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S H A U N     H A R R I S O N

BAIT QUEST
Continuând articolul 

de luna trecută, 

legat de producerea 

și modul de folosire 

al momelilor din 

pastă, aș vrea să 

mergem un pas mai 

departe și să vorbim 

despre ce ar trebui 

să conțină un boilies 

făcut special pentru 

pescuitul pe timp de 

iarnă.

Traducere de Marius Mardale
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Primul răsărit din 2007, prima zi din ianuarie, 
iar eu încă speram la o trăsătură.

Captură de iarnă de la 
începutul anilor '80.

 Cu toții avem boiliesuri foarte bune la 
dispoziție și nu vreau ca acest articol să se 
transforme intr-unul de felul folosește asta 
și asta și fă asta și asta, pentru că sunt 
destule reviste în care apar astfel de 
articole. Ce încerc eu să fac este pur și 
simplu să vă transmit câteva idei, puțină 
“hrană pentru creier” care să vă pună 
materia cenușie în mișcare.
 În ziua de azi, personal, mă trezesc 
punând la îndoială orice. Câțiva dintre 
pașii foarte importanți pe care i-am făcut în 
ultimii ani în domeniul pescuitului se 
datorează tocmai faptului că am mers 
împotriva ideilor general acceptate. Până 
la urmă, dacă cineva spune ceva suficient 
de des, acel lucru va fi acceptat de toată 
lumea și va fi luat de bun. Este foarte greu 
să ignori un lucru pe care tu însuti îl 
consideri corect, dar cei care au curajul să 
o facă se trezesc adesea descoperind 
lucruri cu adevărat speciale. Sunt atât de 
multe nade bune în momentul de fața 
încât zilele în care petreceai ore întregi 
acasă gandindu-te la rețete sunt aproape 
uitate. Ei bine, asta până când intra în 
discuție boiliesurile pentru iarnă.
 Foarte multe dintre boiliesurile care se 
găsesc acum pe piață sunt departe de a fi 
potrivite pentru pescuitul pe timp de iarnă. 
Doar pentru că aveți un boilies care merge 
foarte bine în lunile mai calde din an, nu 
înseamnă că se vor comporta la fel și în 
zilele reci de iarnă. În opinia mea, una 
dintre cauzele principale pentru care 
pescării au dificultăți atunci când vine 
vorba de pescuit pe timpul iernii este faptul 
că pornesc de la început cu stângul 
folosind boiliesuri foarte puțin atractive în 
apă rece. Așadar, care este motivul pentru 
care boiliesuri care sunt excelente pe 
timpul verii, nu mai sunt atât de bune 
iarna?
 Acum, hai să clarificăm ceva încă de la

mele vin după ani întregi petrecuți în spatele 
lansetelor având o foarte mare curiozitate și 
dorința de a experimenta. De asemenea, 
petrec foarte mult timp observând crapii în 
toate perioadele anului, chiar și atunci când 
nu pescuiesc.
 Activitatea normală a crapilor poate să se 
schimbe foarte mult atunci când devin 
conștienți de monturile și firele din apă. Am 
învățat foarte multe testând și observând. 
Lacurile unde poți observa crapi supuși la 
presiune din partea pescarilor pe vreme 
foarte rece sunt puține și la distanțe mari 
între ele, dar dacă vizitezi suficient de multe 
lacuri vei putea vedea în final câțiva pesti. Nu 
numai că este incredibil de folositor pentru a 
vedea reacția fața de diferite momeli, dar 
poate arăta și cât de ineficiente pot fi unele 
monturi.
 Primul soc major pentru mine a fost să văd 
cât de încet se mișcă pestii în mediul lor 
natural, în apă rece. Aș vrea să le reamintesc 
tuturor că sunt creaturi cu sânge rece. Cu cât 
este mai frig, cu atât metabolismul lor este 
mai încetinit. Dacă un crap aspiră momeala 
și se îndreaptă înspre plumb, chiar și când 
folosim monturi scurte de 15cm, momeala 
respectivă poate sta în gura peștelui foarte 
mult timp până când pestele se lovește de 
rezistența plumbului - timp suficient pentru a 
scuipa montura. Nu numai asta, dar mișcările 
foarte încete ale peștilor pe care le-am 
observat nu sunt suficient de puternice 
pentru a produce autointeparea când se 
întinde forfacul și peștele simte greutatea 
plumbului. În orice caz, acestea sunt lucruri 
pe care le vom discuta cu altă ocazie, intr-un 
alt articol. Să ne întoarcem la nadă!
 Descoperirile mele vin atât din observație 
cât și din experiment. Nu sunt teorii născute 
stând pe scaun și care “ar trebui” să fie 
corecte. Am pierdut numărul articolelor de 
acest gen pe care le-am citit. Descoperirile 
mele sunt bazate pur și simplu pe 
experiența.
 Așadar, ce caut atunci când fac un boilies 
special pentru apă rece? Din punctul meu de 
vedere, totul se rezumă la cât de bine 
cunosc lacul unde pescuiesc. Dacă știu că 
peștii sunt în zona în care pescuiesc, atunci 
voi folosi un tip de boilies puțin diferit fața de 
cazul în care nu știu foarte multe despre 
locul respectiv. De foarte multe ori folosesc 
lucruri diferite mai degrabă decât să joc totul 
pe o singură carte.

