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Kostného červa resp. pinku 
dipujem dvoma spôsobmi:

1. Kostné červy - väčšinou celý liter 
posypem Browning SWEET Clea-
nerom. Je to preto, aby sa mi kostné 
červy odmastili a hlavne získajú jemnú 
vanilkovú arómu.

2. Kostné červy, ktoré mám na 
háčiku namočím do dipu B 22 - toto 
nikdy nesklamalo. Je to dip veľmi 
charakteristickej arómy a ide na to 
akákoľvek ryba.

vediem príklad ako úspešne 
miešať a chytať na zmesi Brow-

ning. Aká zmes sa hodí na zmiešanie s 
inou zmesou - čo však neznamená, že 
nemôžete experimentovať aj vy. Mie-
šanie zmesí nie je umenie, iba musíte 
dodržať pár zásad, ktoré majú vplyv na 
konečnú kvalitu zmesi. 

 Musím vás však upozorniť na to, že uve-
rejnené recepty sú určené pre rybára, kto-
rý si chce dobre zachytať. Recepty mám 
otestované a garantujem ich úspešnosť.

V prvom rade musíte mať na pamäti, 
že zmesi sú suché a pokiaľ chceme, aby 
nám jednotlivé komponenty dostatoč-
ne zmäkli a zvýraznila sa ich aróma, 
musíme ich nechať navlhčené dozrieť. 
Ja si zmesi pripravujem 12 hodín pred 
lovom, vtedy pracujú najefektívnejšie. 
Ráno väčšinou zmes iba dovlhčím a eš-
te raz preosejem, aby sa prevzdušnila. 
Preosiatím zmesi zvyšujeme jej efek-
tivitu a účinnosť. Ak zmes na seba na-
viaže vzduch, pri dopade na dno nám 
začne hneď pracovať - t.j. že sa pomaly 
uvoľňujú bublinky s arómou zmesi. Je 
to účinný spôsob ako rybu prilákať na 
lovné miesto. Akákoľvek zmes má byť 
navlhčená len takým spôsobom, aby 
sa nám po dopade na dno primerane 
vyplavovala a nesmie pri vytiahnutí 
z vody zostať v kŕmnom košíku. 

 Radšej si zmes pripravte suchšiu ako 
mokrejšiu, pretože v priebehu lovu si ju 
môžete kedykoľvek dovlhčiť.

Pokiaľ sa vám podarilo zmes urobiť 
mokrú, nestrácajte hlavu. Zmes sa 
vám vysuší opätovným preosievaním 

cez hrubšie sito. Sitá pri love na feeder 
používame rôzne (s rôznou veľkosťou 
oka). Najbežnejšie sú priemery 2; 4 a 6 
mm. V prípade, že sa chcete vybrať na 
ryby hneď a nemáte dostatok času si 
zmes pripraviť vpred, zmes si preo-
sejte jemnejším sitom a všetko hrubé 
vyhoďte preč. Jemná zmes sa rýchlej-
šie zvlhčí a kým prídete k vode, bude 
pripravená „akurát“. 

 Partikel si priamo do zmesi nepridávaj-
te, ale pridávajte si ho priamo do košíka! 
Je to spôsob, ako sa vám zmes nepokazí, 
ak ju nestihnete vyhádzať a môžete si ju 
doma zamraziť pre ďalšie použitie.  

Arómy a posilňovače - tu je to veľmi na 
zamyslenie... Vždy som tvrdil a opäť 
som sa o tom znova presvedčil, že 
menej býva v tomto prípade viac. Na 
posledných pretekoch mi išla ryba na 
náhod, ale keď som pozrel vedľa na 
súpera, tak ťahal rybu za rybou presne 
tak ako ja... Tak sme po sebe „pokuká-
vali“ a každý sme si dosypávali do zme-
si svoju arómu... Výsledok bol, že som 
na dve hodiny prišiel o rybu. Bolo to 
drahé ponaučenie, pretože som stratil 
dve hodiny lovu. 

 Preto ak nemusíte, vyhnite sa používa-
niu aróm a posilňovačov! Zmesi Browning 
sú dostatočne aromatické a pre ryby 
príťažlivé. Takže arómy a posilňovače 
pridávajte do zmesi veľmi opatrne! 

Ale aj keď máte rybu na zakŕmenom 
mieste to neznamená, že ju dostanete 
aj na háčik. Preto narozdiel od zmesí 
sa mi veľmi osvedčilo používať arómu 
resp. posilňovač na nástrahu. 

Feeder

Od prvého vydania katalógu zmesí v roku 2008 sa Browning veľmi rýchlo dokázal zorientovať v 
dynamickom svete rybolovu. Tím odborníkov sledoval stále meniace sa podmienky pre rybolov, 
ale tiež zvážil významné zmeny rybolovnej techniky pri vývoji nových zmesí. Pre uspokojenie 
stále rastúcich požiadaviek moderného rybára boli v spolupráci s úspešnými medzinárodnými 
pretekárskymi šampiónmi zmesi Browning vylepšené a doplnené o nové komponenty, čím sa 
stali výborne chytateľné.

miešanie zmesí a technika lovu

U
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Feeder
Mrena

1 kg EasyCheesy - Zmes špeciálne vyvinutá na lov 
mrien na veľkých riekach. Nenapodobiteľná vôňa 
parmezánu je neodolateľná. Easy Cheese obsahuje 
hrubé červené častice, ktoré sa v toku rieky pomaly 
uvoľňujú a tým lákajú ryby z veľkej vzdialenosti 
na lovné miesto. Zmes má dlhodobý účinok. Zmes 
je vhodná na lov so živým partiklom. Veľkosť zrna: 
veľká. Najlepšie navlhčiť 12 hodín vopred. Väzba: 
veľmi silné.

