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Bună ziua. Cât şi cum să nădesc la crap pe timp de vară?
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În zilele lungi şi fierbinţi de vară peştii
au perioade de hrănire de scurtă durată, alternate cu orele petrecute lenevind în straturile superioare ale apei,
savurând căldura soarelui pe spate. Din
acest motiv, eu nădesc cumpătat în timpul celei mai calde perioade a anului,
acordând atenţie specială introducerii
momelii. Dacă crapii se vor hrăni doar
pentru o perioadă scurtă de timp, cu
siguranţă n-aş vrea să risc să-i sperii
tocmai în momentul nădirii.
În general, am observat că apogeul
perioadelor de hrănire are loc undeva
între miezul nopţii şi primele două ore
după răsărit, atunci când temperaturile
sunt cele mai scăzute. Din această cauză
voi căuta să nădesc vadul de pescuit în
jurul orei prânzului, în timpul celei mai
fierbinţi părţi a zilei. Acest lucru oferă
destul timp pentru ca apa să se linişteas-

că după ce nada se aşează pe substrat,
gata de a fi gustată de crapii ce se apropie pentru a se hrăni în momentele mai
răcoroase ale zilei.
Zona în care nădesc este, de asemenea, foarte importantă în această perioadă a anului, iar impresia că observăm
crapi lenevind pe patul de alge în timpul zilei poate fi foarte înşelătoare, din
moment ce plantele emiţătoare de oxigen au exact efectul contrar pe timp de
întuneric, de obicei fiind evitate de peşti.
Astfel, deşi crapii par să-şi petreacă tot
timpul printre alge, sfatul meu este să
nădiţi la o anumită distanţă de acestea
– veţi fi surprinşi de câţi peşti ar putea
apărea chiar acolo unde nu vă aşteptaţi
ca aceştia să se hrănească.
Eu prefer procedura simplă de a tenta
un peşte cu o cantitate mică de hrană,
decât să irosesc multă nadă în speranţa
de a da lovitura. Odată ce momeala a

fost „gustată”, acest lucru nu poate fi
schimbat şi bineînţeles că în perioadele
nefavorabile prefer să nu încarc vadul cu
kilograme întregi de nadă, ci să folosesc
doar mici grămăjoare.
Întotdeauna aleg momeli de mărime
redusă atunci când nu cred că crapul se
va hrăni intensiv şi, de-a lungul anilor,
am descoperit că nada sub formă de
particule se întrece pe sine însăşi pe timp
de vreme caniculară.
Prefer să creez un amestec de particule combinând seminţe, boabe de fasole şi
mazăre cu boilies-uri sparte. Garlic Feast,
amestecul meu preferat, conţine 20 de
tipuri de seminţe diferite. Acest lucru
conferă un alt fel de stimulare vizuală
acelor peşti care „le-au văzut pe toate”.
Crapii se aseamănă multor alte animale,
în sensul că, odata ce i-ai încurajat să
guste hrana oferită, adesea vor continua
să se hrănească propriu-zis. Trucul constă în a-i convinge să deguste ceva şi,
cu cât oferta e mai variată, cu atât e mai
mare şansa de a realiza acest lucru.
Dacă peştii de talie mică îmi dau dureri
de cap atunci când folosesc seminţele, atunci nădesc uşor cu spărtură de
boilies. Din punct de vedere cantitativ,
consider că este suficientă atâta nadă
cât încape într-o mână.
La sfârşitul verii, când crapul se hrăneşte pe perioade mai lungi în timpul
zilei, pot începe să nădesc mai masiv.

Mixurile de semințe conferă un alt fel
de stimulare vizuală pentru crapi

Pescuit plăcut,
Shaun Harrison

Pune o întrebare și câștigă un premiu l Pune o întrebare și câștigă un premiu

Felicitări, Marcel! Pentru întrebarea publicată
primești ca premiu un pachet de nadă Chili Chocolate
din partea Quest Baits România. Fir întins!
Pentru mai multe informații despre produsele Quest Baits vezi www.questbaits.ro
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