“Descoperirile mele vin 

după ani întregi petrecuți 

în spatele lansetelor 

având o foarte mare 

curiozitate și dorința de a 

experimenta. Petrec de 

asemenea foarte mult 

timp privind crapii în 

toate perioadele anului, 

chiar și când nu 

pescuiesc.”

început. Nu sunt chimist și nici nu am 
studiat anatomia peștilor. Descoperirile
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S H A U N     H A R R I S O N

BAIT QUEST

Aceasi zi în care am prins crapul de 
12,7kg, aici sunt în dril cu unul de 10,8kg.

Extraordinar - încă o captură 
pe timp de iarnă de 12,7kg.

 Primul și cel mai important lucru, și care se 
aplică ambelor tipuri de boiliesuri de iarnă, 
este că vreau un boilies care să fie foarte ușor 
digerabil și care să conțină suficiente 
ingrediente solubile pentru a permite 
atractantilor să se disperseze în apă rece - 
fără să fie eliberați totuși foarte repede iar 
boiliesul să rămână fără nici un gust. Destul 
de simplu!
 Aș vrea acum să arunc o privire asupra 
modului în care pescuiesc eu pe timp de iarnă, 
doar pentru a ilustra faptul că am prins crapi 
iarna pentru o perioadă foarte lungă de timp și 
totodată pe foarte multe lacuri. Descoperirile 
mele nu sunt bazate pe observațiile făcute pe 
unul sau două lacuri pentru un an sau doi, 
pentru că am fost suficient de norocos să 
prind crapi iarna încă din anii ‘70, pe vremea 
când eram doar un puști cu atitudine. Din 
fericire punk rock-ul a apărut la timp și mi-a 
oferit o modalitate de a-mi consuma furia, fără 
să trebuiască să o revărs asupra altora. Peștii 
și pescuitul m-au calmat întotdeauna.
 Așadar, în anii '70 obișnuiam să îi prind cu 
momeli din pastă care se dizolvau destul de 
repede, pur și simplu pentru că era tot ce 
știam și nu cunoșteam modalități de a face 
pastă să reziste o perioadă mai îndelungată. 
Nu auzisem de lianți și geluri și alte lucruri 
asemănătoare. Nu se auzise de boiliesuri 
acolo unde pescuiam eu, sau cel puțin eu nu 
știam nimic despre ele. Momelile din pastă 
erau denumite specialități și în cele din urmă 
începusem să citesc despre momeli acoperite 
cu piele, care până la urmă au început să fie 
cunoscute ca boiliesuri.
 Câteva dintre primele mele momeli solubile 
din pastă erau totuși destul de eficiente, și 
probabil ar fi și astăzi în condiții de apă rece. 
Nu aveam ingrediente corespunzătoare, așa

 Odată cu sfârșitul anilor '70 și începutul 
anilor '80 m-am angajat la un magazin de 
articole de pescuit pe nume Walkers of 
Trowell. Aici am început să dezvolt 
secțiunea de crap, care era inexistentă la 
acel moment.
 Curând am adus câteva ingrediente de la 
Bait 78, Slime Baits ale lui Duncan Kay și 
apoi de la Key Angling Supplies a lui Mick 
Winterton. Mă consider foarte norocos 
pentru faptul că am început să pescuiesc 
pe vremea când foarte multe dintre

“Mă consider foarte 

norocos pentru faptul că 

am început să pescuiesc 

pe vremea când foarte 

multe dintre ingredientele 

importante au apărut pe 

piață și am putut să fac 

experimente cu fiecare 

dintre ele.”

