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Varsta: 43

Domiciliu: Stapleford, Notts., Anglia

Ocupatia: Director Companie Nade

Record Personal in UK: 18,3 kg

PONTURI SI TRUCURI
PENTRU BOILIESURI

/// Shaun Harrison  Boilies crap: 10 ponturi si trucuri pentru boiliesuri

Expertul in momeli Shaun Harrison 
dezvaluie 10 dintre secretele sale 
despre boiliesuri pentru a va ajuta 
sa fiti cu un pas inaintea crapului.
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Remodeleaza-ti momelile

“

“

>>

Ce este un boilies?
Sa incepem prin a stabili, in primul rand, ce este un 
boilies; cei mai multi dintre voi stiu, dar multi cititori 
care sunt noi in sport poate ca nu. Boilies este un 
cuvantul universal cunoscut pentru descrierea unei 
paste care a fost fiarta pentru a crea o coaja exteriora 
tare. Prin fierberea pastei, aceasta devine mult mai 
greu de mancat de alte specii mai mici, astfel crescand 
sansele sa fie mancata de crap. In acest articol am 
venit cu zece ponturi si trucuri care pot fi aplicate 
boiliesurilor de orice tip pentru a va ajuta sa le oferiti 
acel mic avantaj atat de necesar.
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Incearca ceva diferit

Logica ne spune ca, daca toata lumea a folosit boilies 
rotund de 15 mm, atunci boiliesul rotund de 15 mm va fi 
considerat de crap cel mai sigur de a fi mancat, pentru ca pur si 
simplu l-a intalnit atat de des. Corect? Ei bine, de fapt am aflat ca 
intotdeauna situatia este complet opusa. Pentru/ Timp de multi ani 
am simtit ca am avut un avantaj masiv pentru ca rareori am folosit 
boilies mai mare de 10 mm. Cei mai multi pescari pur si simplu nu 
se deranjau sa ruleze boiliesuri atat de mici si in multe cazuri 
bilele gata rulate pe care multi alegeau sa le foloseasca nu erau 
disponibile in aceste dimensiuni. Totusi, in ultimii ani folosirea 
boiliesului de 10 mm nu mai reprezinta un cine stie ce avantaj, 
pentru ca acum este folosit de multi pescari. Crapul dintr-o locatie 
frecventata de mine a vazut boiliesurile mele mici de ceva ani si, 
desi capturile mele au fost in continuare bune, au inceput sa se 
mai rareasca un pic. Anul trecut, din cauza faptului ca am inceput 
sa am mai putine capturi, am luat decizia de a folosi bile mari de 
25 de mm pe acel lac. La primul pescuit cu bile de 25 mm am luat 
6 crapi buni! Nu am facut nimic altceva decat sa prezint o marime 
a momelii pe care crapii nu era obisnuiti sa o intalneasca, si asta 
i-a pacalit bine si corespunzator.

Cu certitudine prefer sa-mi remodelez momelile, mai ales pe 
parcursul lunilor mai reci. Acest lucru nu numai ca da momelii 
o atractie vizuala aparte dar permite si o raspandire usor mai 
rapida a aromei si extractelor naturale. Cateodata pur si 
simplu „ciugulesc” marginile boiliesurilor, alteori chiar le 
decojesc cu un briceag (la fel cum ai decoji un mar mic). Doar 
cerul este limita in cazul acesta. Poti face orice forma doresti 
– totul depinde de imaginatia ta si s-ar putea sa faca diferenta 
intre un sac gol si unul plin.

Acest lucru nu numai ca da 
momelii o atractie vizuala 
aparte dar permite si o 
raspandire usor mai rapida a 
aromei si extractelor naturale.
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Impachetarile cu pasta
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Combinati boiliesurile! 

Incearca niste boiliesuri faramitate

4
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>>

De ce sa folosim simultan boiliesuri cu o singura aroma 
sau culoare?

Incearca sa amesteci boiliesuri  de

diferite dimensiuni pentru patul de nada.