1 kg M7 - Zmes M7 je určená pre použitie na jaze-
rách, ako i na riekach. Pre dosiahnutie maximálnej 
účinnosti odporúčame M7 hodinu pred začiatkom 
rybolovu na stojatej vode navlhčiť a preosiať cez stred 
sita, čím dosiahneme jej maximálnu výbušnosť. Pre 
rybolov na riekach M7 je najlepšie navlhčiť 12 hodín 
vopred, čím zvýrazníme jej vynikajúce vlastnosti. 
Pred začatím lovu stačí zmes preosiať. Aj nepatrné 
množstvo M7 priláka veľké kŕdle rýb a udrží ich 
na lovnom mieste. Zmes má veľmi sladkú vôňu a je 
veľmi sýta. Veľkosť zrna: veľká. 

1 kg River - Zmes má veľmi silné lepivé vlastnosti 
a dlhodobo pôsobí na všetky veľké ryby. Výborné 
výsledky boli dosiahnuté najmä pri love pleskáčov. 
River je určená aj pre veľké rieky zaťažené lodnou 
dopravou. Ak pridáme menšie množstvo vody, zmes 
je vhodná aj pre lov na veľké vzdialenosti. Má veľmi 
charakteristickú vôňu, ktorá nie je ničím napodobi-
teľná. Veľkosť zrna: medium.

Každý z nás má tie svoje osvedčené 
receptúry, ktorým verí a také mám aj 
ja. Mám ich odskúšané a nesklamali.

Kapor
2 kg M7 - Zmes M7 je určená pre použitie na jazerách i na 
riekach. Pre dosiahnutie maximálnej účinnosti odporúčame M7 hodinu pred 
začiatkom rybolovu na stojatej vode navlhčiť a preosiať cez stred sita, čím 
dosiahneme jej maximálnu výbušnosť. Pre rybolov na riekach M7 je najlepšie 
navlhčiť 12 hodín vopred, čím zvýrazníme jej vynikajúce vlastnosti. Pred za-
čatím lovu stačí zmes preosiať. Aj nepatrné množstvo M7 priláka veľké kŕdle 
rýb a udrží ich na lovnom mieste. Zmes má veľmi sladkú vôňu a je veľmi 
sýta. Veľkosť zrna: veľká. 

1 kg Etang - Ako názov napovedá, táto zmes je určená pre lov rýb na ryb-
níkoch, jazerách a pomaly tečúcich vodách. Zmes je veľmi aktívna vo vode a 
má vysoký podiel konopnej múčky. Dokáže prilákať ryby z veľkej vzdialenosti 
na lovné miesto. Kombinácia atraktorov je neodolateľná pre veľké pleskáče a 
plotice. Etang je vhodný pre použitie lovu s patentkou.

100 g Aróma Carp Candy

Pleskáč
1 kg River - Zmes má veľmi silné lepivé vlastnosti a dlhodobo 
pôsobí na všetky veľké ryby. Výborné výsledky boli dosiahnuté najmä pri love 
pleskáčov. River je určená aj pre veľké rieky zaťažené lodnou dopravou. Ak 
pridáme menšie množstvo vody, zmes je vhodná aj pre lov na veľké vzdialenos-
ti. Má veľmi charakteristickú vôňu, ktorá nie je ničím napodobiteľná. Veľkosť 
zrna: medium.

1 kg Etang - Ako názov napovedá, táto zmes je určená pre lov rýb na ryb-
níkoch, jazerách a pomaly tečúcich vodách. Zmes je veľmi aktívna vo vode a 
má vysoký podiel konopnej múčky. Dokáže prilákať ryby z veľkej vzdialenosti 
na lovné miesto. Kombinácia atraktorov je neodolateľná pre veľké pleskáče a 
plotice. Etang je vhodný pre použitie lovu s patentkou.

100 g Krazy Sweetner; 50 g Aróma Super Karamel 

B22 FEEDER aroma liquid super - kvalitná 
feeder aróma na lov na feeder a B22 FEEDER Dip 
na kostné červy, super kvalitný feeder dip na lov na 
feeder. Extrémne atraktívna receptúra aromatizovaná 
geniálnymi kombináciami aróm B22, ktoré zvyšujú 
efektívnosť nástrahy, keď zlyhávajú bežné rybárske 
návnady. (Lov kapra, biele ryby.)

Keď vám to „nekope“ do 
špičky, nebuďte z toho veľmi 
otrávení, stačí ak skrátite čas 
frekvencie nahadzovania. Tu 
veľa feedristov robí presný opak 
- prestanú často nahadzovať. Ryby 
sú veľmi zvedavé a každá ryba vám 
príde na miesto, kde sa niečo „deje“... 
A tam, kde sa niečo deje, sa aj vráti.
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