ingredientele importante au apărut pe
piață și am putut să fac experimente cu 
fiecare dintre ele, determinând exact ce 
pot și ce nu pot face cu ele. Odată cu 
trecerea timpului am adus din ce în ce mai 
multe ingrediente de la Rod Hutchinson, 
SBS și alte câteva firme până când, dintr-o 
dată, domnii pescări nu au mai dorit 
ingrediente separate. Sosise vremea când 
pescarii nu mai trebuiau să cunoască ce 
face fiecare ingredient în parte. 
Producătorii comercializau deja mixuri de 
bază de foarte bună calitate, iar mai târziu 
boiliesuri deja rulate.
 Acei ani de formare, în orice caz, mi-au 
fost de un mare folos. Am crescut odată cu 
lista de ingrediente. Am citit tot ce puteam 
despre nadă și am ajuns să îmi ignor 
propriile păreri datorită materialelor scrise 
de ceilalți. Am avut parte de două ierni 
foarte slabe și asta pentru că am luat de 
bune materialele scrise la vremea 
respectivă.
 Ca mai toată lumea la vremea aceea, 
mergeam pe formula boiliesurilor cu un 
conținut ridicat de făină de pește și 
proteine lactice. Majoritatea pescarilor 
ajungea până la o concentrație de 80% 
proteină în boiliesuri. Am prins pește cu 
ele. Am prins chiar foarte bine - dar nu 
iarnă. Oameni față de care aveam un 
mare respect continuau să spună că este 
bine să renunțăm la făinurile de pește 
iarna și să trecem la proteine lactice. 
Oricum nu folosisem făinuri de pește până 
atunci, dar iarna am început să folosesc 
boiliesuri cu un conținut ridicat de proteină. 
Am prins câțiva pești, dar nici pe departe 
așa cum obișnuiam. După doi ani am 
revenit la boiliesurile mele cu un conținut 
mai scăzut de proteine și dintr-o dată am 
început să prind din nou așa cum eram 
obișnuit.
 Proteinele lactice au fost folosite pe timp 
de iarnă pentru mult timp, dar pentru mine 
nu au mers așa bine, în ciuda faptului că 
toți așa zișii pescari de iarnă le 
recomandau pentru această perioadă. 
Totul a devenit foarte clar pentru mine 
după ce am văzut o emisiune pe care de 
obicei nu mă deranjăm să o urmăresc (în 
timp de schimbam canalele). Telefonul a 
sunat, iar televizorul a rămas pe canalul 
respectiv. În timp ce vorbeam la telefon am 
auzit ceva despre faptul că proteinele au 
nevoie de un timp mai îndelungat pentru a 
fi digerate și că îngreuneaza eliminarea 
alimentelor deja digerate din organismul 
oamenilor. A fost ca și cum un clopoțel mi-
ar fi sunat în cap.

că obișnuiam să dau iama în borcanele 
mamei. Obinuiam să pornesc cu o bază 
de groundbait, biscuiți sfărâmați și cereale. 
Dădeam iama în borcanul cu făină și în cel 
cu mâncare pentru pisici etc. Toate erau 
încercate și puse la grămadă iar primele 
mele caiete cu rețete erau pline de notițe. 
Am învățat foarte multe lucruri, dar, 
uitandu-mă în urmă, văd că unele dintre 
acele momeli foarte simple erau de fapt 
foarte eficiente pe timp de iarnă.
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Bând o bere în timp ce priveam lacul 
intr-o dimineață geroasă de ianuarie.

Stânga: Vechiul meu caiet de rețete din 1977, cu multe dintre rețete care încă merg 
și astăzi! Dreapta: Sunt câteva rețete bine gândite care încă prind foarte mulți crapi.

