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Crap

Shaun Harrison 
Pescar de mare anvergură, cu o prezență 

marcantă în ultimii 20 de ani.  
Inovator în domeniul nadelor și 

echipamentelor pentru crap. A colaborat 
cu cele mai importante firme în 

domeniu. Sute de articole publicate. 
Proprietar al companiei Quest Baits. 

Consultant Free Spirit.

Cunoscutul pescar britanic Shaun Harrison 
descrie, în exclusivitate pentru Aventuri la 
pescuit, modul în care își creează și testează 
nadele care i-au adus celebritatea. Produsele pe 
care le vinde trec printr-un proces laborios și 
sunt testate în fiecare fază pe pești. De aceea, 
Shaun deține inclusiv un bazin cu crapi în 
grădină, unde peștii trăiesc în condiții cât mai 
apropiate de cele din mediul natural.

NADă TESTATă  
pe crapii din grădină
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Shaun Harrison 
redactia@aventurilapescuit.ro

În primul rând aș dori să vă spun că 
este o onoare pentru mine să contribui 
la revista Aventuri la pescuit și să expun 
câteva din cunoștințele mele în ceea ce 
privește nada pentru pescuitul la crap.

Aș începe prin a vă povesti puțin des-
pre legătura mea cu crapii și cu nada 
pentru crapi. Am început să pescuiesc la 
crap în 1977 și, din acel moment, crapii 
au devenit marea mea preocupare în 
viață. Muncesc în comerțul cu articole 
de pescuit de peste 30 de ani, mai întâi 
în magazine, după care am trecut la 
înființarea companiei de nadă pentru 
crapi, Quest Baits Ltd.

Povestea mea în legătură cu nada 
începe odată cu pescuitul crapilor, pe 
vremea când nu existau nade de crap 
în magazine. Astfel, mi-am produs eu 
propria nadă. Câteva din nadele  mele 
au apărut de-a lungul anilor sub numele 
altor mărci. Am produs pentru gama 
Nash Baits înainte de a-mi înființa pro-
pria firmă producătoare de nadă.

Am publicat articole în revistele brita-
nice în mod constant în ultimii 25 de ani, 
deci cred că le-am spus oamenilor acele 

lucruri pe care vor să le audă.  
Iată una din întrebările care îmi 
sunt des adresate: „Cum ajungi la 
rețeta finală a nadei și cum o tes-
tezi înainte de a o lansa pe piață?”.

Aceasta este o întrebare atât de 
frecventă, încât m-am gândit că ce 
vă voi relata în următoarele para-
grafe este o metodă bună de a pre-
zenta ce se întâmplă în spatele cortinei 
la Quest Baits. Așadar, puteți vedea cam 
cât de multă muncă a fost depusă pentru 
fiecare tip de nadă pe care o producem.

TesTarea ingredienTelor
Multe dintre momelile şi nadele din 

gama Quest Baits au un istoric bogat 
în spate – cu siguranță mai bogat 
decât istoricul companiei. 
Momeli precum Fruity Trifle 
sunt o parte din „arsenalul” 
meu încă de la sfârșitul 
anilor `80, cu doar câte un 
mic reglaj pe ici, pe colo, 
întrucât au apărut ingre-
diente noi, care după păre-
rea mea sunt mai bune decât 
cele folosite în formula de bază a 
amestecului. Mai sunt de asemenea 
și alte nade, cum ar fi Liver B8, la care am 

lucrat încă de la înființarea companiei.
Liver B8 este o nadă compusă din 

făină de carne, fără pește sau făină de 
pește. Totul se bazează pe găsirea ingre-
dientelor. Ideea pentru nada propriu-zisă 
o aveam deja de ani de zile în minte, dar 
a durat până am găsit ingredientele de 
care aveam nevoie.

Toată lumea știe cât de eficiente sunt 
produsele din ficat în nade şi momeli. 
Crapii adoră aroma de ficat, dar câți 
dintre voi știu ce fel de ficat este folosit 
în compoziţia nadelor pe care le folosiţi? 
Nada voastră conține ficat de porc sau 
poate ficat de vită, de pui, sau de miel… 
lista continuă.

