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Madunice, dňa 22. 5. 2012

Ako som pracoval

Ð

..........................................................................

Madunický kanál je veľmi pekná voda pre lov na feeder.
Je to zväzová voda a patrí pod SRZ MsO Hlohovec.

s lopatou...
Karol Kameniczki

Ide o jednu z mála homologizovaných tratí na Slovensku, kde sa konalo niekoľko významných medzinárodných podujatí. Vyskytuje sa tam veľké množstvo rýb od plotice lesklej, kaprov, mrien, pleskáčov, jalcom, nosáľov, podustiev a iných. Ak tam „ide“
voda, tak ide aj ryba... Premýšľal som, čo namiešať. Keďže som dlho nebol na mrenky, tak som sa rozhodol pre syrový základ.
Samozrejme, nechcel som chytať len mreny, ale aj pleskáče. Minulý rok niekedy v auguste sme tam trénovali so synom a
s kolegom z ligy. Mal som namiešanú zmes EasyCheesy, SweetBream, M7 a ešte niečo som tam pridal, ale čo... Ryba mi išla
na náhod a neskutočne sa mi držala na mieste. Len som si teraz nevedel spomenúť, čo tam ešte bolo...

RYBY RYBKY RYBIČKY
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SWEET BREAM

Sýto žltá zmes, ktorá priťahuje ryby vo veľkých
kŕdľoch. Žltá farba zmesi je ešte intenzívnejšia,
keď je zmes mokrá. Sweet Breams má nenapodobiteľnú vôňu sušienok, ktorej veľký pleskáč nemôže odolať. Túto zmes odporúčam používať najmä
v letných mesiacoch. Zmes má dobrú lepivosť,
takže je vhodná pre použitie na veľkých
jazerách a veľkých riekach.

M7

Je určená pre použitie na jazerách, ako i na riekach. Pre dosiahnutie maximálnej účinnosti odporúčam M7 hodinu pred začiatkom rybolovu na
stojatej vode navlhčiť a preosiať cez stredne veľké
sito, čím dosiahneme jej maximálnu výbušnosť.

ETANG

Ð

er feeder feeder feeder feeder feeder feeder fe

Zmes špeciálne vyvinutá k lovu mrien na veľkých
riekach. Nenapodobiteľná vôňa parmezánu je pre
tieto ryby neodolateľná. Easy Cheese obsahuje
hrubé červené častice, ktoré sa v toku rieky pomaly uvoľňujú, čím lákajú ryby z veľkej vzdialenosti
na lovné miesto. Zmes má dlhodobý účinok a
je vhodná k lovu so živým partiklom.

Ð

..........................................................................

EASY CHEESY

Ð
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Pozerám, pozerám a oči mi padli na Etang... Áno! To je to, na čo som si
nevedel spomenúť!!! Prekontrolujem a zhrniem si, čo idem miešať.

Ð
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Ð Idem sa pozrieť, čo mám doma, veď zmesi mám tie isté, čo minulý rok.

Ako názov napovedá, táto zmes je určená pre lov
rýb na rybníkoch, jazerách a pomaly tečúcich vodách. Zmes je veľmi aktívna vo vode a má vysoký
podiel konopnej múčky. Na lovné miesto dokáže
prilákať ryby z veľkej vzdialenosti.

Ð Dorazili sme na kanál a namiešal som to
v pomere 1 kg Easy Cheesy; 0,5 kg Sweet
Breams; 0,5 kg M7 a 0,3 kg Etang...

Pri vlhčení zmesi som si do vody priadal ešte 3 dcl melasy - chcel som,
aby to bolo prirodzene sladké, žiadne upravené sladidlá. Zmes získala
zlato hnedú farbu... môže byť, som spokojný. Zmes som nechal stáť
a išiel si vybaliť veci, zložiť bedňu a všetko pripraviť. Miesto lovu sme
si zvolili v strede trate, ale museli sme si miesta vykosiť. Tráva bola
pomerne vysoká, tak to zabralo trocha času. Vôbec mi to nevadilo,
aspoň zmes mala čas troška prejsť.

Ð Keď som mal miesto pripravené a videl som, ako ide voda, rozhodol som
sa loviť s prútom Hybrid Barbel - tvrdý prút určený na lov veľkých rýb.

Mám na ňom navijačik Hybrid Com BF 630, vlasec 0,20 mm Quantum
Salsa. Ako montáž som zvolil priebežné kŕmidlo na bočnom závese
dlhom cca 20 cm, nadväzec 0,12 mm Hybrid Power mono, dlhý asi
1 m, háčik č. 10.

Ð

Rád by som sa však pristavil pri kŕmidlách. Použil som
kŕmidlo Browning Drop Feeder. Má tvar slzy a na spodnej
strane je záťažové olovko.
Tieto kŕmidlá majú niekoľko výhod pri love na rieke:
- vďaka svojmu tvaru si dobre sadnú a voda ich neťahá
ani po vyplavení zmesi
- zachytávajú sa o jedinú hranu, čím je minimalizované
odtrhnutie kŕmidla
- je vyrobené z oceľového drôtu, vďaka čomu sa používaním nedeformuje
- veľmi dobre sa s nimi nahadzuje a nemotajú sa.

Ð Prvýkrát som nahodil, aby som si vyskúšal, aké je dno a kde sa nachádza

hrana. Pomaly som priťahoval a hranu som vycítil približne na 18-tich metroch.
Zaklipoval som gumičkou a nahodil druhýkrát. Nikde žiadne prekážky,
kŕmidlo sedelo pekne. Vytiahnem, naplním košík systémom zmes, živá
návnada, zmes. Takto som na lovné miesto poslal po minúte štyri košíky.
Prišiel prvý záber - malá mrenka. „Fajn, dnes to pôjde!“ hovorím si. Opäť
nahadzujem zmes, živá návnada, zmes... čakám asi dve minúty, prichádza
záber, ale cítim, akoby som tam mal poleno. Nielenže nemôžem zdvihnúť
prút, ale naopak mi ťahá špičku do vody. Povolím cievku a ryba sa rozbehla
proti prúdu. Snažím sa rýchlo odklipovať gumičku, ale neskoro. Nadväzec
0,12 mm povolil. Preto som dal nadväzec 0,20 mm a vôbec som už neriešil
jemnosť systému. Tri farebné kostné červy na háčik, plním košík a nahadzujem. Košík dopadol a hneď prichádza záber. A je to tu! Prišli „lopaty“
(pleskáče). Ďalší náhod, další pleskáč a to sa opakuje asi hodinu. Po hodine
opäť zjemňujem forpas na 0,12 mm. Ťahám „lopatu“ za „lopatou“. Voda
pomaly stúpala. Prichádza razantný záber a ja prichádzam o ďalšiu mrenu. V Maduniciach je bežné, že veľká mrena väčší priemer vlasca forpasu
nezdvihne a šnúry už vôbec nie, nuž 0,12-tku áno, ale treba jemne a dlho
zdolávať. Chcem si zachytať, preto sa venujem iba lovu. „Lopaty“ sú dnes
pri chuti a idú na náhod. Pleskáče reagovali super, sem-tam sa objavil
nejaký kaprík. Som veľmi spokojný, pretože som si úžasne zachytal.

Ð Minulý rok, keď som tu testoval túto kombináciu zmesí, fungovalo to presne takto, ale tento rok je tu pri chuti oveľa viac pleskáčov. Určite pri vašich
feedrových potulkách nevynechajte ani Madunický kanál, ktorý dokáže milo
prekvapiť.

.......................................................
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