 Dacă boiliesurile cu un conținut ridicat de 
proteină sunt mai greu de digerat, iar apa rece 
încetinește metabolismul crapilor, facandu-i 
astfel să se sature, de ce naiba foloseam 
boiliesuri cu un conținut ridicat de proteine 
iarna? În disperare de cauză am început să 
reduc conținutul de proteină din boiliesurile 
mele amestecând o treime de mix pe bază de 
proteine lactice cu două treimi de mix făcut din 
alte ingrediente, încercând să grăbesc 
tranzitul intestinal. Mi-am dat seamă că dacă 
boiliesurile trec mai repede prin sistemul 
digestiv al crapilor atunci ei vor trebui să se 
hrănească mai des.
 Este o logică simplă care mi-a schimbat 
complet pescuitul pe timp de iarnă. Imediat ce 
am scăzut cantitatea de proteină, hangerele 
au început să danseze din nou. Primele mixuri 
erau ceva de genul o treime mix bazat pe 
proteine lactice, o treime germeni de grâu și o 
treime făină de soia degresată și griș. Am 
făcut experimente cu foarte multe alte 
ingrediente.
 Pe toată durata anilor '80 boiliesurile mele 
începeau cu o treime de proteine lactice de 
peste 80%, o treime alt ingredient și o treime 
altceva cum ar fi cerealele pentru micul dejun 
Quaker Oats, diverse alte cereale pentru micul 
dejun, biscuiți sfărâmați, lapte praf cu conținut 
scăzut de proteine, făină de porumb și diverse 
amestecuri de tip bird food (hrană pentru 
păsări). Unele dintre aceste boiliesuri erau 
destul de dificil de rulat, dar crapii le adorau și 
se întorceau întotdeauna pentru încă o porție.
 Majoritatea ingredientelor pe care le-aș 
adăugă mixului meu de bază original sunt 
ingrediente pe care oamenii le-ar amesteca 
pentru a le folosi ca purtătoare de aromă 
ieftine, mai târziu castigandu-și renumele de 
“crap baits” (nade de 2 lei). Prin menținerea 
unei mici cantități de proteină în boiliesuri, nu 
numai că vei avea ceva de care să se fixeze 
atractantii, dar oferi crapului și puțină 
diversitate.
 Chiar și în ziua de azi, în linii mari, boiliesurile 
mele pentru iarnă respectă aceleași principii și 
asta mulțumită unei fraze auzite intr-o 
emisiune la televizor. Asta demonstrează că 
atâta vreme cât ai o minte deschisă, inspirația 
poate veni de oriunde în orice moment. 
Consider asta o descoperire majoră în 
procesul meu de înțelegere a nadelor

Acesta este un lucru care încă mă face să 
zâmbesc. Pare să fie ceva obișnuit pentru 
pescari să folseasca boiliesuri aromate 
pentru apă rece. Umpleți-le cu aromă. Faceți-
le să iasă în evidență. De fapt supradozarea 
aromei pare să fie o practică comună. Am

“

pentru pescari să 

folseasca boiliesuri 

aromate pe timp de iarnă. 

Umpleți-le cu aromă. 

Faceți-le să iasă în 

evidență. De fapt 

supradozarea aromei pare 

să fie o practică comună.”

Pare să fie ceva obișnuit 

preferate de crapi în timpul iernii. Următorul 
pas important a fost cantitatea de aroma.

folosit și eu această metodă și am prins 
mulți crapi astfel, dar în ziua de azi 
foarte rar mai supradozez aroma în 
boiliesuri de cârlig. Dacă nu cunoașteți 
lacul unde pescuiți, dar știți că nu prea 
există presiune din partea pescarilor, 
atunci puteți să o folosiți liniștiți. Dacă 
știți baltă bine, știți care sunt locurile 
unde stau pestii și știți că presiunea din 
partea pescarilor este ridicată, vă pot 
asigura că un boilies bine echilibrat din 
punct de vedere nutritiv și cu o aromă 
care se împrăștie subtil, vor da rezultate 
mult superioare boiliesurilor cu aromă în 
exces.
 Am făcut multă muca de observație în 
acest sens. De fapt, stând aici chiar în 
acest moment (în mijlocul iernii), 
fereastra biroului meu de acasă dă 
exact spre grădina unde se afla iazul 
meu natural cu crapi. În timp ce privesc 
apa pot să văd spinarea unuia dintre 
pești. Știu cu siguranță că pe lângă el 
mai sunt încă cel puțin alți cinci pești,
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Verificați zonele cu 
agatatură iarna. Pun pariu 
că găsiți câțiva crapi acolo.

Este noiembre 1984, și ce 
crap superb de peste 13kg...

părând să le facă plăcere să stea aproape 
unii de alții. Vremea este destul de plăcută 
pentru moment și peștii sunt relativ activi, iar 
apa are o culoare murdară, ca de ceai. Dacă 
ar fi ger, apa ar începe să se limpezească, pe 
măsură ce peștii s-ar opri să mai 
scormonească în nămol. Acesta este 
momentul în care pot să observ tot ce fac 
peștii pe timp de iarnă, și de fiecare dată sunt 
adunați intr-un grup compact. Ar părea că 
sunt trei bancuri principale, iar fiecare are o 
zonă preferată.
 Crapilor mei le plac boiliesurile, iar acestea 
reprezintă suplimentul lor alimentar - asta le 
oferă o sursă alternativă de hrană pe lângă 
abundență de hrană naturală prezentă în iaz. 
Sunt mândru de faptul că în ultimii șapte ani 
(de când am început să cresc crapi) nu mi-a 
murit nici unul. Cred că am reușit să le ofer o 
dietă echilibrată. Așa cum se întâmpla cu

