
Pastrarea nadei in cele mai bune conditii
este un subiect care da batai de cap mul-
tor pescari, mai ales in partide lungi. Cele
mai frecvente intrebari pe care le primesc
pe aceasta tema sunt ce durata de viata
au boiliesurile proaspete si cat rezista
semintele preparate.

Mai mult din obisnuint a  decat din alte
motive, am avut intotdeauna la mine
nada  proaspata, �e sub forma  de
boiliesuri (pe care obisnuiam sa  le tin
congelate cat mai mult), �e sub forma de
seminte. Astazi, am si alte metode de
pastrare a nadei, pe care, in orice caz, o
pot tine pe balta in cele mai bune conditii
cel putin o saptamana.

Sa incepem prin a discuta metodele de
pastrare a boiliesurilor. Boiliesurile con-
gelate, daca sunt tinute in pungi de plas-

tic, cum sunt pungile in care se vand, nu
rezista  mai mult de trei-patru zile, in
functie de vreme, dupa care vor incepe sa
se deterioreze. La cele mai multe dintre
ele, primul semn clar este aparitia unui
praf alb la suprafata, care le face sa arate
ca si cum ar � fost pudrate cu faina.
Acestea sunt zaharurile naturale produse
atunci cand nada incepe sa  se descom-
puna si, desi nu arata prea bine, sunt chiar
atragatoare pentru crap. E un stadiu care
nu ma ingrijoreaza prea tare, dar am grija
ca nada mea sa nu ajunga aici.

Si atunci ce optiuni avem?
As  vrea sa  spun de la inceput ca

boiliesurile proaspat decongelate si
ambalajele de plastic sunt una dintre cele
mai rele combinatii. Multi producatori
livreaza boiliesurile in pungi, dar odata ce
ai scos pungile din congelator devin cel
mai prost ambalaj cu putinta. Plasticul
impiedica  boiliesurile sa  se usuce si
pastreaza toata umiditatea in punga. Tot
din vina plasticului, bilele lasate la soare
transpira. In toate aceste cazuri, durata
lor de viata va � mult scurtata.

Metodele de pastrare pe care le-am
folosit de-a lungul anilor au fost urma-
toarele:

1. Pastrarea boiliesurilor in stare
congelata cat mai mult cu putinta.

2. Deshidratarea boiliesurilor si
rehidratarea lor inainte de folosire.

3. Inceperea procesului de
deshidratare la plecarea de acasa.

4. Folosirea unei combinatii de
boiliesuri proaspete, congelate si
ready-made .

PASTRAREA BOILIESURILOR 
Aceasta era metoda pe care obisnuiam

sa o folosesc. De-a lungul anilor, am incer-
cat toate modurile posibile de a mentine
boiliesurile congelate, inclusiv genti
izoterme, lazi izoterme, frigidere portabile,
pana  si modeste cutii de polistiren.
Principalul dezavantaj este ca  gentile sau
lazile sau frigiderele ocupa  mult spatiu,
chiar daca nu iei nada multa. Si inca n-am
gasit o lada care sa tina boiliesurile conge-
late mai mult de o zi si ceva. 

Exista mari diferente de pret intre lazile
izoterme si pot sa  va  asigur ca  modelele
scumpe vor �, de regula, mult mai e�ciente
decat cele ieftine, aproape de unica  folo-
sinta. Totul tine de cum sunt construiti
peretii si cat de bun e sistemul de inchi-
dere. Un lucru care trebuie evitat este sa
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Boiliesurile proaspete sau decongelate, daca sunt tinute in pungi de plastic, 
nu rezista mai mult de trei-patru zile, dupa care vor incepe sa se deterioreze.

Boiliesurile proaspat deconge-
late si ambalajele de plastic
sunt una dintre cele mai rele
combinatii. Multi producatori
livreaza boiliesurile in pungi,
dar odata ce ai scos pungile
din congelator devin cel mai
prost ambalaj cu putinta.

Lada izoterma poate � tinuta si 
ea la congelator câteva zile.

Shaun isi impacheteaza 
boiliesurile in portii zilnice, 
puse in lazi izoterme si invelite 
in foita de staniol, ca sa se 
decongeleze cât mai incet.



