Crap
Top 10 trucuri legate
de pelete
crap

crap

Unde am fi fără umilele pelete? Nicio specie de
peşti, de la cele mai mici la cele mai mari care
înoată în apele noastre, nu refuză peletele. Există
o peletă pe placul fiecăreia. Am să vă ofer în
continuare câteva trucuri de a eficientiza la maxim
folosirea peletolor, trucuri descoperite de mine pe
parcursul anilor de pescuit.

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.
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Peletele artificiale au o viață mult mai lungă

Legarea cu metoda lasou are avantajul că nu mai trebuie să găurim peleta

Crapii sunt mai puțin suspicioși la pelete decât la boiliesuri

Shaun Harrison

redactia@aventurilapescuit.ro
Pescarii de crap au realizat în timp util
valoarea peletelor. Încă din primele zile
ale umilei pelete de păstrăv, era un lucru
de aşteptat din partea pescarilor curioşi
din fire să cerceteze în detaliu acel ceva
puţin diferit, dar cu potenţial de atu. Acum
există literalmente sute de tipuri diferite
de pelete create special pentru pescuitul
la crap, fără a menţiona veteranele pelete
de păstrăv, crap şi halibut. Niciodată nu
i-a mers pescarului de crap atât de bine.
Cu toate aceste permutări existente,
poate că nu este necesar să pierdem
vremea încercând prea mult să fim diferiţi... Nu ştiu. Eu, personal, am o latură
încăpăţânată, care întotdeauna vrea să
fie un pic diferită şi să exploreze alte căi.
1 – Amestecarea tipurilor de pelete.
Aceasta este una din metodele mele
favorite, de fapt pot spune că nu-mi
amintesc când am folosit ultima dată
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un singur fel de pelete în nada folosită.
Recurg la această metodă întotdeauna, indiferent dacă pescuiesc la boilies,
semințe sau pelete. Sunt absolut convins
că peștele preferă să aibă la dispoziţie un
festin variat de mirosuri şi arome, unei
singure pelete de bază.

Lasă câteva pelete să se
înmoaie într-un borcan
de dipuit şi vei observa că
procesul de dezintegrare e
încetinit cu mult, deoarece
apa nu penetrează cu atâta
uşurinţă stratul de ulei.
n Shaun Harrison


Amestecarea tipurilor de pelete crește
şansele stimulării curiozităţii crapului
vizavi de momeala oferită. Anumiţi peşti
sunt atraşi de anumite momeli în mai
mare măsură decât alţii. Acest lucru nu
este diferit faţă de preferinţele noastre.
Receptorii mei olfactivi şi gustativi sunt
incitaţi de mâncarea indiană, în timp
ce altora le repugnă. A risca totul pe o
singură carte, cu un singur tip de pelete
va limita cantitatea de crap ce ar putea
fi atrasă.
În acelaşi timp, cred că avem de învăţat de la toate tipurile de creaturi. Brook,
câinele meu de pescuit, este incredibil
de mofturos. Se strâmbă încontinuu la
mâncarea pe care o pun în castronul lui.
Dacă pun o cantitate mică din altă sursă
de hrană, o va re-investiga şi va începe
să mănânce, până la urmă chiar şi mâncarea ce se afla de la început în castron şi
care, cu o clipă înainte, nu reprezenta un
interes în ochii câinelui. Totul se rezumă
la a-ţi maximiza şansele şi de a declanşa
nevoia de hrană.

Tubul în care învelim peleta devine invizibil odată lansată la apă
2 – Amestecarea mărimilor peletelor. Această metodă este similară celei
descrise mai sus. Nu amestec doar tipurile de pelete introduse în vad, ci şi mărimile. Acest lucru forţează crapul să se
hrănească prin diferite intensităţi ale
„aspiraţiei”, nelăsându-i să-şi regleze
forţa „aspiraţiei”. Dacă toate articolele

ce constituie hrana lor ar fi de aceleaşi
forme şi dimensiuni, aceeaşi intensitate
de „plutire” ar fi necesară hrănirii, astfel
fiindu-le mai uşor să detecteze surplusul
de greutate din cârlig sau din materialele
aferente. Variază mărimile şi-ţi garantez că tot mai mulţi crapi vor muşca
momeala.