majoritatea iazurilor, am mai mulți pești 
decât ar trebui, așa că sunt nevoit să 
le ofer un supliment alimentar. 
Problema este că se înmulțesc în 
fiecare an, iar eu nu găsesc puterea să 
mă despart de o parte dintre ei - sunt 
niște salonte superbe. Nu numai asta, 
dar în ziua de azi sunt curajoși cei care 
își lasă peștii intr-un lac natural, de 
frica bolilor. Dacă peștii mei sunt 
purtătorii vreunei boli, nu mi-aș ierta 
niciodată faptul că am îmbolnăvit peștii 
sălbatici. Este atât de frustrant. Mi-am 
închiriat propriul meu lac, care este 
plin de bătrâni războinici cam de 
aceeași vârstă cu mine si mi-ar plăcea 
să văd unii dintre peștii din iaz 
crescând acolo, dar nu îndrăznesc să 
o fac. Crapii aceia bătrâni merită să își 
trăiască viața fără riscul de a se 
îmbolnăvi. Peștii mei probabil că sunt 
sănătoși - dar cine poate fi sigur?

“Câteodată boiliesurile 

rămân în apă și două 

zile, la câțiva 

centimetri de gura lor, 

iar ei se mulțumesc să 

le lase acolo până când 

simt nevoia să se 

hrănească din nou.”

 Am deviat un pic de la subiect. Ce vroiam să 
spun (după ce am subliniat că peștii mei 
mănâncă la fel de multe boiliesuri ca și crapii 
sălbatici) este că dacă pun câteva boiliesuri 
cu aromă subtilă aproape de ei în perioada 
de inactivitate, în care nu se hrănesc, pur și 
simplu le ignoră până când sosește 
momentul când vor sau simt nevoia să se 
hrănească. Câteodată boiliesurile rămân în 
apă și două zile, la câțiva centimetri de gura 
lor, iar ei se mulțumesc să le lase acolo până 
când simt nevoia să se hrănească din nou. 
Oricum, dacă pun între crapi chiar și un 
singur boilies cu aromă supradozata, se 
trezesc imediat din amorțeală și se 
îndepărtează de boilies; devin agitați și pur și 
simplu pleacă de acolo. În mod cert nu am 
văzut nici un pește din celelalte bancuri care

să fie atras de acea momeală și să înoate 
spre ea. Acesta este, presupun, lucrul pe 
care îl speră pescarii când adăugă arome și 
gluguri suplimentare momelilor lor. În mod 
cert eu văd că se întâmpla exact contrariul, 
pestii părând să simtă un oarecare discomfort 
odată ce în apă este introdus un boilies foarte 
aromat, și trebuie să țin cont de faptul că în 
iazul meu nu s-a pescuit niciodată, așa că nu 
se tem de boiliesuri viu colorate sau de cele 
de culori închise, sau de vreo aromă anume. 
Faptul că iazul este destul de mare și în el 
este prezentă toată hrana naturală pe care o 
întâlnesc și în lacurile unde pescuiesc ( așa 
că peștii au întotdeauna o alternativă) 
demonstrează că acești pești sunt un indiciu 
destul de exact a ceea ce se întâmplă la 
adâncimile unde nu prea văd nimic.
  În timpul lunilor reci de iarnă, zvâcnirile și 
smuciturile familiare ale firului pe care le 
observăm imediat după lansare, pot să 
însemne fie că peștii ating firul în timp ce 
părăsesc zona în care am lansat momeala, 
fie că se grăbesc să o investigheze. Așadar, 
eu cel puțin, am încetat să mai folosesc 
boiliesuri puternic aromate iarna, și cu 
siguranță pot să țin capul sus și să spun că 
prind destul de mulți crapi iarna - nu vorbesc 
de crapii care încă se comportă ca în timpul 
verii/toamnei ci de crapi în ianuarie și 
februarie când au trecut deja prin multe 
înghețuri și posibile poduri de gheață.
 Hai să trecem acum în revistă lucrurile pe 
care le folosesc și cele de care mă feresc 
atunci când îmi fac mixurile pentru iarnă. Încă 
folosesc o cantitate mică de proteină lactică, 
care nu s-a îndepărtat prea mult de primele 
mele experimente cu o treime proteină și 
două treimi ingrediente de volum/umplutură. 
Câteva tipuri de cereale pentru micul dejun 
pot reprezenta ingrediente foarte bune de 
umplutură, ca și multe dintre mixurile de tip 
birdfood (hrană pentru păsări). Îmi plac cele 
cu textură mai grosieră cum ar fi Ce De și 
Nectarblend de la Haith's. Sunt multe alte 
mixuri similare de la alți producători, dar eu 
am menționat două dintre cele mai folosite 
astfel de mixuri.
 O vizita la pet-shop-ul din cartier pentru a 
vâna câteva alte ingrediente alternative poate 
fi o idee foarte bună. Tipul acesta de mix, cu 
textură foarte grosieră, ajuta atractantii să se 
disperseze rapid fără a fi nevoiți să punem o 
doză mare de aromă în boiliesuri. Germeni 
de grâu, făină de ovăz, biscuiți fărâmițați, 
cereale micronizate, tărâțe, iar lista poate 
continua cât de mult doriți. Aceste câteva 
ingrediente ar trebui să vă dea o idee despre 
tipul de ingrediente pe care le folosesc și pe 
care le combin ca ingrediente de umplutură.
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“Am văzut cu toții ce se 