Pur si simplu, tine boiliesurile in conge-
lator pana in ultima clipa inainte sa plece.
Doar atunci le scoate si le pune in saci
pentru boilies, iar procesul de deshidratare
se desfasoara  pe durata drumului. Am
incercat si eu si am constatat ca  merge
destul de bine, cu conditia sa ai parte de o
vreme su�cient de uscata.

Cand ajungi pe balta, atarni sacii undeva
intr-un copac pe timpul zilei, iar noaptea ii
acoperi ca sa nu se ude. Ca de obicei, sacii
trebuie agitati bine de cateva ori pe zi ca

boiliesurile sa  se usuce uniform. Daca
vremea e umeda, trebuie tinuti la uscat in
masina. Ca alternativa, se mai pot tine si
intr-o galeata de plastic cu capac etans, in
care ai pus sare sau orez.

Ca sa evit problema rozatoarelor care se
urca  in copac si ataca  boiliesurile, iau la
mine o franghie de rufe, pe care o leg intre
doua crengi si de care atarn sacii de boilies.
Numai un rozator incredibil de perseverent
ar putea sa ajunga la ei.

In felul asta, ai boiliesuri proaspete cu
care sa incepi partida. Treptat, boiliesurile
se vor usca si se vor intari, dar nu atat de
mult incat sa devina de nefolosit. E un sis-
tem care nu presupune niciun fel de
pregatiri prealabile, iar boiliesurile vor
rezista fara probleme.

COMBINATII DE BOILIESURI 
PROASPETE, CONGELATE
SI READY-MADE

Combinatiile de boiliesuri reprezinta  o
tactica  pe care o folosesc tot mai des. In
trecut, am fost oarecum impotriva
boiliesurilor ready-made – si asta pentru
ca, dupa  parererea mea, ready-made -
urile nu suportau comparatie cu
boiliesurile proaspete sau congelate. In
niciun caz n-as  � vrut ca nadele mele sa
contina  conservantii utilizati in acel
moment. Lucrurile au evoluat insa  si aici.
Nu pot sa  garantez pentru toate �rmele
producatoare, dar stiu exact ce contin
boiliesurile ready-made facute de �rma
mea si nu am nicio problema sa dau cu ele. 

Am inceput sa combin boiliesurile con-
gelate si cele de tip ready-made in pes-
cuitul obisnuit si, mai mult decat atat,
folosesc ca momeala ready-made -uri,
pentru ca  sunt ceva mai tari. Avand
ambele tipuri de boilies, ai o serie de avan-
taje din toate punctele de vedere. Daca
vremea nu-ti permite sa  pastrezi
boiliesurile congelate sau sa  le usuci,
ready-made -urile te salveaza. Acum, ca
am inceput sa  le folosesc, am capatat
incredere si am depasit acel blocaj mental
care ma  facea sa  nu dau decat cu bile
proaspete sau uscate. 

Chiar si boiliesurile ready-made au
nevoie sa  �e pastrate cu putina  grija.
Ne�ind burdusite cu conservanti, transpira
daca sunt lasate la soare in punga de plas-
tic si incep sa se degradeze. E bine sa aveti
grija de ele – puneti-le intr-un loc racoros
si evitati sa  le tineti in soare, afara  de
situatia in care stau in saci de boilies. In
acest caz, suporta foarte bine soarele, dar
noaptea e bine sa �e acoperite. De notat ca
umezeala le poate face sa-si piarda rezis-
tenta la conditiile de mediu pe care o dau
conservantii. De asemenea, sub nicio
forma nu puneti boiliesuri ready-made la
congelator, vor � afectate cand se
dezgheata.

Cu asta am incheiat capitolul pastrarii
boiliesurilor si trecem la partea dedicata
semintelor si alunelor.

