CUC! niewiele 
ryb może się mu oprzeć. 
CUC! został opracowany 
przez profesjonalny zespół 
pracujący nad rozwojem 
przynęt, zawodników 
feederowych, ale przede 
wszystkim przez grupę 
zwykłych wędkarzy, którzy 
po prostu chcieli łowić więcej 
ryb.

Z czego jest 
produkowany CUC! ?   
CUC! Składa się głównie z łatwo 
przyswajalnego białka, w tym 
specjalnej mieszanki niezbędnych 
aminokwasów, które indukują sygnał 
pokarmowy i wzmagają apetyt u 
ryb. Sygnał ten jest aktywowany 
natychmiast po zetknięciu z wodą, 
gdy objętość przynęty wzrasta i 
wypłukiwane są z niej inne atrakcyjne 
naturalne substancje. W zależności 
od smaku CUC! zawieraja np. 
plankton, wysokiej jakości mączkę 
rybną, bentosy, miksowane owoce, 
owoce morza, owady, olejki eteryczne, 
substancje słodzące, enzymy, zioła, 
przyprawy i barwniki.

 
W jakich smakach i 
na jakie ryby działa 
CUC! ? 
CUC! to produkt, który został 
opracowany przede wszystkim w 
celu zwiększenia liczby brań i jest 
dedykowany do połowu prawie 
wszystkich rodzajów ryb karpiowatych, 
niezależnie od ich wielkości. Za 

pomocą tej przynęty możesz łowić 
karpie, leszcze, białe ryby, liny lub 
brzany, jesiotry i inne. CUC! jest 
produkowany w specjalnie wybranych 
smakach, gdzie nazwa zawsze 
odzwierciedla naturalną reprezentację 
użytych składników. Na przykład, jeśli 
używasz ochotki, możesz być pewien, 
że głównym składnikiem jest prawdziwa 
ochotka. W owocowych smakach użyto 
naturalnych mieszanek owocowych, 
koncentraty owocowe, ekstrakty i 
mocniejsze kolory, które są korzystne, 
gdy wędkujesz w czystszych wodach. 
Naturalne przyprawy i naturalne 
olejki eteryczne zastosowano do 
pikantnych baz, które sami destylujemy. 
Specjalnością jest zdecydowanie nasz 
chleb kminkowy, który ma niesamowite 
właściwości i skuteczność.

CUC! Pakowanie
Czosnek niedźwiedzi 40 g
Wędzona wątroba 40 g
Compot NHDC 40 g
Piernik 40 g
Miód 40 g
Kminkowy chleb 40 g
Kiełż 40 g
Ochotka 40 g
Mielonka 40 g
Kokos 40 g
Jogurt 40 g

Jan Vacek i jego testy CUC!
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CUC! jest przynętą o różnych 
kształtach, którą można używać 
metodą na włos, na gumkę, do 
podajnika, na wkrętkę lub po prostu 
bezpośrednio na ramię haczyka. 
Możesz dowolnie kształtować przynętę 
– wycinając ją dla własnych potrzeb. W 
porównaniu z powszechnie używanymi 
przynętami miękkimi, CUC! może 
wytrzymać nawet kilka brań, można 
stosować go w strumieniu rzeki, a 
nawet może stawić czoła gwałtownym 
rzutom. CUC! jest wyważoną przynętą, 
która po rzucie do wody po chwili 
zaczyna pływać w zależności od 
rodzaju, to pomaga w łowieniu na 
łowisku o błotnistym lub zarośniętym 
dnie, co sprzyja lepszemu zacięciu ryb.

Zalecenia i ostrzeżenia

Jak używać  
z CUC! 

CUC! jest doskonałą przynętą na 
WIOSNĘ, JESIEŃ, ZIMĘ. W letnie 
miesiące nie należy narażać produktu 
na działanie promieni słonecznych 
i temperatury wyższe nić 35 stopni! 
W wyższych temperaturach produkt 
może ulec uszkodzeniu. Staramy 
się dostarczać zawsze świeże 
towary najwyższej jakości, a w 
miesiącach letnich, gdy istnieje ryzyko 
przekroczenia 35 stopni, nie wysyłamy 
towarów!