întâmplă cu grăsimea 

dintr-un cârnat sau un 

burger proaspăt prăjit, 

dacă îl lăsăm în tigaie să 

se răcească. Da, se 

întărește. Uleiul și 

grăsimea din boiliesuri fac 

același lucru în apă rece.”

 Dacă nu vreți să vă faceți un mix pornind de 
la zero, atunci alegeți unul din comerț. Găsiți 
un mix de care sunteți mulțumiți pentru 
început și apoi începeți să adăugați diferite 
ingrediente pentru a vedea dacă puteți să îi 
îmbunătățiți calitățile pentru iarnă. Sunt sigur 
că în cele mai multe cazuri veți reuși. Pur și 
simplu înlocuiți o treime din cantitate cu 
altceva și faceți o încercare. Folosind un mix 
de bază standard, cel puțin aveți certitudinea 
că se va rula corespunzător. Ingredientele de 
care mă feresc iarna sunt cele cu un conținut 
ridicat de uleiuri/grăsimi, și totodată încerc să 
mențin nivelul proteinei destul de scăzut.
 Am văzut cu toții ce se întâmplă cu grăsimea

dintr-un cârnat sau un burger proaspăt prăjit, 
dacă îl lăsăm în tigaie să se răcească. Da, se 
întărește. Uleiul și grăsimea din boiliesuri fac 
același lucru în apă rece. Din punctul meu de 
vedere, atunci când pescuiesc, evit să 
folosesc făinuri de pește pe timpul iernii. Am 
citit cu toții...”Făinurile de pește nu merg bine 
iarna!”. Apoi săptămâna sau luna următoare 
vine altcineva și spune “Făinurile de pește 
merg pe lacul unde pescuiesc eu iarna.”
 Ei bine, este o foarte mare diferența între “a 
merge” și a fi la fel de “eficiente” în 
comparație cu alte boiliesuri. Da, crapii vor 
mânca boiliesuri pe bază de făină de pește și 
veți prinde câțiva pești dar, și este un mare 
dar, sunt multe alte boiliesuri care sunt mult 
mai eficiente decât cele pe bază de făină de 
pește. Așadar, decât să lăsăm lucrurile așa, 
haideți să vedem de ce nu sunt atât de 
eficiente pe timp de iarnă comparativ cu vara.
 Să ne întoarcem la exemplul cu tigaia pe 
care l-am menționat. Odată ce apă se răcește 
serios (de regulă după primele câteva 
înghețuri), conținutul de uleiuri din făina de 
pește și uleiurile de pește care sunt de regulă 
adăugate la acest tip de mixuri, vor începe să 
se solidifice și toți atractantii naturali care s-ar 
fi dispersat în timpul verii vor fi sigilați în 
interiorul boiliesului.

Este frig, -6 grade ca să 

fiu exact, dar încă există 

șanse să am o trăsătură.

Un crap de peste 9kg de 
pe Patshull, primul din 
mulți alții prinși iarna.
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Back you go, the paste 
scores again!22

S H A U N    H A R R I S O N

BAIT QUEST

Sfârșit de noiembrie și 

minciogul încă are de lucru.
Ați încercat asta până acum? Priviți 

cum iese aroma din boiliesuri.

Vedeți ce vreau să 

spun despre 

uleiurile care se 

solidifică atunci 

când se face frig?