SEMINTELE PREPARATE
Unele seminte sau alune lucreaza  mai

bine cand intra in fermentatie, altele par sa
dea rezultate mai bune proaspete, iar
altele, cum ar � alunele-tigrate, par sa nu
se strice niciodata. 

deschizi lada si sa rascolesti printre nadele
congelate ca sa cauti una anume. Caldura
mainilor va incepe imediat sa le dezghete.
E preferabil sa  ai mai multe cutii de mici
dimensiuni si sa le tii inchise pana cand ai
nevoie sa  folosesti nada din ele, decat o
lada mare pe care s-o deschizi des. Cu cat
poti sa umbli mai putin la nada, cu atat te
va tine mai mult. Intr-o vreme mergeam si
mai departe si, dupa  ce incarcam lada, o
bagam cu totul la congelator, fara capac. In
felul acesta, orice pachet care incepuse sa
se dezghete cat fusese scos din congelator
ingheta la loc.

Metoda la care am ajuns pana  la urma
pentru a prelungi la maxim perioada in
care boiliesurile raman inghetate a fost sa
impachetez portia de nada a �ecarei zile in
foita  de staniol, apoi sa  asez toate
pachetele foarte strans in lada izoterma.
Daca ramanea spatiu intre ele, il umpleam
cu polistiren, carton sau chiar hartie, dupa
care tineam totul la congelator cateva zile.
Cutiile de polistiren sunt excelente pentru
pastrat boiliesurile congelate, mai ales
daca le invelesti si pe ele in staniol. 

Tinute in felul asta si incarcate in masina
in asa fel, incat sa nu bata caldura in ele,
boiliesurile vor ramane reci ca gheata
cateva zile. Cum am spus, nu deschideti
nicio cutie decat daca  aveti absoluta
nevoie. Mai bine folositi cinci cutii separate
decat una singura.

Restul sunt lucruri de bun-simt. Cand
pescuiti, pastrati boiliesurile in cel mai
racoros loc pe care il puteti gasi. In masina
se face foarte cald, mai ales daca
geamurile sunt transparente. Un loc care
poate � deseori foarte bun este sub masina
sau la umbra unui copac mare etc. Dar nu
uitati sa  schimbati locul cutiilor dupa
soare.

Toate astea s-ar putea sa  vi se para  o
mare bataie de cap, dar ideea este sa  iti
pastrezi nada asa cum iti pastrezi si man-
carea. In niciun caz nu vrei sa se strice!

DESHIDRATAREA BOILIESURILOR 
SI REHIDRATAREA LOR INAINTE DE 
FOLOSIRE

Deshidratarea este metoda pe care am
folosit-o cel mai mult. Timp de cativa ani,
singurele boiliesuri cu care am dat au fost
cele uscate. In ce consta  acest proces de
uscare si rehidratare a bilelor? Consta  in
faptul ca  tii boiliesurile la uscat o lunga
perioada  de timp, pana  cand toata
umiditatea a iesit din ele. Daca sunt uscate
bine, pot � pastrate cu anii. Cand am
nevoie sa le folosesc, le hidratez 24 de ore.
Odata ce au absorbit lichidul de hidratare,
revin la forma lor de boiliesuri normale.

Initial, foloseam pentru hidratare apa de
lac. Daca  vrei boiliesuri de consistenta
obisnuita, pui o treime apa si doua treimi
boilies. Daca vrei sa le faci mai moi, pui mai
multa apa. Mai tarziu am descoperit insa ca
poti sa obtii boiliesuri foarte interesante si
foarte diferite hidratandu-le nu cu apa, ci
cu alte lichide. Nu intru in detalii acum,
pentru ca subiectul e su�cient de amplu ca
sa merite un articol separat.

Uscarea boiliesurilor se poate face in
zilele calde. Pur si simplu, pui boiliesurile
pe un prosop si le lasi afara, la caldura. Pot
� lasate si direct la soare. Astazi, avand
propria �rma de nada, am avantajul de a �
dotat cu o camera speciala pentru deshi-
dratare, cu aer conditionat, si pot sa usuc
su�ciente bile ca sa-mi ajunga cateva luni.
Marele avantaj este ca, odata  ce s-au
uscat, se fac mai mici si devin mai usoare,
deci poti sa iei mai multe cu tine.

Boiliesurile deshidratate se pastreaza
foarte bine in cutii de carton. Cartonul este
net superior plasticului.