4 – Peleta la lasou. Presupun că unul
dintre motivele pentru care pescarii de
crap nu folosesc peletele este acela că
sunt dificil de prezentat pe firul de păr
într-o manieră convenţională. Cu siguranţă nu mai pierd vremea găurind pelete, aşa cum obişnuiam în trecut. Leg o
buclă culisantă la capătul firului de păr şi
pur şi simplu blochez peleta. Acest lucru
asigură faptul că peleta va rămâne intactă pentru o perioadă mai lungă de timp,
decât dacă o înţepi. Odată ce ai înţepat
peleta, apa o va ataca şi o va dizolva din
interior, precum şi din exterior.
Alt avantaj al pescuitului cu momeală
la lasou este acela că momeala va începe
să se umfle odată ce s-a hidratat, astfel
că firul de păr o prinde mai strâns, dispărând încet în momeală.
5 – Peletele anti-peşti mici. Speciile
mici și nedorite de peşti pot deveni un
coşmar, ciugulind şi înlăturând momeala
la scrut timp. Cu cât apa este mai caldă,
cu atât este o problemă mai gravă. O
metodă de a evita acest lucru este înve-
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Pelete în ulei

Pelete în pastă pe boilies

crap

crap

3 – Pelete peste pelete. Nu te mulţumi
să crezi că boiliesurile sau semințele au
vreun avantaj faţă de pelete. Peletele
folosite ca momeală pe fir de păr deasupra unui pat de pelete, sau orice alt tip
de nadă, pot fi o metodă absolut devastatoare de a prinde crapi.
Gândeşte-te. Mulţi pescari de crap
folosesc peletele ca hrană pentru crapi.
Foarte puţini chiar oferă pelete pe post de
momeală la cârlig. Astfel, crapul mănâncă
pelete din plin, uneri poate fi prins la boilies, dar peleta este percepută ca o sursa
de hrană ce prezintă siguranţă.
Dacă vei prezenta o peletă pe montură, vei avea un tip de momeală care
este constant utilizată de ceilalţi carpişti
fără ca peştilor să le mai fie teamă de
aceasta. Pescuitul cu pelete peste pat
de pelete este o metodă grozavă. Chiar
am dus acest lucru la un alt nivel, introducând o cantitate mică de boilies în
zona nădită. Acestea generează şi mai
multă încredere în pelete. Crapul este
conştient de boilies, iar în ape dificile
crapul se aşteaptă ca aceste boiliesuri
să nu prezinte siguranţă. Se vor hrăni cu
pelete deoarece le consideră a fi o nadă
sigură, rămânând suspicioşi la adresa
boiliesurilor. Totul se rezumă la a folosi
inteligenţa limitată a peştelui împotriva
sa: se concentrează atât de intens la a
nu gusta din boiliesuri, încât acordă mult
mai puţină atenţie peletei din montură.
Fă o încercare – s-ar putea să fii surprins.

Mix de pelete de diferite dimensiuni

Crapii nu refuză nici mâncarea pentru animale de companie

lirea momelii de cârlig într-un tub contractibil înainte de legare sau, în acest
caz, de înţepare. Datorită învelişului
exterior al tubului contractibil peleta nu
se dezintegrează atât de repede, astfel
că înţeparea ei devine o opţiune viabilă.
Dacă vrei să legi momeala, vizând
longevitatea maximă, sugerez să crestezi
o bucăţică din tub pentru a acorda firului
de păr o mai bună putere de susţinere.

într-un borcan de dipuit şi vei observa
că procesul de dezintegrare e încetinit
cu mult, deoarece apa nu penetrează cu
atâta uşurinţă stratul de ulei.