Totuși, când cineva spune „Nada mea 
e la fel ca a ta – folosesc extract de ficat 
și pot să o fac să fie mult mai ieftină”, mă 
face să zâmbesc. Credeți-mă că există 
produse din ficat și produse din ficat. Aș 
putea să fac nadele să se vândă mult mai 
ieftin cu aceleași ingrediente ca nume, 
dar în nici un caz la același nivel calitativ 
sau același nivel de eficiență. Principala 
pudră de ficat pe care o folosesc am 
ales-o într-un final, după ce am încer-
cat multe altele. Îmi place să cred că 
am mirosul și gustul formate pentru o 
nadă decentă, dar nu mă pot baza numai 

pe asta. Pentru experimentele și teste-
le mele cu diferite ingrediente folosesc 
peștele chiar din prima zi.

Lumea spune adesea că nu poți învăța 
nimic de la peștii păstrați în acvarii sau 
bazine. Credeți-mă că puteți. Faceți 
suficiente experimente și în curând veți 
vedea ce le stârnește peștilor apetitul. 
Este adevărat că peștii păstrați în acvarii 
sau bazine au tendința să mănânce orice 
li se dă, dar hrănirea lor cu mostre și 
suprasaturarea acestora sunt două sce-
narii total diferite. Puneți un ingredient 
nou în apă și, dacă observați o reacție 
de „excitare” din partea peștilor veți ști 

că merită continuate experimentele pe 
această linie. Dacă reacția peștilor este 
de genul „mda, are un gust bun”, rareori 
mă obosesc să mai continui cu experi-
mentele.

Ingredientele pot fi introduse separat 
uneori, iar eu prefer să le amestec până 
când se omogenizează și capătă forma 
unei paste. În momentul în care sunt 
convins că peștii agreează într-adevăr 
ingredientele, repet procesul și cu alte 
ingrediente, până când obțin un mix de 
bază pentru a putea trece la următoarea 
etapă de testări.

Crapii degustători
Următorul test pe care îl fac este pe 

crapii din bazinul meu personal. Sunt 
foarte norocos să am un bazin în grădina 
mea, cu substrat natural. Toate tipurile 
de hrană naturală pe care le puteți găsi 
în lacuri și iazuri se găsesc și în grădina 
mea, așadar peștii au de ales între hrana 
naturală și nadele servite de mine. Peștii 
mei nu trăiesc într-un mediu clinic, pre-
cum mulți alții captivi.

Aceasta este etapa în care încep să tes-
tez diferite mixuri, cu anumite ingrediente 
în concentrație mai mare decât altele etc. 
De asemenea, le dau din mixuri și priete-

Bazinul din curtea lui shaun, unde au loc primele teste cu nade indiferent de temperatura apei există o nadă care să atragă o captură frumoasă

Crapii adoră aroma de ficat, 
dar câți dintre voi știu ce 
fel de ficat este folosit în 
compoziţia nadelor pe care  
le folosiţi?  
 n shaun harrison

stimulatorii de gust 
au un rol important în 
evoluția subacvatică a 

boiliesurilor
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nilor mei care au bazine izolate de mediul 
natural ca un acvariu, pentru că la ei 
procesul de observare a peștilor este mult 
mai ușor decât în adâncurile întunecoase 
din bazinul meu. Mă asigur să nu le spun 
nimic despre rezultatele obținute la mine, 
pentru a avea o părere obiectivă asupra 
tipului de nadă preferat de peștii lor.

Deîndată ce aceste teste inițiale sunt 
complete, trec pe lacurile adevărate. Mă 
consider foarte norocos să am acces 
la mai multe lacuri unde crapii pot fi 
observați în rutina lor zilnică. Într-unul 
din aceste lacuri crapii au fost ținuți sub 
presiune ani de zile de către pescari, iar 
acum reprezintă un etalon bun pentru a 
afla care este nada potrivită. Dacă reușiți 
să-i faceți să se hrănească relaxat, fără 

nicio suspiciune, atunci veți ști că sunteți 
aproape de rezultatul final.

Aceasta este etapa în care fac ultimele 
ajustări cu ingrediente și arome. Odată 
ce văd că peștii din trei lacuri diferite 
mănâncă nada cu entuziasm, încep să 
trimit pachete mici de nadă unui grup 
selectat de persoane din echipa mea de 
examinatori și consultanți. O trimit doar 
unui grup, pentru că unii dintre membrii 
echipei pescuiesc în aceleași lacuri și 
prefer să măsor eficiența nadei în timp 
ce este folosită simultan cu alte nade 
de-ale mele. Dacă toată lumea folosește 
noua nadă, atunci condițiile meteorolo-
gice, fazele lunii și presiunea atmosferică 
ar putea fi favorabile și ar atrage peștii și 
mai mult. Acest lucru ar putea da o falsă 

impresie despre calitățile nadei. Aceiași 
factori de mai sus pot influența și în mod 
negativ peștii, iar nada, deși foarte bună, 
vă poate ridica semne de întrebare. Dacă 
pescuiți alături de un pescar profesionist 
în același lac și dacă acesta folosește o 
nadă despre care știți deja că este bună, 
vă puteți da seama dacă nada nouă este 
mai bună sau nu.