 Odată ce peștii încep să mănânce, 
boiliesurile vor fi total diferite față de 
momentul în care au fost aruncate în apă. 
Intorcandu-ne la termenii umani mai ușor de 
înțeles - cartofii prăjiți calzi și buni pe care i-
ați servit mai devreme sunt acum ca niște 
cartofi prăjiți lăsați peste noapte în tigaie. Au 
un gust total diferit fața de seara anterioară și 
totodată sunt acoperiți de o pastă vâscoasă. 
Mâncați-i și veți vedea că grăsimea de 
deasupra îi va face mult mai greu de înghițit - 
și noi avem sânge cald! Făina de pește și 
uleiurile sunt pentru crapi ca niște cartofi 
prăjiți reci. Pot fi mâncați, dar au foarte puțini 
atractanți care se dispersează în apă, iar 
odată înghițiți va trece o perioadă foarte 
lungă de timp până să fie digerați. Mâncarea 
care rămâne în interior pentru o perioadă mai 
lungă de timp nu este tocmai un lucru bun.

Va face ca peștele să se
simtă foarte rău dupa o

anumită perioadă,

și din punctul nostru de vedere egoist, cu 
cât boiliesurile sunt digerate mai greu cu 
atât mai mult va dura până peștele va 
trebui să se hrănească din nou.
 Da, știu că există făinuri de pește
prelucrate la 
temperaturi joase. 
LT94, cred, este cea 
mai cunoscută dintre 
acestea. Este mult 
mai ușor de digerat 
decât Provimi, să 
zicem, care este una 
dintre cele mai 
ieftine făinuri de 
pește, dar tot are în 
compoziție peste 
10% ulei. Crapul va 
digera această făină 
mult mai repede
decat o faină de pește mai ieftină, dar tot 
va dura mai mult decât în cazul multor
             altor ingrediente și care sunt la fel

de hrănitoare pentru pești.
 Așadar, după mine, folosind 
făinuri de pește pe timpul 
iernii nu vă faceți vouă, 
buzunarului vostru, sau 
peștilor nici un serviciu. 
Păstrați-le pentru perioada 
când sunt cel mai eficiente - 
în perioada primăverii sau 
verii când crapii le digeră mult 
mai ușor.
 Am amintit de uleiurile de 
pește atunci când am vorbit 
despre făinurile de pește. Evit 
să folosesc orice ulei în 
perioada iernii. Crapii din 
majoritatea lacurilor mănâncă 
atât de multe grăsimi din 
conținutul nadelor în timpul 
verii încât nu mai au oricum 
nevoie de așa ceva. Dacă 
aveți dubii, nu le folosiți. Rata 
de prindere nu se va modifica, 
ba dimpotrivă. În orice caz îmi 
place să folosesc uleiuri

naturale esențiale în boiliesurile 
pentru iarnă. Uleiurile esențiale 
sunt total diferite față de uleiurile 
normale. În primul rând, se 
folosesc doar în cantități foarte 
mici - cantitățile ce se măsoară în 
picături, nu în ml.

 Odată ce încep să cunosc un lac bine, și am 
o idee destul de bună despre locurile unde 
stau crapii, mă mulțumesc să folosesc 
boiliesuri în care pun doar uleiuri esențiale și 
nici un pic de aromă.

 Am folosit prima dată această tehnică la 
Patshull Church Pool pe la sfârșitul anilor '80. 
Am avut câteva ierni foarte reușite acolo. La 
momentul acela foloseam credinciosul meu 
mix Yellow Birdy și câteva uleiuri esențiale pe 
care i le-am dat lui Kevin Nash atunci când a 
lansat Nash Baits. Combinația de uleiuri 
esențiale încă este comercializată de firmă 
Nash sub numele de “The Sting essential oil 
blend”. Nici mixul și nici combinația de uleiuri 
nu emiteau în apă arome puternice, dar 
ofereau peștilor o hrană foarte ușor de 
digerat și totodată foarte gustoasă. Eram 
sigur că știu unde stau peștii, dar tacticile 
mele obișnuite și cele ale altor pescari care 
pescuiau acolo nu dădeau rezultate. M-am 
întors la planșeta de proiectare, că să zic 
așa, și am analizat din nou datele problemei. 
Numitorii comuni erau plumbi mari, arome 
puternice, pop-up-uri singulare și/sau 
boiliesuri singulare și fire solubile. Nimeni nu 
prindea, așa că am evitat toate aceste lucruri 
și am început să pescuiesc cu plumbi mici, un 
boiliesc cu o aromă foarte discretă, și nadă 
foarte puțină. Nu m-am mai uitat nici o clipă 
înapoi!
 Acum stau aici și mă întreb dacă peștii 
reacționau ca cei pe care îi privesc acum sub 
geam în timp ce scriu. Pur și simplu se 
îndepărtau de mirosuri în loc să stea lângă 
ele și să le tolereze. Părerea mea este că 
reacționau la fel. Aceasta a fost o lecție foarte 
importantă pentru mine. Iarna, am prins 
foarte mulți pești la ceea ce ar părea un 
boilies fără aromă dar totodată foarte gustos.

