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Se pot prinde crapi mari pescuind cu porumb? Dacă da, aveți o 
rețetă pentru prepararea porumbului? l	fLorin mihaLCea - emaiLQ2

Crapi mari la porumb

Shaun Harrison 
redactia@aventurilapescuit.ro

Salut, Florin. Există o gamă variată de 
surse de hrană pentru crapi, care au și 
ei preferințele lor. Porumbul este o nadă 
pe care crapii ar mânca-o în majoritatea 
situaţiilor, dar sunt anumite lucruri pe 
care le poţi face pentru a spori atractivi-
tatea porumbului.

Metoda mea standard de a prepara 
porumbul este să îl las mai întâi să tragă 
apă timp de 48 de ore. Astfel, porumbul 
va absorbi cât mai mult lichid înainte 
de a-l fierbe. După ce porumbul a tras 
suficientă apă și a crescut în dimensiune, 
încălzesc apa până la punctul de fierbere 
și las porumbul să clocotească pentru 
aproape 30 de minute sau până începe 
să se crape boaba. Odată ce observi că 
se întâmplă asta, pur și simplu opreşte 
focul și lasă porumbul să se răcească. 

Pregătit în acest fel, porumbul va 
rezista câteva zile și chiar dacă începe 

să fermenteze, tot va fi mâncat de crapi. 
Am prieteni care chiar îl lasă să fermen-
teze înainte de a-l folosi. Din păcate, nu 
îţi pot oferi o perioadă de timp exactă 
pentru acest fenomen, întrucât aceasta 
variază în funcție de temperaturile la 
care este ținut porumbul. Cu cât e mai 
rece, cu atât durează mai mult până 
fermentează. Dacă vrei să grăbeşti fer-
mentarea, lasă porumbul în soare și asta 
va grăbi procesul. Începutul procesului 
va fi evident, pentru că se va simți atât la 
miros (acru-înţepător), cât vizual, întru-
cât porumbul o să înceapă să „fiarbă”.

Poţi face porumbul și mai atrac-
tiv pentru crapi dacă adăugi zahăr în 
compoziție înainte de a-l fierbe. Eu fac 
acest lucru atunci când las porumbul la 
înmuiat şi pun 100 de grame de zahăr la 
fiecare kilogram de porumb uscat.

La fel, pentru o creştere a atractivi-
tăţii, poţi adăuga o aromă porumbului. 
Asta îl va face diferit de cel utilizat de 
ceilalţi pescari. Dacă pe balta pe care 
pescuieşti sunt şi alţi pescari care pes-
cuiesc la porumb, acest lucru o să îţi 
ofere un mare avantaj. Ideal ar fi să să nu 
spui altora despre acest lucru, întrucât 
vei beneficia categoric de o nadă mai 
atractivă decât a celorlalţi.

Există o diversitate de arome de 
intensități diferite și, drept urmare, poţi 
experimenta o viață întreagă cu ele. Eu am 
descoperit că aromele de cremă și de fruc-
te se potrivesc foarte bine cu porumbul. 

O altă metodă prin care poţi crea o 
nadă total diferită este adăugarea unui 

colorant în timpul procesului de înmuiere 
a porumbului. Poţi apela la această meto-
dă pe balţile unde crapii sunt supuşi unei 
presiuni mari din partea pescarilor, aceştia 
devenind mult mai precauți atunci când 
văd culoarea galbenă și lucioasă a porum-
bului. Nu voi detalia prea mult acest lucru, 
întrucât aceeași culoare de galben aprins 
este preferată de crapi în prima parte a 
anului, când apa începe să se încălzească.

Ca un ultim truc, atunci când foloseşti 
porumb la pescuit, poţi adăuga fulgi de 
porumb în nadă. Fulgii se vor împrăștia pe 
patul de nadă, tentând crapii să stea mai 
mult pe lângă momeală, iar asta îţi lasă 
mai mult timp la dispoziție să îi prinzi.

Pescuit plăcut,
Shaun Harrison

pentru mai multe informații despre produsele Quest Baits vezi www.questbaits.ro
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Felicitări, Florin! Pentru întrebarea publicată  
primești ca premiu un pachet de nadă Quest Baits 
din partea Quest Baits România. Fir întins!
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Chiar și cei mai mari crapi din lac pot 
fi pescuiți la porumb