Zalety 
• Przynęta na wiele różnych rodzajów ryb  
• Lekko pływający  
• Produkt całkowicie naturalny  
• Różne kształty i smaki  
• Trwały  
• Atrakcyjny  
• Wielokrotnego użytku  
• Odporny na gwałtowne rzuty 

Wady 
• Wskazana zwiększona pielęgnacja 
produktu w wysokich temperaturach

W chłodnch miesiącach musicie 
podać rybom coś naprawdę 
wyjatkowego, CUC! jest naszą tajną 
bronią.
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Rozpuszczalne, 
szybkopracujące 
kule

FISH ACTIV PLUS Pakowanie

Spice Shrimp 1kg

Spice Shrimp 200ml

Compot NHDC 1kg

Compot NHDC 200ml

Wild Strawberry 1kg

Wild Strawberry 200ml

Nutric Acid 1kg

Nutric Acid 200ml

Jak działa
• Czas rozpadu w zależności od temperatury wody 5-24 godzin
• Zalecamy stosowanie stoperów do pelletu
• Nadaje się do połowów zimowych
• Idealny na zawody wędkarskie
• Bez konserwantów chemicznych
• Soczysty do samego jądra kuli
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Fish Activ Plus - Specjalny rodzaj kul, 
które dedykowane są do zimowych 
połowów, krótkich zasiadek i zawodów, 
wszędzie tam gdzie musimy szybko 
przyciągnąć rybę. Fish Activ Plus jest 
poddawany obróbce na zimno, co 
oznacza, że jest produkowany przy 
użyciu unikalnej technologii w niskich 
temperaturach, aby nie uszkodzić 
składników, utrzymać ich świeżość, 
atrakcyjność i wartość odżywczą na 
najwyższym poziomie. Fish Activ Plus 
po wrzuceniu do wody od razu zaczyna 
pracować i przyciągać ryby.
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Istnieją takie kombinacje i połączenia smaków, 
które zapewniają wyjątkowe efekty nad wodą. 
Seria DUO X-Tra pomoże Ci w najbardziej 
wymagających sytuacjach, w najtrudniejszych 
wodach, tam gdzie presja wędkarzy jest bardzo 
duża a inne przynęty nie działają. Połączenie 
naszych najlepszych, wyselekcjonowanych 
składników sprawia, że przynęty te są niezwykle 
skuteczne. Wyraziste kolory potęgują efekty 
smakowo zapachowe, dzięki czemu ryba szybko 
je odnajduje.

DUO X-Tra Pakowanie

Kulki zanętowe 1 kg (18, 20, 24, 30 mm)

Kulki zanętowe 800 g (14 mm)

Dip 200 ml

Kulki FRESH 200 ml

Kulki pop-up Rozmiar 18 mm

Pasta 200 ml

Pelety PVA 4 mm

Pelety 12/17 mm

Połączone 
smaki
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Połączone 
smaki

Najlepsze połączenie smaków 
wszechczasów! Niepowtarzalna Wild 
Strawberry wraz naszym mentolowym 
Carp Secret, który Lukáš Krása 
opracował już w szkole rybackiej, 
jest jedną z najszybciej działających 
przynęt. W zimnej wodzie kulki działają 
natychiastowo dzięki nośnikom z 
alkoholu etylowego i destylatom na 
bazie wody.

Od wielu lat wędkarze łączą Nutric 
Acid  z Ananasem, osiągając wspaniałe 
efekty. Dzięki tej mieszance estry i 
inne środki wabiące są uwalniane do 
wody stopniowo i przez bardzo długi 
czas. Jeśli chcesz wyciągnąć z wody te 
największe ryby, właściwym wyborem 
jest Nutric Acid/Ananas.