Asta s-ar putea 
să pară total 
nefiresc pentru 
pescarii care 
obișnuiesc să 
folosească 
boiliesuri foarte 
aromate. 
Oricum, 
uleiurile 
esențiale se 
dispersează 
foarte puțin în 
apă.

“Odata ce incep sa cunosc un 

lac bine, si am o idee destul de 

buna despre locurile unde stau 

crapii, ma multumesc sa 

folosesc boiliesuri in care pun 

doar uleiuri esentiale si nici un 

pic de aroma.”
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Uleiurile esențiale oferă unui

boilies bun un gust de durată.

Una dintre făinurile de pește 

pretabile pentru apă rece, LT 94.

Sfârșit de noiembrie din nou, 

și un zâmbet mare pentru un 

frumos crap de apă rece.

 În ziua de azi, dacă sunt sigur că știu locul în 
care stau crapii, sunt mai mult decât mulțumit 
să pescuiesc cu boiliesuri care nu emit 
aproape nici un miros, mai ales atunci când 
temperaturile sunt foarte scăzute. Nu trebuie 
să atrageți crapii. Crapii sunt deja acolo dacă 
i-ați localizat corect. Din nefericire, aceste 
tipuri de boiliesuri nu prea au șanse să fie 
vândute. Sunt sigur că pentru cei mai mulți 
dintre pescari, mirosul boiliesului este cel 
care le dă încrederea și nu ceea ce este de 
fapt în interiorul boiliesului în momentul când 
crapul ajunge în zona că să-l mănânce.
 Dacă pescuiesc pe un lac pe care nu îl 
cunosc, atunci încerc să folosesc nade care

emit o aromă subtilă. Așa cum am 
spus și la începutul acestui articol, 
adesea amestec nade fără miros cu 
unele cu miros discret. Din fericire 
pentru mine, în jocul de-a nada, 
acestea par să fie pe placul 
clienților. Cele mai de succes 
boiliesuri din gama Quest Baits sunt 
Fruity Trifle (un amestec de aromă 
de fructe cu frișcă), Ghurkka Spice 
(condimente tailandeze) și Rahja 
Spice (condimente indiene). Toate 
au mirosuri foarte atractive pentru 
pescari și toate eliberează aromă în 
mod constant, dar își păstrează 
gustul chiar și după ce au stat o 
perioadă mai lungă în apă.

“Multe boiliesuri 

seamănă cu pastele 

fără gust după 

câteva zile de stat 

în apă.”

 Cred că acest gust care rămâne în boilies 
este un lucru care nu prea este luat în 
seamă. În timpul iernii, atunci când 
boiliesurile au șanse mari să stea mai mult 
timp în apă până se hotărăsc peștii să se 
hrănească (de obicei la câteva zile după ce 
ne întoarcem acasă), vreau ca boiliesurile să 
aibă încă un gust bun. Așa cum am spus în 
articolul de luna trecută când vorbeam despre 
momelile din pastă, multe boiliesuri seamănă 
cu pastele fără gust după câteva zile de stat 

Este o diferență imensă între aromă 

și gust!
 Aromele se dispersează în apă. Gustul 
ramâne în boilies. Puteți să faceți un test

simplu acasă pentru a vedea câtă aromă se 
dispersează din boiliesurile voastre și pentru 
cât timp. Umpleți un pahar cu apă și puneți 
un boilies în el. După un timp gustați apa și 
vedeți dacă puteți să detectați aromă. Dacă 
puteți, atunci înseamnă că aroma a început 
să se disperseze. Schimbați apa și repetați 
procesul. Atâta vreme cât încă puteți să 
detectați aromă în apă înseamnă că aroma 
încă iese din boilies. Dacă dintr-o dată 
constatați că nu se mai simte nici o aromă, 
atunci aceasta s-a terminat. Acum, pur și 
simplu rupeți boileisul în două pentru a vedea 
dacă a reținut vreun miros. Aceste teste 
simple le puteți face cu orice boilies si 
oricând. Pentru ca rezultatele să fie precise, 
trebuie să țineți paharul afară pentru a simula 
temperatura la care pescuiți.
 Sper că acest articol a reușit să va pună încă 
odată materia cenușie în mișcare. Dacă ceva 
din cele scrise de mine v-a făcut clopoțeii să 
sune, atunci înseamnă că a meritat efortul.

Până dată viitoare va urez
Fir întins!


