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Ročník 61

Cena 1,49 €
(45 Sk)

Pod krídlami

45 Kč

lovcov
Čaro sokoliarskej
poľovačky

Feedrové

nástrahy
Od patentiek po burizóny

Stretnutie
s čertom
Muflónom sa začali
ťažké časy

Prívlač
v zime
Vrcholí sezóna lovu dravcov

trhové novinky
Syntetický moč
Moč, ktorý synteticky
vyrábajú na jednej
z najväčších fariem
v Kanade, privábi diviaču zver. Prípravok
vo forme spreja jednoducho nastriekame na
podrážku topánky
a vytvoríme pachovú
stopu. Syntetický
moč môžeme používať aj tak, že ho nastriekame na pne, kry
a stromy. Vnadidlo dodáva výrobca v praktickom rozprašovači
s objemom 100 mililitrov. Orientačná cena balenia je 17,64 €
(532 Sk). Zdroj: www.eurohunt.sk
FOTO: PROFIMEDIA.SK

Teplé rukavice
Rukavice Domokles od firmy Handschuh Peter sú veľmi
teplé a majú špeciálne izolačné látky. Horná časť
rukavice sa dá pohodlne vyhrnúť.
Na vnútornej strane dlane sú rukavice spevnené kožou. Na
pravej rukavici je otvor na prst
určený na streľbu. Pre dámy sa
vyrábajú v dvoch a pre pánov
v štyroch veľkostiach. Môžete ich
získať za 39,90 € (1 202 Sk).
Zdroj: Kettner Hauptkatalog 2009/2010

Do každého počasia

Odolné návleky
Návleky vyrobené z textúrovaného polyesteru sú odolné proti vode. Zopínajú sa na
prednej strane zvislým zipsom, ktorý je
chránený a skrytý. Na hornej a spodnej strane, ako aj na priehlavku sú
spevnené elastickým sťahovadlom.
Na spodnej strane chodidla sú upevnené fixačnou páskou. Výrobca Fjällräven ich ponúka v zelenej poľovníckej
farbe za 49,95 € (1 505 Sk).
Zdroj: Katalóg Fjällräven Forest 09/10

Sokoliarstvo 2. diel
Práve vychádza plnofarebná reprezentatívna publikácia autora
Tomáša Krivjanského Sokoliarstvo 2. diel: Naše dravce a sovy.
Kniha v tvrdej väzbe formátu A4 má 336 strán a obsahuje viac
ako 900 fotografií a ilustrácií. Tematicky nadväzuje na úspešný
prvý diel, ktorý vydalo vydavateľstvo EPOS v roku 2007 pod
názvom Sokoliarstvo 1 diel: História sokoliarstva. Po úvodných
kapitolách zameraných na anatómiu,
fyziológiu a taxonómiu dravcov
a sov nasledujú popis, charakteristika, rozmnožovanie, spôsob lovu,
rozšírenie, odchov a sokoliarske využitie všetkých dravcov a sov, ktoré
sa na našom území vyskytujú.
Publikáciu uzatvára galéria slovenských sokoliarov a sokoliarok. Môžete ju priamo kúpiť alebo si
objednať na adrese vydavateľstva
EPOS, či prostredníctvom e-mailovej adresy epos@epos.sk za
22,90 € (690 Sk).
Zdroj: www.krivjansky.sk

Vnadidlo na líšky a kuny
Vnadidlo na malé
šelmy Trentolin
má vysoký obsah
bielkovín. Veľmi
vhodné je na vytvorenie stopy na
vnadenie líšky v čase párenia v lesnom
teréne. Ak líška
alebo kuna na túto
stopu natrafí, bude ju sledovať až na stanovište strelca. Vhodné
je aj na postrek návnady. Riedime ho v pomere 1 : 10 a premiešame. Z jedného 1 000-mililitrového balenia môžeme pripraviť desať litrov vnadiaceho roztoku. Orientačná cena balenia
je 51,37 € (1 548 Sk). Zdroj: www.eurohunt.sk
FOTO: PROFIMEDIA.SK

Keeper je novinka roka firmy Seeland. Úlohou návrhárov bolo
vytvoriť čo najvšestrannejší
odev do každého počasia. Môžete v ňom poľovať v akýchkoľvek
podmienkach, vždy
zaručí pohodlie
a funkčnosť. Odev
má zosilnené časti
na vonkajších stranách bundy aj nohavíc. Membrána
zo Seetexu zabezpečuje jeho odolnosť proti vetru
a dažďu. Výrobca
uvádza odolnosť
proti vode na úrovni
10 000 milimetrov.
Bunda Keeper má
z oboch strán prístupné
vrecko na náboje a odnímateľnú
sťahovaciu kapucňu. Zaujímavý je vreckový držiak na náboje
na rýchle nabíjanie. Oceníte aj dve vrecká na ohrievanie rúk,
dve priestranné vrecká na náboje, dve skryté „napoleonské“
vrecká a obojstranný bezpečnostný oranžový golier. Pánska
bunda Keeper sa vyrába vo veľkostiach C 46 až 64 a môžete ju
kúpiť za 229 € (6 899 Sk). Zdroj: www.rapier.sk

Stranu pripravil: Ing. MARIÁN ŠEBO
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