Co się stanie, gdy połączymy 
najbardziej atrakcyjną przynętę z 
najbardziej selektywną? Rezultatem tej 
kombinacji jest to, że Compot NHDC 
jest natychmiast uwalniany do wody, 
z powodu bardziej lotnych substancji, 
po czym stopniowo rozchodzi się 
legendarny Sea Food. Są to najbardziej 
wszechstronne kulki, które zalecamy 
stosować wszędzie tam, gdzie nie 
masz pewności, czy ryby wolą rybne, 
owocowe, mleczne, słone czy słodkie 
bazy. DUO X-Tra Sea Food/Compot 
NHDC oferuje wszystkie korzyści w 
jednej kulce!

Lara Skillz

DUO X-Tra  

Kulki Wild 
Strawberry 
/Carp Secret

DUO X-Tra  

Kulki  
Nutric Acid 
/Pineapple

DUO X-Tra  

Kulki Sea 
Food/Compot 
NHDC
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Kulki TopRestart w ciągu wielu lat przyniosły 
duże sukcesy wędkarzom na całym świecie, 
a ich popularność rośnie z roku na rok. To 
kulki, które przyciągają ryby do waszego 
miejsca nęcenia i działają tak, aby ryby stale 
tam wracały. Kule TopRestart składają się 
łącznie z 38 elementów, aby w pełni spełniały 
najważniejsze wymagania. 

1. Atrakcyjność – wyszukiwanie (stymulujące 
estry i niezbędne aminokwasy), 2. Smak 
(specjalna mieszanka do szybkiej aktywacji 
zmysłów), 3. Trawienie (enzymy, mączki rybne 
LT, wstępnie strawione białka), 4. Ocena-
użyteczność (wysokoa jakość surowców i 
prawidłowy proces produkcyjny).

Top Restart Sea Food, 
Purple Plum

Pakowanie

Kulki zanętowe 1 kg (18, 20, 24,30 mm)

Kulki zanętowe 1 kg (14 mm)

Kulki FRESH 200 ml

Kulki Pop-up Rozmiar 14 mm

Kulki Pop-up Rozmiar 18 mm

Pasta 200 ml

Pelety PVA 4 mm

Pelety 12/17 mm

Booster 250 ml

Dip 100 ml

Top 
Restart
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To kule, które wśród wędkarzy 
są znane i cenione od wielu lat. 
Najbardziej lubią je ci, którzy chcą 
łowić te największe okazy, a przy 
tym nie zmieniać przynęt tak często 
jak skarpetek. Sea Food należy do 
jednej z najbardziej selektywnych 
przynęty z naszej oferty. To delikatny, 
w pełni naturalny, aromat produktów 
morskich, połączony mieszanką 
olejków eterycznych o różnym czasie 
działania, co dla dużych karpi jest 
bardzo atrakcyjne. Sea Food można 
stosować przez cały rok, a najlepsze 
efekty obserwuje się od kwietnia do 
października.

Tajemnica kul Purple Plum kryje 
się w niecodziennych składnikach. 
Płynne dodatki, które do nich 
dodajemy są wyjątkowo drogie, 
ale bardzo skuteczne! Purple Plum 
(znany wcześniej jako Cass 07 
Rose), w roku 2007 był najbardziej 
łowną przynętą, którą w 2016 roku 
wzbogaciliśmy ekstraktem ze śliwek, 
który opracował ing. Marek Bouška 
(chemiczne technologie Universytet 
w Pardubicach). Kulki Purple 
Plum to doskonała kombinacja 
mączek rybnych i owocowych 
dodatków, którą można stosować na 
wszystkich rodzajach zbiorników i o 
każdej porze roku. W zestawieniu z 
esencjami na bazie alkoholu, pokażą 
moc również w zimnej wodzie.

Centrum Pragi, idealna współpraca  
ryb-ptaków-ludzi.

Im bardziej zainteresowałem się odchodami gołębi, 
tym bardziej zdałem sobie sprawę, że zdecydowanie 
nie byłem pierwszy, kto pomyślał w ten sam sposób.