USCAREA BOILIESURILOR
LA PLECAREA DE ACASA

Metoda aceasta am invatat-o de la un
pescar cunoscut, Bernard Sissons, cu care
am facut o partida  in Franta. Il stiam pe
Bernard de cativa ani, dar nu pescuisem
niciodata in strainatate cu el. In timp ce ne
pregateam de plecare, mi-a explicat cum
isi pastreaza el nada. >48
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Initial, foloseam pentru
hidratarea boiliesurilor apa de
lac. Mai tarziu am descoperit
insa ca poti sa obtii boiliesuri
foarte interesante si foarte
diferite hidratandu-le nu cu
apa, ci cu alte lichide.Pe balta, evident ca boiliesurile 

congelate se tin la umbra.

Cutiile de carton sunt foarte bune 
pentru pastrarea boiliesurilor 
uscate.

Veniti cu o nada buna, pastrati-o in conditii optime si �ecare crap de pe
planeta va � interesat s-o manance!

Boiliesurile ready-made nu sunt 
chiar insensibile la temperatura. 
Lasate la soare, in punga, vor 
face condens si se pot strica.

Metoda mea pentru a prelungi
la maximum perioada in care
boiliesurile raman inghetate a
fost sa impachetez portia de
nada a �ecarei zile in foita de
staniol, apoi sa asez toate
pachetele foarte strans in lada
izoterma. Tinute in felul acesta,
boiliesurile vor ramane reci ca
gheata cateva zile
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tele pot � pastrate si prin adaugarea de
conservant, dar mie nu-mi place ideea
asta, prefer o nada  cat mai naturala  cu
putinta. Multe �rme producatoare de nada
ofera  in momentul de fata  seminte
preparate la conserva sau la borcan. Sunt
extrem de utile daca  nu va  atrage per-
spectiva congelarii semintelor sau, evi-
dent, daca nu aveti unde le congela.

INSTRUMENTE DE LUCRU
Pentru pescuitul meu, o lada  frigori�ca

mare este esentiala. Am avut una instalata
chiar in dormitor inca de cand stateam la
parinti si, in felul asta, am evitat discutiile
despre tinerea nadei neplacut mirositoare
la un loc cu mancarea. La fel, daca vreau sa
bag in lada  o galeata  care nu e tocmai
chirurgical de curata, nu se supara nimeni.
Prefer lazile frigori�ce cu capac in locul
congelatoarelor clasice, cu sertare si usa,
pentru ca  intra  mai putina  caldura  in ele
cand le deschizi si poti sa pui multe lucruri
inauntru, inclusiv galeti, care n-ar incapea
intr-un congelator cu sertare.

O sugestie pentru cei ce nu folosesc lada
frigori�ca  zilnic: puneti o cana  cu apa  la

congelat, dupa  care lasati-o culcata  pe o
parte, undeva la vedere, ca „martor”. Daca
lada se dezgheata �e si pentru scurt timp,
apa din cana  se va dezgheta prima si va
curge din cana. Am avut odata o banuiala
ca  una dintre lazile mele frigori�ce a fost
oprita o perioada; cu ajutorul canii, poti sa
veri�ci foarte usor. Ideea se poate folosi nu
numai la nada, ci si la mancare, pentru ca
unele alimente n-ar trebui folosite daca
s-au dezghetat de mai multe ori.

Alt lucru vital pentru mine sunt sacii de
uscat boiliesuri. Majoritatea sacilor de pe
piata mi se par prea mari. Prefer sa am mai
multi saci mici, pentru ca  boiliesurile se
usuca mai bine. Daca aveti 10 kilograme de
bile intr-un sac mare, e posibil ca o parte
dintre ele, mai ales cele din mijloc, sa nu se
usuce la fel ca bilele de pe margine, indife-
rent cat de mult ati scuturat sacul. {i daca
una singura  se strica, se vor strica si cele
din jurul ei si, mai departe, tot sacul. Sfatul
meu este sa  cautati saci mai mici si sa
puneti in ei minimum de nada. Nu umpleti
niciodata sacul, pentru ca nu veti putea sa
aerisiti boiliesurile din el su�cient.

