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SFATURI PENTRU
AMESTECURILE 
DE SEMINTE MICI

In randurile ce urmeaza mi-am
propus sa impartasesc celor interesati
cateva dintre cunostintele mele
despre seminte ca nada pentru crap

Nu numai pestisorilor  le plac
momelile mici.

Am in vedere in primul rand
amestecurile de seminte mici folosite
pentru nadire, respectiv toate
particulele mai mici decat banalele si
mai putin folositele seminte de
mazariche, sau tares, denumire sub
care sunt cunoscute aici, in Marea
Britanie. Vom discuta despre cele mai
frecvent utilizate seminte de mici
dimensiuni, cum sunt sroturile
(crupele), semintele de canepa, dari
rosu, dari alb, grau, orz, hrisca,
diverse tipuri de mei, apoi despre
semintele mai mari, cum ar �
porumbul, alunele tigrate etc.

Sfatul 1 Pentru maximum de
siguranta si, in acelasi timp,
consecvent principiului de a pune
sanatatea crapilor pe primul plan, ma
asigur ca toate semintele pe care le
folosesc sunt bine inmuiate si �erte .
Este esential sa �erbeti majoritatea
semintelor folosite, pentru a evita ca
acestea sa se um�e in intestinul
crapului, desi acesta nu este singurul
motiv.

Amestec de seminte

nepreparate
Prepararea semintelor

imbunatateste considerabil gustul,
ajuta la eliberarea nutrientilor blocati
in semintele uscate si, totodata,
transforma semintele �otante in
seminte scufundatoare . Incercati sa
mancati o boaba de mazare uscata –
de buna seama veti � de acord ca nu
se compara cu mazarea �arta.

Daca aveti indoieli in privinta
semintelor de mici dimensiuni, lasati-
le peste noapte in apa, la muiat. Eu
prefer apa imbuteliata, apa din iazul
a�at in gradina mea sau din lacul in
care urmeaza sa  pescuiesc. Folosesc
foarte rar apa de la robinet in acest
scop.

Dupa ce s-au muiat bine, �erbeti-
le 20 de minute, timp su�cient pentru
toate semintele de mici dimensiuni
mentionate mai sus.

Sfatul 2 Exista multe discutii
despre momentul propice pentru
folosirea semintelor dupa ce au fost in
prealabil preparate. In ce ma priveste

Un „dulap” de 14 kilograme prins pe un
pat de nada format din canepa cu chili
iute (stanga sus)
Canepa preparata si canepa nepreparata
Amestec de seminte preparate si
nepreparate 
Un astfel de cazan (Burco) este perfect
pentru prepararea semintelor
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prefer sa le congelez inainte de
utilizare . Nu numai ca e mai comod
sa ai intotdeauna o nada disponibila
in congelator, dar si mai important
este faptul ca procesul de congelare si
dezghetare poate contribui la
eliberarea unei cantitati ceva mai
mari de uleiuri naturale din seminte.
ßtiu ca multi pescari opteaza pentru
folosirea semintelor imediat dupa
preparare, insa eu prefer sa le
congelez.

Sfatul 3 – Transportarea
semintelor de acasa pana la balta
prezinta serioase inconveniente.
Galetile cu seminte nu sunt niste
lucruri pe care ti le-ai dori in
portbagajul unei masini curate. Oricat
de bine s-ar �xa capacul galetii, exista
intotdeauna riscul scurgerilor pe
parcursul drumului pana la balta – cel
putin mie asa mi se intampla. De
cativa ani buni obisnuiesc sa-mi tin
galetile cu seminte in altele mai mari,
pe parcursul transportului. 

Daca nu reusiti sa gasiti galeti mai
mari, incercat sa va procurati de la un
magazin de bricolaj local “galeti moi”
deschise, multifunctionale, usor de
transportat in portbagaj deoarece sunt
destul de moi pentru a � indoite,
astfel ca pot incapea in locuri mai
putin accesibile. Totodata sunt ideale
si pentru depozitarea cizmelor
murdare etc. Deci, galeti in alte galeti
pentru a evita scurgerile.