Wszyscy chyba zauważyliśmy, że gdzie nad wodą 
jest dużo ptaków, tam są i ryby

SEA  
FOOD 

PURPLE 
PLUM

Czy wiesz, że Sea Food zawiera dwanaście 
składników morskich, w tym trzy rodzaje 
alg i najwyższej jakości olej z czarnego 
pieprzu pochodzącego ze Sri Lanki?

Czy wiesz, że Purple Plum zawiera czysty 
destylat z płatków róż?
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NEW

Ptasie odchody, a przede 
wszystkim odchody gołębi stały 
się skutecznym i decydującym 
elementem naszych badań i 
testów. Uważamy te substancje 
sygnałowe za bardzo ważne 
składniki, na które karp reaguje 
bardzo pozytywnie i rejestruje 
je z dużych odległości. Inne 
ważne składniki Peperin to Artic 
Flour, która jest produkowana 
ze świeżych dzikich ryb 
oceanicznych (Gadus 
morhua, Pollachius virens, 
Melanogrammus Aeglefinus).

 

Te najwyższej jakości składniki 
są najpierw suszone, a następnie 
gotowane i drobno mielone w 
następujących proporcjach: 50% ryb 
dorsza, 40% czarniaka, 10% plamiaka. 
Importujemy tę pięknie pachnącą 
mączkę rybną bezpośrednio z 
Norwegii i przechowujemy wszystkie 
certyfikaty oraz inne składniki, które 
w unikalny sposób stosujemy w 
Peperin. Peperin zawiera również 
wiele naturalnych składników, które 
oceniliśmy jako ponadstandardowe, w 
tym najlepszą mieszankę ekstraktów 
pieprzowych ze Sri Lanki, ale także 
naturalną esencję (nasza własna 
produkcja), z której jesteśmy dumni 
i wierzymy, że pomoże Ci ona 
odnieść sukces nad wodą. Peperin 
jest idealną przynętą do wszystkich 
rodzajów wody i jest przeznaczony 

na wszystkie pory roku i różne 
podłoża. Jest to jeden z powodów, 
dla których produkujemy Peperin 
w dwóch kolorach, o tym samym 
podstawowym składzie. Ma wiele 
zalet, które docenimy, gdy na przykład 
musimy połączyć przynętę. Nigdy 
też nie wiemy, na jakie odcienie 
zareaguje ryba. Peperin oferuje 
jedną z najbardziej wszechstronnych 
przynęt na ryby. Wierzymy, że dla 
wielu z Was Peperin będzie przynętą, 
na której możecie polegać w każdym 
momencie.

PEPERIN
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Top Restart PEPERIN Pakowanie

Kulki zanętowe 1 kg (18, 20, 24, 30 mm)

Kulki zanętowe 1 kg (14 mm)

Kulki FRESH 200 ml

Kulki pop-up Rozmiar 14 mm 

Kulki pop-up Rozmiar 18 mm 

Pasta 200 ml

Pelety PVA 4 mm

Pelety 12/17 mm

Booster 250 ml

Dip 100 ml 
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Seria kulek ReStart to jedna z najbardziej 
atrakcyjnych przynęt na rynku. Legendarne 
smaki sprawdzone przez dziesięciolecia 
użytkowania, gwarantują efekty na każdej 
wodzie na świecie. Wartość odżywcza HNV jest 
potwierdzona przez akredytowane laboratorium 
w 2008 roku. ReStart jest przeznaczony przede 
wszystkim dla wędkarzy, którzy szukają wysokiej 
jakości i efektywności w dobrej cenie. 

Czy wiesz, że: Seria ReStart była jedną z pierwszych 
naturalnych kul proteinowych na rynku wędkarskim?