De asemenea, încerc să folosesc nada 
în locuri total diferite, pe lacuri unde 
peștii sunt pescuiți des, dar și pe lacuri 
unde peștii sunt pescuiți foarte rar. 
Întotdeauna mi se pare interesant atunci 
când crapii „nepescuiți” sunt atrași de 
nadă, pentru că peștii care nu au facut 
cunoştinţă cu boiliesuri sunt de obicei cel 
mai greu de atras cu acest tip de nadă.

Mirosul gusTului
Așadar, acestea sunt etapele proce-

durii de testare prin care trec nadele. Noi 
nu găsim pur și simplu o aromă plăcută 
pe care o încărcăm cu un amestec de 
ingrediente fară valoare nutritivă și spe-
răm ca produsul final să le placă și cra-
pilor. Lucrurile ar fi mult mai simple așa, 
dar asta ar însemna să vă oferim doar 
jumătate din serviciile noastre. Foarte 
rar se întâmplă ca primul amestec să 
semene cu nada finită. Las peștii din 
diverse ape să-mi spună ce preferă ei.

Sper ca din ce v-am scris să vă faceți o 
idee despre conceperea mixurilor noas-
tre. Fiecare boilies pe care îl producem 
are un mix de bază unic. Unele companii 
au un singur mix, la care adaugă diferite 
arome. Noi cu siguranță nu facem și nu 
vom face așa ceva. Fiecare boilies pe 
care îl produc și folosesc este, la propriu, 

o sursă de hrană. Toate boiliesurile ar 
funcționa și fără adaosul de arome și, 
chiar dacă unele arome se pierd după 
câteva zile de stat în apă, crapii tot ar 
găsi o nadă bogată din punct de vedere 
nutritiv, nu doar o simplă bilă de paste 
spălată de apă.

Trecând la sursele de atracție pentru 
pești, m-am tot întrebat de ce există 
atâtea arome într-o momeală. Dacă vrei 
să-ți miroasă momeala a curry, îi dai o 
aromă de curry și asta e tot?

De fapt nu, dar dacă tot am menționat 
aroma de curry, vă voi spune câte ceva 
despre aromele variate ale boiliesurilor 
cu condimente Rahja și de ce sunt ele 
incluse în procesul de creare a nadelor.

Pot să fac două nade total diferite, cu 
costuri diferite, care pentru noi să arate 
la fel, dar cu siguranță nu se vor compor-
ta la fel odată ajunse în apă.

Alegeți un mix de bază pe care îl 
puteți face să miroasă cum vreți după 
ce îl amestecați cu arome artificiale. 
Observați că am folosit cuvântul „miros” 
în locul cuvântului „gust”. Multe dintre 
aromele artificiale au un anumit miros, 
dar gustul poate fi diferit. Trebuie să 
experimentați cu arome diferite pentru a 
înțelege această remarcă.

Industria alimentară a dezvoltat sec-
torul acesta al aromelor la nesfârșit. 
Există atâtea categorii de arome bazate 
pe fundamente diferite și care au prețuri 
diferite. Trebuie să vă hotărâți exact ce 
vreți să facă o anumită aromă. Vreți 
ca aroma să rămână în nadă sau să se 
disperseze în apă? Dacă vreți să se dis-
perseze, cât de rapid vreți să se întâm-
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Dacă pescuiți alături de un 
pescar profesionist în același 
lac și dacă acesta folosește 
o nadă despre care știți deja 
că este bună, vă puteți da 
seama dacă nada nouă este 
mai bună sau nu. 
 n shaun harrison

prima dată când am folosit ghurkka spice pe lac. iată rezultatul după o oră.

o nadă bună nu poate fi refuzată, indiferent de frigul de afară

http://www.questbaits.ro/


28 AVENTURI LA PESCUIT IULIE 2011 29

cr
ap

ple acest lucru? Răspunsurile la aceste 
întrebări raportate la o aromă numită 
„curry” pot fi nepotrivite pentru o altă 
aromă numită tot „curry”. Chiar dacă 
iniţial pentru noi amândouă miros la fel, 
lucrurile se pot schimba radical după 
doar câteva ore de stat în apă.