Sfatul 4 – Nu uitati niciodata sa
incercati semintele de mici
dimensiuni si pe �rul de par . Spre
surprinderea mea, este un lucru pe
care il vad foarte rar.   Majoritatea
pescarilor prefera sa nadeasca
preponderent cu seminte de cânepa
etc. pentru ca, asa cum stim cu totii,
crapii le adora, dar prea putini
incearca sa le foloseasca si la carlig.
Imaginati-va un lac pe care toata
lumea nadeste utilizandnd o nada la
care, de fapt, nu prinde nimeni nimic.
Un scenariu bizar, dar atat de
frecvent intalnit pe majoritatea
lacurilor! V-ati gandit vreodata de ce
semintele de canepa continua sa dea
rezultate an dupa an ? Ei bine, pentru
ca pestii nu au fost prinsi niciodata cu
asa ceva.

Cand pescuiesc cu seminte de
canepa la carlig, folosesc de obicei

�re de par multiple – doua sau chiar
trei deodata. În aceste cazuri consider
ca este esential sa echilibrez greutatea
carligului, astfel ca intercalez
bucatele de spuma �otanta sau orice
altceva �otant. Este necesar sa trageti
aceste bucatele pe �rele de par si sa
veri�cati cum se scufunda carligul
inainte de a adauga semintele. Firele
de par trebuie sa �e cat mai subtiri –
ideal ar � bumbacul sau un �r de
pescuit foarte subtire, impreuna cu un
ac de cusut care va ajuta la �xarea
semintelor reale pe �rul de par.

Sfatul 5 – De retinut ca nu sunteti
obligati sa va pierdeti timpul cu
aceste seminte greu de manevrat.
Multitudinea de momeli arti�ciale
existente pe piata constituie un
inlocuitor perfect pentru cele
naturale. Binecunoscutele seminte de
canepa, viermusii arti�ciali si casterii
isi au cu toate locul intr-o prezentare
subtila a carligului, deasupra unui pat
de nada format din seminte. Dupa
parerea mea, esential este sa pastram
o dimensiune a momelii cat mai
asemanatoare cu hrana crapilor –
adica cu ceea ce am nadit.

Momeli artificiale mici
Încercati momeli foarte mici

atunci cand pescuiti deasupra unei
nade de dimensiuni foarte mici. Acest
simplu viermus arti�cial a ademenit o
gramada de crapi.

Un carlig echilibrat, sau un
viermus arti�cial este aspirat mult mai
usor decat boillies-ul de 20 mm din
fotogra�e, atunci cand crapii se
hranesc cu seminte mici. În astfel de
situatii, crapii nici nu-si dau seama
cand aspira momelile mici (foto sus).

Sfatul 6 – Acesta presupune multa
incredere in fortele proprii si o
anumita doza de curaj. Cand pescuiti
deasupra unui pat substantial de
seminte mici, o montura simpla,
echilibrata are sanse la fel de mari
(sau poate chiar mai mari) sa �e
aspirata de crapi in comparatie cu o
montura cu �r de par. O mica bucata
de pluta sau de spuma �otanta de
culoare neutra poate � la fel de buna
ca orice alta momeala . Dupa cum am
spus, cel care face asa ceva pentru
prima data este o persoana curajoasa.
Totusi, daca acum douazeci de ani ati

nade, momeli



Siropul
r`m~ne pe

fundul apei

10

� spus cuiva ca unele capturi
remarcabile au fost obtinute la bucati
nearomate de spuma �otanta, intr-o
prezentare aproape de suprafata apei la
monturi zig-rig, s-ar � uitat la
dumneavoastra ca si cand ati � venit de
pe o alta planeta. De asemenea, faptul
ca acum se prind foarte multi pesti la
momeli arti�ciale ar � putut parea
neverosimil cu cativa ani in urma. 

Doua monturi simple – viermusi
arti�cial si un carlig simplu, critic
echilibrat. Spuma anuleaza greutatea
carligului si poate � aspirata foarte usor
din greseala, mai ales daca se foloseste
spuma inchisa la culoare. 

Sfatul 7 – Ca la toate nadele, si in
cazul semintelor va puteti crea un
avantaj prin mici ajustari, cum ar �
schimbarea gustului prin aromatizare
sau - in cazul semintelor de culoare
deschisa - colorarea acestora . Am
prins multi crapi in raul Trent pescuind
deasupra unui pat de nada format din
grau aromat si colorat. Ieftin si e�cient,
crapii il adora !