Legendarne 
smaki
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Legendarne 
smaki Nie ukrywamy faktu, że 

przy produkcji tej przynęty 
korzystaliśmy z wiedzy 
angielskiej legendy Kevina 
Maddocka. Wiedzieliśmy, że 
ten Pan miał coś, czego inni 
nie mieli, a na przykład jego 
esencja Truskawki była po 
prostu nie do pobicia. Wiele 
lat później udało nam się 
zdobyć przepis i mogliśmy 
wykorzystać sekret, który 
jest bezkonkurencyjny wśród 
smaków owocowych. Nasza 
Wild Strawberry składa 
się z mieszanek HNV o 
zrównoważonej wartości 
odżywczej i białek mleka. 
Chociaż jest to słodki, 
pięknie pachnący smak, 
do mixu jest użyta mączka 
rybna LT, All Amino Nutric 
i proteiny, które docenisz, 
gdy będziesz łowił w zimnej 
wodzie.

Kulki Compot NHDC składają 
się wyłącznie z mlecznych 
protein, które wzbogacono 
energetycznymi owocowymi 
słodzikami, w tym 
najlepszym dla karpi NHDC. 
Nie są tu użyte żadne mączki 
rybne, nadają się do użycia 
w wodach, w których ryby 
nie reagują na rybne smaki. 
Można stosować tam, gdzie 
zdarzają się niechciane 
brania sumów. Kulki bardzo 
szybko reagują w wodzie, 
dlatego świetnie spiszą się 
na szybkich zasiadkach 
czy zawodach, gdy chcemy 
mieć szybko branie. Compot 
NHDC mobilizuje ryby do 
żerowania, nawet jeśli do 
tej pory ryby nie chciały 
współpracować. Kule nadają 
się co całorocznego użytku, 
jednak ich prawdziwa moc 
objawia się w chłodnych 
miesiącach.

Naturalna wanilia to jeden z 
najstarszych dodatków na 
karpie, o których większość 
producentów i wędkarzy 
juz zapomniała. Przyjemny 
zapach i korzenny smak, 
wyzwala u karpi silny sygnał 
do żerowania. To przynęta 
idealna na łowiska gdzie 
presja wędkarzy jest bardzo 
duża, a karpie ostrożne. 
Nęcąc tymi kulami sprawimy, 
że ryby będą regularnie 
wracać na nasze miejsca. 
Dzięki dodaniu mieszanki 
olejków eterycznych, kule 
świetnie pracują również w 
zimnej wodzie.

Wiadomym jest, że karpie 
uwielbiają wyciągi ze 
skorupiaków, jest to dla nich 
naturalne źródło pożywienia. 
Na przykład Green Lipped 
Mussel (nowozelandzki 
omułek) należy do 
najbardziej atrakcyjnych 
aromatów. Pomimo wysokiej 
ceny, zdecydowaliśmy 
się użyć go w naszych 
kulach, tworząc przynętę, 
którą można wykorzystać 
absolutnie na wszystkich 
rodzajach wód. Mussel 
można używać przez cały 
rok, ale najlepiej spisują się 
od kwietnia do października.

WILD 
STRAW-
BERRY

COMPOT 
N.H.D.C.

ICE 
VANILLA

MUSSEL

Czy wiesz, że większość czeskich 
i zagranicznych pionierów 
wędkarstwa karpiowego używała 
Wild Strawberry? Otrzymała rów-
nież uznanie od Rod Hutchinson!

Czy wiesz, że Compot NHDC 
zawiera naturalne przyprawy 
cynamon i goździk?

Czy wiesz, że laski wanilii do 
produkcji esencji importujemy 
bezpośrednio z Madagaskaru?

Czy wiesz, że esencja do kul 
Mussel jest pozyskiwana 
bespośrednio w labolatorium 
LK Baits?
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Restart Pakowanie

Kulki zanętowe 1 kg (18, 20, 24, 30 mm)

Kulki zanętowe 1 kg (14 mm)

Kulki FRESH 200 ml

Kulki pop-up 200 ml

Pasta 200 ml

Pelety PVA 4 mm

Pelety 12/17 mm

Booster 250 ml

Dip 100 ml

Jaromír Kratěna, Hanka Lindnerová i szczęśliwi juniorzy.