Îmi place să transpun totul în termeni 
umani cât mai des posibil atunci când 
încerc să explic lucruri legate de nadă. Ar 
fi mai ușor să folosesc termeni științifici, 
dar imediat aș pierde interesul a 90% 
din cititori. Care mai e sensul, dacă scri-
sul devine un chin? Sunt convins că unii 
autori cred că dacă folosesc o termino-
logie pe care cititorii n-o înțeleg asta o 
să îi facă să pară mai elevați, ca și cum ei 
știu totul și sunt vreun fel de ființe supe-
rioare. Prostii! Sunt sigur că dacă explic 

lucrurile în termeni simpli îmi este mai 
ușor să mă fac înțeles.

sTiMularea apeTiTului
Așadar, unde rămăsesem? A, da, aro-

mele și termenii umani în raport cu nada 
pentru crap… sau ceva de genul ăsta!

Un exemplu tipic pentru folosirea 
inteligentă a aromei ar fi să ne uităm la 
toate felurile de paste din supermarket-
uri. Gătiți-le și o să miroasă superb. Pot 
avea aproape orice aromă vă doriți, de 
roșii, busuioc și usturoi sau orice altă 
aromă aleasă de voi, dar întrebarea este: 
Cât din acel miros și gust mai rămân 
după ce ați băgat hrana într-un lac și apoi 
ați scos-o înapoi? Sunt șanse mari să 
rămâneți cu bucăți de paste nearomate, 
fără miros și fără gust.

Același lucru se întâmplă și cu nadele, 
dacă nu alegeți tipurile corecte de arome 
și ingrediente. Fără aromă, cât de atrac-
tivă credeți că mai este bila de mâncare 
rămasă? Vor vrea crapii să mănânce așa 
ceva?

La fel și fără o aromă care să se dis-
perseze în jurul nadei, credeți că vor 
observa crapii că momeala se află acolo?

Aceste două situații simplifică ceea ce 
încerc eu să exprim, dar amândouă indi-
că în mod clar de ce folosesc eu tot tim-
pul o gamă complexă de gusturi, arome, 
potenţiatori și stimulatori în nadele pe 
care le produc. Fiecare element adău-
gat are un rol anume și e adăugat cu un 
motiv. Nu adaug toate aceste elemente 
doar de dragul de a adăuga ceva și cred 
că nada nu ar fi completă fără ele.

Deci, după cum spuneam mai sus, 
haideți să ne uităm la cea mai vândută 
nadă din gama noastră, Rahja Spice. Ce 
se întâmplă cu această nadă cât timp stă 
scufundată în lac?

În momentul în care nada se așează pe 
substrat, începe să împrăștie o aromă în 
jur, care este de natură sintetică. În acestă 
fază scenariul este următorul „Peștii miros 
nada, mai rămâne doar s-o găsească”.

Tot din nadă se mai scurge ceva, dar 
într-un ritm mai lent, și anume mirosuri-
le și gusturile naturale ale ingredientelor 
folosite. Atracția respectivă este foarte 
subtilă, dar există în mod sigur și la fel de 
cert este faptul că peștii găsesc hrana chiar 
dacă nu sunt folosite aromele sintetice.

Așadar, sperăm ca, înainte să fi trecut 
prea mult timp, crapii să fi găsit deja 

nada și să fi gustat din ea. Aici își intră în 
rol stimulatorii adăugați. Peștii mănâncă 
nada și papilele gustative se activează. 
La fel cum noi, oamenii, simțim gustul de 
sare sau de glutamat monosodic (aditiv 
folosit ca potenţiator de aromă utilizat în 
produsele alimentare), crapii ar trebui în 
acel moment să aibă papilele gustative 
stimulate.

Din nou, transpunând asta în ter-
meni de mâncare pentru oameni, se 
poate compara cu momentul în care 
cineva îți oferă ciocolată, cipsuri sau 
alune. Poate că nu vă era foame în acel 
moment, dar mâncând acea bucată de 
ceva vă induce automat la nivel neuro-
nal dorința de a mai vrea. Evident, acest 
lucru este important în materie de pes-
cuit. Convingeți astfel peștii că au nevoia 

de a se hrăni din ce în ce mai mult cu 
nada și aproape ați reușit.

