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LECTIA DESPRE MOMELI

PELETELE
IN SEZONUL RECE

Shaun Harrison ne arata ca daca ne gandim putin 

atunci cand le selectam, peletele pot ramane o 

momeala eficienta chiar si in anotimpul rece.

Oaia este hangerul lui Shaun, iar 
peletele sunt subiectul pe care Shaun il 
explica luna aceasta. Cititi mai departe...



Inca un crap de iarna adus in minciog

Este pe val, peletele 
au lovit din nou.

Alegeti pelete cu continut scazut de 
ulei odata ce apa incepe sa se 
raceasca. Cele cu continut ridicat de 
ulei sunt greu de digerat in apa rece.

SFAT IMPORTANT

Atractie la punga pentru apa rece.

Shaun isi pregateste punga 
de PVA si introduce 
plumbul inauntru.

Punga incepe sa se 
topeasca imediat, se poate 
inca vedea forfacul.

Odata ce punga s-a topit, 
montura este ascunsa sub 
gramajoara de pelete.

Peletele incep imediat sa 
raspandeasca norisori de 
atractie.

FISA PESCARULUI

Shaun Harrison
Varsta: 43
Porecla: nu are
Record personal
in UK: 18.3kg
Sponsori: Quest 
Baits si Free Spirit

Shaun considera ca peletele sunt o 
momeala foarte buna in sezonul rece, 
dar trebuie selectate cu grija.

 Stim cu totii cat de palpitant poate fi acest 
sport atunci cand folosim peletele ca nada, 
in cautarea dragilor nostri crapi. In orice 
caz, cu asa o oferta variata lucrurile incep 
sa devina usor deruntante atunci cand 
trebuie sa decidem ce tip de pelete ar fi 
mai bine sa folosim. In plus, mult mai 
important este sa stim de ce nu trebuie sa 
folosim anumite tipuri de pelete in anume 
perioade ale anului. 
 Credeti ca toate peletele sunt la fel si 
difera doar ambalajul si aroma? De fapt, nu 
sunteti departe de adevar. Peletele sunt 
facute pentru o gama foarte larga de 
intrebuintari si, in cele mai multe cazuri, din 
ingrediente diverse. Hai sa trecem repede 
prin asta si sa ne concentram mai mult 
asupra lucrurilor care ar trebui luate in 
considerare acum, in perioada mai rece a 
anului. 
 Peletele, prin natura lor, sunt extraordinar 
de usor de folosit. In esenta sunt mici 
particule dintr-o hrana completa, facute 
special pentru o anumita specie de peste

sau animal. Crapii se bucura de o dieta 
foarte vasta, asa ca peletele s-au dovedit a 
fi o hrana foarte convenabila pentru ei.

 Peletele pentru pastravi: 
 Sunt folosite in pescuitul crapului mai mult 
decat oricare dintre tipurile de pelete listate 
mai jos. Sunt foarte usor de procurat, iar 
odata ce pescarii au descoperit ca sunt 
fabricate in diverse forme si dimensiuni, 
atat scufundatoare cat si flotante, multi le-
au inclus in lista de nade favorite si si-au 
dat seama imediat cat de atractive sunt 
pentru crap. Dimensiunile disponibile sunt 
de la foarte mici (aproape pulbere) pana la 
11mm.
 Sunt foarte multe tipuri de pelete de 
pastrav disponibile in comert, dar pescarii 
de crap trebuie sa fie foarte atenti la 
continutul de ulei. Sunt pelete cu continut 
ridicat de ulei si pelete cu continut scazut 
de ulei. Crapilor le plac ambele feluri, si le 
face foarte mare placere sa manace pelete 
cu continut bogat de ulei in perioada mai 
calda a anului. 
 In orice caz, atunci cand vremea se 
raceste problema se schimba radical. 
Problema este ca pestii au dificultati in a 
digera peletele bogate in ulei atunci cand 
temperatura corpului lor scade odata cu 
racirea apei. Trebuie sa avem intotdeauna 
in vedere faptul ca sunt creaturi cu sange 
rece, iar metabolismul lor este strans legat 
de temperatura corpului si implicit a apei in 
care inoata.
 Sunt constient de faptul ca acest articol 
tinde sa fie putin prea stiintific fata de un