Acestea sunt metodele mele de pastrare
a nadelor in partide lungi. Daca aveti con-
gelatoare pe balta  (unele balti europene
ofera aceasta facilitate), totul devine sim-
plu. Daca nu, puteti pune in aplicare cate-
va dintre solutiile de mai sus.

–Traducere de Vlad Pavlovici

Mi-a placut intotdeauna canepa. |n
decursul timpului, am folosit mai multa
canepa decat orice alt tip de particule. Sunt
unii care considera  ca  e de preferat sa  o
lase cateva zile sa lucreze, in timp ce altii o
prefera  proaspata. A fost o vreme in care
aveam la mine su�cienta canepa preparata
pentru primele doua  zile, dupa  care o
pregateam pe urmatoarea direct pe balta,
cand aveam nevoie de ea. Ca principiu,
ideea e buna, dar problema e ca ajungeam
sa-mi consum aproape toata  saptamana
pregatind canepa, in loc sa pescuiesc. 

Abia cand am descoperit ca semintele de
canepa par sa emita mult mai multa aroma
dupa  ce au fost tinute la congelator, am
inceput sa  ma  gandesc ca  as  putea lua
canepa pe balta in stare congelata. Acum,
nu stiu de ce, insa  canepa preparata  se
dezgheata  greu. Am constatat asta cu
mare neplacere prima oara  cand am luat
canepa  congelata  la mine. Faceam una
dintre partidele mele obisnuite, de doua
nopti si o zi, si mi-a fost greu s-o dezghet
ca s-o pot folosi!  

Asta mi-a dat de gandit. Crapul se da in
vant dupa canepa congelata – e cert. Daca

as congela-o in galeti mari, i-ar lua cateva
zile sa se dezghete. Asa ca acum plec la o
partida  de o saptamana  cu o galeata  de
canepa proaspata  pentru prima zi, una de
dimensiuni medii pentru urmatoarele zile si
una mare pentru sfarsitul saptamanii. Ga-
leata mare se dezgheata lent si imi asigura
canepa proaspata pe �nalul partidei. Nu mai
sunt in situatia sa  �erb canepa  pe balta.
Cateva galeti de dimensiuni diferite, care se
dezgheata treptat, rezolva problema.

Congelarea poate � folosita pentru orice
seminte si particule. Singurele pe care nu
m-as  obosi sa  le congelez sunt alunele-
tigrate (sa  �u sincer, nu le folosesc decat
rar). Alunele formeaza  la un moment dat
un sirop vascos, dar raman bune de pes-
cuit. Daca  siropul va  deranjeaza, le puteti
spala si puteti inlocui apa in care au stat cu
apa de lac. La o partida de o saptamana, nu
aveti de ce sa va faceti griji in privinta lor,
rezista perfect.

Unele amestecuri de seminte dau cele
mai bune rezultate dupa ce au fost lasate
sa se lucreze cateva zile. Asa ca, daca aveti
idee cum se comporta  nada si faceti si
cateva teste, veti sti daca este cazul sa o
congelati inaintea partidei sau nu. Semin-

Localizarea poate � foarte buna, dar mai conteaza si nada!
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Shaun combina boiliesuri proaspete 
si ready-made pentru a bene�cia 
de avantajele ambelor tipuri.

O sugestie pentru cei ce nu folosesc 
lada frigori�ca zilnic: puneti o cana 
cu apa la congelat, dupa care 
lasati-o culcata pe o parte, ca
„martor”. Daca lada se dezgheata 
�e si pentru scurt timp, apa din 
cana se va dezgheta prima si va
curge din cana.

Shaun Harrison cu un exemplar 
de 25kg.

Umezeala poate face
boiliesurile ready-made sa-si
piarda rezistenta la conditiile
de mediu pe care o dau
conservantii. Sub nicio forma
nu puneti boiliesuri ready-
made la congelator, vor �
afectate când se dezgheata.

Congelarea poate � folosita
pentru orice seminte si parti-
cule. Singurele pe care nu
m-as obosi sa le congelez sunt
alunele-tigrate. La o partida
de o saptamâna, nu aveti de
ce sa va faceti griji in privinta
lor, rezista perfect.
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