Acum, după ce ați făcut peștii să 
mănânce, trebuie să vă asigurați că nada 
este delicioasă, iar aici intră în acțiune 
rolul potenţiatorilor de gust. Stimulatorii 
de apetit și potenţiatorii de gust merg 
mână în mână. Faceți peștii să simtă 
nevoia de a se hrăni cu nada și asigurați-
vă că gustul este potrivit, ca ei să conti-
nue să se hrănească.

a pus și Crapul Buffalo 
la salTea

Ce se întâmplă dacă peștii nu frec-
ventează pentru un timp îndelungat zona 
nadită?

Ei bine, puteți fi siguri că acum majo-
ritatea aromelor sintetice au dispărut ori 
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Crapii trebuie să fie pe undeva. e o chestiune de timp până când nada îi va atrage. Boiliesurile au un conținut caloric ridicat

Crap de 25 kg momit cu aroma fruity trifle



30 AVENTURI LA PESCUIT

cr
ap

s-au diluat atât de mult, încât cu greu 
mai pot fi detectate. Acum, crapii vin și 
încep să guste din nada oferită. Aici e 
partea unde intră în joc uleiurile esențiale. 
Acestea rețin gustul în nadă. Fără ele v-ați 
întoarce la aceeași bilă de paste nearo-
mate, dacă mixul de bază nu oferă destul 
din punct de vedere nutritiv. De aseme-
nea, în nada Rahja Spice am ca rezervă 
aromele naturale și usturoiul, care, la fel, 
rețin o anumită cantitate de gust.

La fel bine, crapii pot mânca nada și 
fără adaosul de stimulatori şi potenţia-
tori. Dar dacă adăugaţi aceste elemente 
selectate cu grijă, puteți transforma o 
nadă bună în ceva special. Această filo-
zofie se aplică în cazul întregii noastre 
game de nade.

Rețineți că pentru a putea prinde crapii 
trebuie mai întâi să-i faceți să își dorească 
să muște momeala. Dacă le oferiți o nadă 
cu adevărat apetisantă, atunci prinderea 
lor devine mult mai ușoară decât dacă 
le oferiți ceva care nu îi atrage așa de 
mult. Cu cât puteți ţine crapii mai mult pe 
vadul nădit, cu atât aveți mai mult timp la 
dispoziție pentru a-i prinde.

După mai bine de 30 de ani de expe-
rimentări cu componente ale nadelor şi 
cu diverse elemente din industria ali-
mentară, încă mă surprinde felul în care 

anumite specii de pești sunt atrase de 
o anumită momeală. Un exemplu bun 
pentru acest lucru este când am fost în 
Texas, SUA, să pescuiesc crapi și Ictiobus 
(crap Buffalo). Evident, eram dornic să 
îmi folosesc propriile nade și vă pot măr-
turisi că acei pești nu mai întâlnise-
ră până atunci nadele produse de noi. 
Am luat cu mine patru tipuri de nadă: 
una condimentată, una de pește, una de 
fructe și una de carne. După doar câteva 
zile s-a văzut clar că cea condimentată 
era preferată de crapi (Cyprinus Carpio), 

iar cea de fructe era preferată de spe-
cia Ictiobus. Am prins pește cu toate 
nadele, dar acestea două au fost în mod 
sigur cele preferate de peștii care nu mai 
văzuseră nadele mele până atunci. 

Deîndată ce pescarii locali au început 
să se întrebe cum am reușit eu și Ron Key, 
care a călătorit cu mine, să prindem atâta 
pește, discuțiile s-au îndreptat spre nadă 
și foarte rapid au început cele referitoare 
la modul de preparare a nadelor fiecăruia.

Din discuţii a reieșit faptul că ei se 
bazau pe arome pentru a atrage peștii şi 
ofereau prea puțin în materie de nutriţie, 
mixul lor fiind format doar din făină și 
mâncare de pește cu arome. Nu cred 
că au conștientizat ce diferență se face 
atunci când le oferi peștilor o masă com-
pletă într-o simplă şi mică bucată de 
nadă. Nu se rezumă totul la cum miroase 
nada, ci la gustul ei, atât la câteva minute 
după ce a intrat în apă, cât și după câteva 
ore sau chiar zile.

Sper ca acest articol să vă dea puțin 
de gândit și sper că am reușit să vă explic 
puțin despre testarea nadelor, un proces 
care are loc în culise, departe de ochii 
publicului.

Pescuit plăcut,
Shaun Harrison

crapii pot mânca nada și 
fără adaosul de stimulatori 
şi potenţiatori. Dar dacă 
adăugaţi aceste elemente 
selectate cu grijă, puteți 
transforma o nadă bună în 
ceva special. 
 n shaun harrison

apetitul peștilor ne dă un semnal bun despre potențialul de atracție al nadei