 Peletele pentru crap: Asa cum ne 
sugereaza si numele, acestea sunt pelete 
concepute special pentru crap, asa ca nu 
trebuie sa fii un
savant ca sa iti
dai seama ca pot
fi folosite la
pescuit. Peletele
pentru crap au in
general un continut
mai scazut de ulei,
dar tot undeva intre
5% si 6%, si pot fi
folosite in cantitati
mici si in sezonul
rece. Un lucru pe
care trebuie sa il
aveti in vedere este
ca pestiii introdusi
recent in lac care au
fost adusi din
crescatorii, au fost
hraniti cu pelete majoritatea vietii lor. 
Daca v-as indica o nada cu care crapii
s-au hranit o perioada indelungata fara
sa fie prinsi, si pe care au acceptat-o ca

pe o sursa naturala de hrana, stiu sigur 
ca ati deveni brusc interesati. Avem deja 
nada minune la dispozitia noastra - 
peletele pentru crap. Majoritatea crapilor 
tineri s-au hranit o buna perioada a vietii 
lor cu pelete. Este nevoie sa mai adaug 
ceva?

Peletele de cambula (halibut):
Nu mi-am dat seama cat de multi pescari 
le folosesc pana nu am inceput sa le 
comercializez. De fapt doar glumesc. 
Peletele de cambula au fost folosite initial 
de catre pescarii de somn care si-au dat 
seama ca sunt foarte atractive pentru 
aceasta specie. Si mai surprinzator la 
vremea aceea a fost numarul de crapi 
prinsi cu astfel de pelete.
 La inceput toata lumea folosea pelete de 
cambula de dimensiuni mari (peste 20 de 
mm), dar in ziua de azi tot mai multi 
pescari le prefera pe cele de dimensiuni 
mai mici. Majoritatea magazinelor ofera 
spre vanzare pelete de la 3 la 28 de mm. 
Fara-ndoiala crapilor le plac aceste 
pelete uleioase, de culoare inchisa, dar 
aici apare o problema cand discutam de 
apa rece. Peletele de cambula au un 
continut foarte ridicat de grasimi (peste 
18%), si in mod cert este mai bine sa le 
evitati in sezonul rece. Crapii vor manca 
una sau doua daca le vor gasi, dar asta 
nu va face decat sa le genereze tot felul 
de probleme digestive. Si nu este numai 
asta, sunt o multime de alte pelete 
disponibile care va pot oferi o sansa mult 
mai buna de a face pestii sa se 
hraneasca atunci cand temperatura apei 
incepe sa scada. Credeti-ma, nu va veti 
face voua sau crapilor nici un serviciu 
daca folositi pelete cu un continut ridicat 
de ulei in sezonul rece.

Peletele din aceeasi gama cu 
boiliesurile: Acestea sunt destul de 
dificil de abordat pentru ca majoritatea 
producatorilor de boiliesuri ofera spre 
vanzare pelete din aceeasi gama cu 
boiliesurile. Cateva companii isi produc 
propriile pelete, dar altele pur si simplu 
adauga o aroma si un colorant la peletele

Pelete cu un

continut scazut

de ulei pentru 

sezonul rece

Pelete 
corespunzatoare 
gamei de 
boiliesuri

Shaun alege peletele 
replica Fruity Trifle.

Introduce o mana de 
pelete intr-o punga 
PVA.

Shaun sfarama 
cateva pelete si le 
adauga in punga.

Shaun introduce 
plumbul in punga PVA 
deasupra peletelor.

Apoi leaga punga cu 
banda PVA.

Surplusul de material 
este indepartat cu o 
forfecuta.

Vartejul plumbului 
este scos in exterior.

Vartejul este apoi 
prins de un clips si 
fixat cu un con.

Apoi introduce o 
croseta prin saculet.

Prinde cu croseta firul 
forfacului si il trage 
prin saculet.

Carligul este infipt in 
saculet.

Spuma solubila este 
folosita pentru a 
tensiona forfacul.

Legarea pungilor cu pelete

articol obisnuit, asa ca voi incerca sa 
simplific lucrurile pentru a va ajuta sa 
prindeti cativa pesti.
 Peletele bogate in ulei se vor dizolva 
greu in apa rece pentru ca uleiul va avea 
tendinta sa se solidifice, prinzand astfel in 
interiorul peletei toti atractantii care ar 
trebui sa se raspandeasca in apa. O 
peleta cu un continut scazut de ulei va 
elibera mult mai repede atractantii in apa. 
Verificati intotdeauna cantitatea de ulei a 
peletelor atunci cand le cumparati. Daca 
nimeni nu va poate spune cat ulei contin, 
atunci cautati unele pe al caror ambalaj 
este specificata cantitatea de ulei sau 
despre care vanzatorul va poate da detalii 
in acest sens. Alegerea unui tip nepotrivit 
de pelete va poate compromite total o 
partida de pescuit.
 Peletele clasificate ca avand un continut 
bogat in ulei contin de obicei cam 15% 
grasimi, pe cand cele cu un continut 
scazut contin doar 6%. Acesta este un 
ghid de folosire destul de general, dar 
totodata de nepretuit daca intentionati sa 
folositi pelete de pastrav in apa rece.