6 – Maximizarea vieţii peletei. Prin
pre-înmuierea în ulei a peletei pe care
intenţionezi să o montezi pe cârlig vei
crea un efect de „rezistenţă la apă”. Poţi
folosi oricare dintre uleiurile de peşte
disponibile, precum şi uleiurile vegetale.
Fiecare are uleiul/gustul său favorit. Pur
şi simplu lasă câteva pelete să se înmoaie

7 – Peletele artificiale. Mă surprinde faptul că mulţi pescari se feresc de
peletele artificiale, acestea uşurează atât
de mult viaţa fără a necesita pregătiri în
prealabil. Pur şi simplu se înţeapă şi se
prezintă pe firul de păr, exact la fel cum ai
proceda cu un boilies. Eu folosesc multe
tipuri de momeli artificiale, dar totul se
rezumă la încrederea în faptul că peştii
vor fi tentaţi de ele.
Înainte să apară momelile din plastic,
obişnuiam să-mi confecţionez propriile
pelete plutitoare artificiale din chit pentru lemn!

8 – Aromatizarea şi colorarea peletelor. Peletele de păstrăv sau halibut cu
conţinut ridicat de ulei pot ridica dificultăţi, dar prin alegerea unei pelete de
culoare deschisă de păstrăv sau halibut,
cu conţinut scăzut de ulei, le veţi putea
vopsi şi aromatiza conform propriilor
preferinţe.
Pur şi simplu cântăriţi cantitatea de
pelete necesară şi turnaţi-le într-o pungă
mare fără găuri. Tipul de aromă ales
dictează cantitatea de aromă necesară.
Majoritatea aromelor oferite în magazinele de specialitate includ instrucţiuni
referitoare la nivelul optim. Foloseşte
aceeaşi cantitate de aromă în cazul peletelor, câtă ai folosi la un amestec de boilies. Stropeşte puţină vopsea deasupra
dacă vrei să schimbi culoarea, apoi suflă
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Inovați mereu în privința folosirii peletelor și o să aveți capturi de pus în ramă
aer în pungă, răsuceşte capătul şi agită
peletele până ce observi uniformizarea
culorii şi a lichidului. Lasă peste noapte
şi în ziua următoare vei avea propriile
pelete aromate şi vopsite. Simplu!
9 – Pelete din mâncare pentru animalele de companie. Să nu crezi că singurelele pelete utilizabile se găsesc la
magazinele de de pescuit. Există nişte
biscuiţi pentru câini şi pisici pe care crapii le adoră. De asemenea, există multe
alte mâncăruri pentru animale ce pot fi
utilizate.
Culorile şi formele diferite pot constitui un atu pe ape încercate. Multe
dintre peletele/biscuiţii pentru animalele
de companie plutesc, ceea ce clar nu
constituie o problemă dacă vrei să le
utilizezi la pescuitul cu pluta. Cu toate
acestea, ele pot fi scufundate cu uşurinţă, utilizând una din cunoscutele „pompe
pentru pelete” preferate de pescarii la
sheffield pentru a înmuia peletele.
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Nu mai pierd vremea găurind
pelete. Leg o buclă culisantă
la capătul firului de păr şi
pur şi simplu blochez peleta.
Acest lucru asigură faptul
că peleta va rămâne intactă
pentru o perioadă mai lungă
de timp, decât dacă o înţepi.
Odată ce ai înţepat peleta,
apa o va ataca şi o va dizolva
din interior şi din exterior.
n Shaun Harrison


10 – Impregnarea peletelor în pastă.
Aceasta este o altă metodă de a utiliza
peletele. Acest lucru implică un proces în
trei etape, începând cu un boilies de 10
mm pe firul de păr. Apoi învelesc boiliesul în pastă şi, la sfârşit, împing peletele
în pastă, obţinând o momeală de tipul
caddis larvae. Peletele diferite vor realiza efecte diferite. Îmi place să folosesc
propriile mele Pelete cu Acţiune Maximă
pentru exterior. Acestea se dezintegrează foarte repede, conferind intensitate instantă aromei. După desfăşurarea
acestui proces, pasta îşi face efectul,
eliberând aroma constant. În final, după
o perioadă de timp, în funcţie de temperatura apei şi atenţia acordată de speciile
nedorite – ceea ce reprezintă un stimulator major pentru crap – boiliesul încă
va emite semnale nutriţionale.
Ţine minte, această metodă nu vizează doar momeala de cârlig. Dacă tot te
oboseşti să le prepari, le poţi folosi şi la
nădire.