Adaugati chilli cand semintele de
canepa sunt inca �erbinti, apoi
amestecati.

De asemenea, m-am descurcat destul
de bine folosind diferite tipuri de sare,
zahar, chilli si usturoi. In mod similar,
diversele pudre de curry sau paste merita
sa li se acorde atentia cuvenita, la fel ca
un alt pont tinut secret de multi pescari,
si anume conservele de ton in ulei,
amestecate cu semintele dupa preparare.
O vizita la un supermarket din apropiere
va poate deschide o intreaga gama de
posibilitati. 

Puteti face mici ajustari asupra

semintelor pentru a le diferentia de ale
celorlalti si a dobandi un avantaj.
Aceste seminte de canepa contin fulgi
de chili si urmeaza sa mai �e
amestecate  cu o conserva de ton (foto
pag. 8 jos). 

Sfatul 8 – Experimentati pescuitul
cu seminte de culori diferite .
Cateodata, un pat de nada de culoare
deschisa  poate anihila suspiciunea

crapilor. Treceti la
fapte si formati-va o
parere. Incercati sa
folositi doar amestecuri
de seminte de culoare
inchisa si vedeti daca
se schimba ceva in bine – puteti �
placut surprinsi – in special pe baltile
unde se pescuieste  intens. 

Sfatul 9 – Multi pescari evita sa
foloseasca seminte umede in saculeti
de PVA . Nu aveti absolut niciun motiv
sa procedati asa – este o metoda
excelenta, si tot ce trebuie sa faceti este
sa inlocuiti umezeala cu ceva ce nu va
topi PVA-ul , cum ar � uleiul sau, mai
simplu, o pudra de ground bait, pelete,
mix de baza sau orice altceva doriti sa
incercati.

Eu obisnuiesc sa scot din galeata
cantitatea de seminte necesara pentru
saculetii de PVA si le las la scurs intr-o
sita. Nu va recomand sa faceti aceasta
operatiune in bataia razelor de soare
pentru ca, in scurt timp, semintele vor
deveni din nou �otante.

Dupa indepartarea excesului de
umezeala, eu pun semintele intr-o
galeata sau punga mai larga, apoi
adaug pudra si strang putin semintele
intre degete pentru a ma asigura ca  nu

se mai scurge nicio picatura de lichid.
Daca nu faceti acest lucru puteti avea
surprize cand veti incerca sa legati
saculetul pentru ca umezeala ramasa
va topi PVA-ul inainte sa terminati de
legat. 

Canepa poate � folosita in saculetii
de PVA atata timp cat este acoperita cu
pudra sau ulei, fara riscul de a topi
PVA-ul 

In ce ma priveste, nu umplu
niciodata foarte multi saculeti deodata,
ci prefer sa-i fac din mers. Acest lucru
impiedica umezeala care poate inca a
ramas in seminte sa se scurga si sa
topeasca saculetul din interior. 

Sfatul 9 – Incercati sa
experimentati  cu diverse lichide si
urmariti efectul pe care acestea il au in
apa. Vechiul truc cu conserva de frisca

amestecata cu semintele merita pus in
aplicare. Lichide ca siropul obisnuit vor
ramane pe fundul apei fara sa se
disperseze imediat. Astfel se pot obtine
efecte interesante - aromatizarea apei
fara a hrani pestii.

Sfatul 10 - Toate glug-urile de la
Quest Baits se intind pe fundul apei in loc
sa se ridice la suprafata si astfel atractia
ramane langa momeala de la carlig.

Nu va ramane altceva de facut
decat sa umpleti cu apa dintr-un
recipient si sa adaugati diverse lichide
pentru a vedea cum reactioneaza.
Intotdeauna m-au amuzat pescarii care,
privind lacul cu un ranjet satisfacut,
spuneau : “Uite atractia care iese din
nada” in timp ce o mare pata de ulei
plutea in zona in care pescuiau. Exact,
atractia a iesit si s-a indepartat. Eu
prefer s-o mentin in zona momelii. 

V-am supus atentiei cateva subiecte
de meditatie?

Pana  data viitoare va urez :
Fir intins! 
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