peletele de halibut 
sunt prea uleioase

…dar peletele de 

canepa sunt perfecte

incercati ca momeala
2 boiliesuri mici

Peletele i-au 
adus lui Shaun 
multe capturi in 
sezonul rece.

gata facute. De obicei
aceste pelete au un
continut scazut de ulei,
asa ca pot fi folosite in
apa rece, dar din nou, nu
in cantitati foarte mari.
Totusi este bine sa
incercati sa va informati
inainte. O modalitate
simpla de a verifica daca
le-a fost doar schimbata
culoarea si adaugata o aroma este sa 
rupeti o peleta in jumatate si sa vedeti 
daca are aceeasi culoare si in interior.

Pelete facute special pentru pescuit:
Sunt doar cateva companii care au ales 
sa produca astfel de pelete, pentru ca 
procesul de productie este mai costisitor 
decat pentru cele obisnuite. La Quest 
Baits le producem sub denumirea de 
“Maximum Action” (pelete cu activitate 
maxima). Sunt produse din exact aceleasi 
ingrediente ca si boiliesurile, dar fara oua. 
Functioneaza incredibil de bine in apa 
rece - mai ales daca alegeti unele 
corespunzatoare unei game de boiliesuri 
ce pot fi folosite tot anul. Acest tip de 
pelete este un pic diferit de cele 
conventionale, pentru ca sunt facute sa

se dizolve rapid. Aceasta creaza un efect 
de “supa” in jurul monturii, ce genereaza 
o atractie foarte mare si totodata nu poate 
satura crapii. Intotdeauna mi-a placut 
ideea de a avea o nada care se dizolva 
incet si apoi dispare complet in timpul 
sezonului rece. Cine zicea ca nu poti sa

scoti nada din apa odata ce 
ai aruncat-o?
 Ca sa fiu cinstit, odata ce s-
au descompus in particule 
suficient de mici, vietatile 
subacvatice incep sa le 
manance si astfel peletele 
intra in lantul trofic al 
pestilor, chiar daca pestii nu 
le mananca atunci cand 
nadim.

Pelete pentru animale:
 Se gasesc intr-o gama 
foarte variata cum ar fi 
pelete de canepa, CSL si 
asa mai departe. Trebuie sa 
recunosc ca nu prea 
folosesc astfel de pelete, 
dar multi m-au asigurat ca

merg foarte bine pe apa rece.
 Oricum, ar fi indicat sa faceti un mic test 
acasa intr-un pahar cu apa inainte de a le 
folosi, ca sa puteti vedea cat de mult ulei 
iese din ele si cat de repede se dizolva. 
Din experientea mea limitata cu astfel de 
pelete am observat ca majoritatea se 
dizolva mai repede decat peletele 
conventionale facute pentru pesti, si asta 
pentru ca nu au fost concepute pentru a fi 
aruncate in apa. 
 Asa ca, dupa mine, acest scenariu cu 
dizolvarea rapida
le incadreaza
foarte bine in
sindromul nadei
care dispare in
apa rece.

SFATURI
 O mica recapitulare a sfaturilor lui Shaun 
despre pelete pentru sezonul rece:

-  Pelete de pastrav bogate in uleiuri - 
categoric NU
-  Pelete de pastrav cu un continut 
scazut de ulei - OK
-  Pelete pentru crap - OK
-  Pelete de cambula (halibut) - 
categoric NU
-  Pelete din aceeasi gama cu 
boiliesurile - verificati continutul de 
ulei
-  Pelete speciale pentru pescuit - 
verificati continutul de ulei
- Pelete pentru animale - in general OK

Concluzii pentru iarna

 Evitati peletele cu un continut ridicat de 
ulei. Uleiurile vor impiedica eliberarea 
aromelor si atractantilor din nada, 
facandu-le astfel mai putin imbietoare 
pentru crap. Astfel nu veti face decat sa 
va diminuati sansele de a prinde peste, 
iar pestii care se vor incumeta sa manace 
nada vor avea probleme cu digestia. 
Aceasta va face ca acei pesti sa fie 
aproape imposibil de prins data 
urmatoare cand mergeti la pescuit. Daca 
pestii au dificultati in a digera nada, atunci

va trece o perioada mult mai mare
pana cand vor simti nevoia sa se 

hraneasca din nou. Daca
folositi nade cu un continut

bogat de ulei/grasimi in
aceasta perioada, riscati

ca vara urmatoare
sa nu mai aveti ce

sa prindeti. 