Kulki POP-UP

Pasty Kulki seria FRESH

WILD STRAWBERRY COMPOT N.H.D.C.
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ICE VANILIE MUSSEL
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Seria produktów Euro Economic została 
opracowana przede wszystkim do 
powszechnego użytku i na wszystkie rodzaje 
łowisk. Produkty są bardzo atrakcyjne, mają 
doskonały smak i szybko pracują w wodzie, 
są to właściwości gwarantujące niemal 
natychmiastowe efekty. Stymulujące składniki, 
pobudzają karpie do częstego pobierania kul, 
co przekłada się na większą liczbę brań. Dzięki 
międzynarodowej współpracy i nowoczesnej 
linii produkcyjnej, udało się stworzyć bardzo 
skuteczne przynęty w przystępnej cenie. Kulki 
Euro Erconomic stały się jednymi z najczęściej 
używanych wśród wędkarzy do nęcenia.

Najpopular-
niejsze kulki 
na rynku

Euro Economic Pakowanie

Kulki zanętowe 1 kg (18, 20 mm)

Kulki zanętowe 5 kg (18, 20 mm)

Kulki FRESH 200 ml

Kulki pop-up 200 ml

Pasta 200 ml

Pelety PVA 4 mm

Pelety 12/17 mm

Booster 250 ml

Dip 100 ml
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Od 2007 roku Ananas jest w naszej 
ofercie i w ciągu dekady złowił 
niesamowitą ilość karpi. W 2017 roku, 
kiedy przeprowadziliśmy testy „reakcji 
ryb na substancje naturalne“, wielokrotnie 
potwierdziło się, że ekstrakt z imbiru, 
niesamowicie działa na zmysły ryb. 
Przez chwilę zastanawialiśmy się nad 
stworzeniem oddzielnych imbirowych 
kul, ale w następnych testach, kiedy 
dodaliśmy go do naszej sprawdzonej 
mieszanki słodkiego ananasa, było 
wiadomo co robić! Powstał G-8 
Pineapple, który łączy w sobie historię, 
tradycję i innowacje, a przede wszystkim 
skutecznosć. Kulki te przeznaczone są na 
łowiska z dużą presją wędkarską, gdzie 
liczy się szybkie działanie. Największą 
skuteczność uzyskamy w chłodnych 
miesiącach. G-8 Pineapple zawiera 
enzym bromelinę, śladowe ilości kwasu 
masłowego i kwasy organiczne, które 
wspomagają trawienie.

Czy wiesz, że G-8 Pineapple nie wchłania 
tak szybko zapachu mułu i dlatego świetnie 
nadaje się do mulistych łowisk.

Kulki Spice Shrimp trafiły na rynek 
w 2008 roku. Wiedzieliśmy, że to 
niezwykła przynęta, ale to, co stało się 
w nadchodzących latach, przerosło 
nasze oczekiwania. Zapotrzebowanie 
wędkarzy rosło z każdym rokiem 
ogromnie, a kulki Spice Shrimp stały 
się absolutnym liderem wśród czeskich 
wędkarzy i bardzo popularną kulką 
poza granicami Czech i Słowacji. Spice 
Shrimp po prostu spełnił wszystkie 
wymagania wędkarzy spragnionych 
brań i zdobyły to, co najcenniejsze - 
zaufanie! Wyjątkowość tej mieszanki 
polega przede wszystkim na jej 
prostocie i wykorzystaniu naturalnych 
składników. Dominującym składnikiem 
jest „sok“ z krewetek, który jest 
przechowywany w specjalnej solance 
i ługowany wraz z wybraną przyprawą 
przez kilka miesięcy. Jeśli szukasz 
skutecznej kulki w przystępnej 
cenie, która sprawdzi się w każdych 
warunkach, stawiaj na Spice Shrimp!

Czy wiesz, że: czescy wędkarze zużywają 
50 ton kulek z Spice Shrimp rocznie?

To jest niewiarygodne jak bardzo karpie 
lubią ostre smaki. Kiedy zaczęliśmy 
testować przynęty z dodatkiem 
olejków eterycznych chilli, mieliśmy 
jeden plan stworzenia kuli równie 
wydajnej i skutecznej jak Spice Shrimp. 
Chcieliśmy opracować drugi smak, 
który będzie dla karpi atrakcyjny, 
smaczny. Łatwo przyswajalny i po 
który będą często wracały. Dlatego 
w Chilli Squid użyliśmy tak mocnych, 
ostrych przypraw, które ryby kochają. 
Dodatkowo ulepszyliśmy kule płynnym 
dodatkiem Squid Concentrate, 
zwiększając ich wydajność. Kule 
można z powodzeniem stosować przez 
cały rok.

Czy wiesz, że płynny ekstrakt squid, 
powstaje w wyniku fermentacji z solą i 
papryczką Jalapenos?

SPICE  
SHRIMP

CHILLI  
SQUID 

G-8 
PINEAPPLE 
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Metoda Feeder to jedna z najszybciej 
rozwijających się technik wędkarskich, która jest 
popularna na całym świecie. Zespół ekspertów 
LK Baits wraz ze światowej sławy producentami i 
zawodowymi wędkarzami od dawna pracuje nad 
obszernym asortymentem dla Method Feeder. 
Udało nam się połączyć wiedzę o karpiowaniu 
z Method Feeder. Jesteśmy dumni, że możemy 
zaoferować Ci program przynęt IQ. 

Czy wiesz, że: IQ Method Feeder zawiera najlepsze 
składniki trzykrotnego mistrza świata Marcela Van Den 
Eyende?

Feeder 
Program

Pozostały asortyment IQ METHOD FEEDER 
znajdziecie na naszych stonach internetowych.
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Seria przynęt IQ Method 
Feeder przeznaczona jest 
do szybkiego wędkowania z 
wykorzystaniem koszyków 
zanętowych, jednak 
doskonale działa również 
w karpiowaniu gruntowym. 
Zostały wyprodukowane 
ze składników najwyższej 
jakości, co zapewnia 
świetną pracę w wodzie. 
Można je stosować jako 
indywidualną przynętę, jak 
również jako dodatek do 
kul pop-up, method mix`ów, 
mieszanek zanętowych czy 
materiałów PVA.

KULKI ZIARNA

Asortyment ziaren, który 
powstał dzięki współpracy 
Łukasza Krasy i firmy CUKK. 
Doskonały na wszystkie ryby 
karpiowe. Można stosować 
bezpośrednio na haczyk, 
włos czy gumkę.

Specjalnie przygotowane 
dipy, które maksymalnie 
uatrakcyjniają wszystkie 
przynęty Method Feeder.

DIPY SUCHE/PŁYNNE 
DODATKI

Oferujemy szeroki wybór 
suchych i płynnych 
dodatków do produkcji 
własnych mieszanek. 
Najskuteczniejsze smaki 
dostosowane do danego 
rodzaju ryb.
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Vladimír Hrabal i Jiří Hanousek 
testują IQ Method Feeder

Kolejny sprytny produkt 
dla Method Feeder - mokra 
zanęta, która jest gotowa do 
użycia wprost z opakowania. 
Specjalnie przygotowany mix 
w najciekawszych smakach 
i błyskawicznej pracy w 
wodzie.

READY
MIX

KULKI  
POP-UP

DUMBELLS PASTYKULKI 
FRESH

GUMY  
GUM

Świeże, dipowane kulki IQ 
Method Feeder, to przynęta 
idealna na Method Feeder, 
ale doskonale sprawdza 
się również w karpiowaniu. 
Bardzo ciekawe smaki i 
wyraźne kolory, pozwalają 
szybko zwabić ryby.

Połączenie kontrastowych 
kolorów oraz naszych 
wyjątkowych zapachów, 
pozwoliło stworzyć 
specjalną serię przynęt. 
GumyGum to prawdziwa 
gumowa, pływająca 
przynęta. Przynęta na 
Method Feeder, ale 
doskonale sprawdza 
się również w lekkim 
karpiowaniu. Przeznaczona 
jest do zakładania na gumkę 
na przyponie. Opakowanie 
zawiera około 120szt 
przynęt.

Nowa seria kulek 
pływających, które dzięki 
swojej barwie wyróżniają 
się na dnie . Przystosowane 
głównie do stosowania jako 
przynęta podczas łowienia 
na Method Feeder. Odporne 
na warunki panujące w 
wodzie, co pozwala na 
wielokrotne używanie 
kulek. Intensywny zapach 
skutecznie wabi ryby z 
okolicy nęcenia.

Miękkie, pływające dumbells 
pellety, zadipowane w 
naszych najskuteczniejszych 
płynnych dodatkach. 
Wystarczy je założyć na 
haczyk.

Bardzo atrakcyjne pasty, 
którymi można oklejać 
wszystkie przynęty, 
maksymalizując ich 
skuteczność w wodzie.

ZIARNA 
ZANĘTOWE
Jak utrzymać ryby w miejscu 
nęcenia? Najlepiej użyć 
naszej mieszanki ziaren. Są 
to gotowe, aromatyzowane 
mixy kukurydzy, konopi, 
kruszone i całe ziarna oraz 
najlepsze płynne dodatki.

PELLETY

Absolutna nowość na 
rynku. Unikalne, mokre 
pellety przeznaczone do 
podajników  Method Feeder. 
Namoczone pellety od razu 
po otwarciu są gotowe 
do użycia, nie wysychają. 
Zaczynają pracować od 
razu po wrzuceniu do wody. 
Opakowanie zawiera 200ml 
boostera, który znajduje się 
w strukturze pelletu.
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Martin Janečka - konsultant MVDE 
i LK Baits w dziale Feeder.

Kulki zanętowe Pakowanie

Miodowa kukurydza 600 g/10-12 mm

Słony halibut 600 g/10-12 mm

Exotic Fluoro 600 g/10-12 mm

Citrus Fluoro 600 g/10-12 mm

Cherry Fluoro 600 g/10-12 mm

SPEED Pellets Pakowanie

Miodowa kukurydza 600 g/2,4 mm

Słony halibut 600 g/2,4 mm

Exotic Fluoro 600 g/2,4 mm

Citrus Fluoro 600 g/2,4 mm

Cherry Fluoro 600 g/2,4 mm

DIP Pakowanie

Miodowa kukurydza 40 ml

Słony halibut 40 ml

Exotic Fluoro 40 ml

Citrus Fluoro 40 ml

Cherry Fluoro 40 ml

READY MIX – Gotowy mix Pakowanie

Exotic 600 g

Miodowa kukurydza 600 g

Cherry 600 g

Citrus 600 g

PASTY boilies Pakowanie

Miodowa kukurydza 150 ml

Słony halibut 150 ml

Exotic Fluoro 150 ml

Citrus Fluoro 150 ml

Cherry Fluoro 150 ml

Kulki FRESH Pakowanie

Miodowa kukurydza 150 ml/10-12 mm

Słony halibut 150 ml/10-12 mm

Exotic Fluoro 150 ml/10-12 mm

Citrus Fluoro 150 ml/10-12 mm

Cherry Fluoro 150 ml/10-12 mm

PARTIKL Marynowany Pakowanie

Kukurydza 1 kg

Kukurydza Citrus 1 kg

Kukurydza Miód Cherry 1 kg

Kukurydza Brzoskwinia 1 kg

Kukurydza Cherry 1 kg

Duża kukurydza 1 kg

Partykl Mix 1 kg

Rzepik 1 kg

Orzech tygrysi 1 kg

Pszenica 1 kg

Kulki POP-UP FLUORO Pakowanie

Exotic Fluoro 150 ml/10-12 mm

Citrus Fluoro 150 ml /10-12 mm

Cherry Fluoro 150 ml /10-12 mm

GUMY-GUM Pakowanie

Exotic Fluoro 30 g

Citrus Fluoro 30 g

Cherry Fluoro 30 g

DUMBELS POP-UP Pakowanie

Exotic Fluoro 30 g/10 mm

Citrus Fluoro 30 g/10 mm

Cherry Fluoro 30 g/10 mm
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