Muleaza pasta solubila in jurul intregului boilies, astfel
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Invelirea boiliesului in pasta

                Impachetarea momelii de carlig in 
pasta solubila este un alt truc pe care imi place 
sa-l folosesc in timpul lunilor reci. Aceasta a fost 
o strategie standard de a mea de multi ani, 
pentru ca prefer eliberarea subtila a aromei pe 
care o emite pasta spre deosebire de explozia 
„direct in fata”, pe care o pot da  lichidele 
atractive sau dip-urile pentru boilies. 

Impachetarea boiliesului de carlig poate fi foarte eficienta

Incepe prin plasarea boiliesului de carlig deasupra unei 
bucati de pasta

Termina prin rularea uniforma a pastei in jurul momelii

                 O alta metoda de succes si una pe care o vad foarte rar 
folosita de altii, este nadirea cu cateva tipuri diferite de boilies in 
acelasi timp. Ma uimeste cand pescarii par mai mult decat 
multumiti atunci cand amesteca seminte,  particule si pelete si 
totusi par un pic paranoici legat de combinarea boiliesurilor. Eu fac 
asta in doua feluri. In primul rand, foarte rar nadesc doar cu o 
singura marime de nada. In mod normal imi place sa folosesc

nada cu cel putin doua 
marimi diferite si cel 
mai ades trei. Acest 
lucru determina crapul 
sa-si regularizeze mai 
greu aspiratia atunci 
cand se hraneste, 
ceea ce il face sa 
detecteze mai greu 
momeala de carlig din 
patul de nada. Al 
doilea lucru pe care il 
fac adesea este sa 
nadesc cu o 
combinatie diferita de 
arome si culori de 
boilies in acelasi timp. 
Nu am nici un fel de 
probleme sa 
pescuiesc cu boilies 
picant printre boiliesuri 
cu aroma de peste sau 
chiar de fructe.

                Intodeauna sparg boiliesurile, sau chiar faramitez 
cateva daca metoda si distanta la care lansez imi pemit. Este bine 
cunoscut faptul ca pestii sunt atrasi de boiliesurile faramitate mult 
mai rapid decat sunt atrasi de boiliesurile intregi deoarece 
scurgerea de aroma este mai mare si folosind o astfel de tactica 
te poate ajuta sa ai trasaturi mai repede. Cand folosesc pungi 
PVA, sfoara PVA, mixturi pentru momitor metodic, sau pur si 
simplu cand nadesc cu mana, intotdeauna folosesc boiliesuri 
sfaramate si intregi in numar egal. Pastrand lucrurile mai variate 
intotdeauna m-a ajutat sa pun un pic mai multi crapi pe mal.
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Boiliesuri pre - imbibate 

Boiliesuri uscate in aer / rehidratate Joaca-te cu prezentarea

“

“

Bait Dropper - l-a ?ti incercat vreodata
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6                Acesta este probabil unul dintre cele mai mari 
avantaje pe care ti le poti oferi. Tot ceea ce mananca 
crapul in habitatul sau natural este practic ud si moale. 
Chiar si melcii si midiile sunt moi in interior. Singurul 
lucru uscat pe care il mananca este nada pescarilor. Nu e 
de mirare de ce crapii se muta pe o portiune nadita pentru 
a se hrani cu incredere abia dupa cateva zile. Multi isi 
explica acest fenomen prin teoria conform careia crapii, 
inainte de se hrani, au asteptat ca aroma folosita in exces 
in nada sa se dilueze. Acest lucru poate fi valabil in cazul 
momelilor puternic aromate, dar putem observa acelasi 
fenomen si in cazul momelilor care nu sunt puternic 
aromate. In sinea mea sunt de acord cu ideea ca pestii 
chiar prefera sa se hraneasca cu nada care fost imbibata 
in totalitate cu apa. Nu numai ca nada pare a fi mult mai 
sigura, dand impresia ca sta acolo de mult timp, dar ar fi 
si mult mai usor de mancat si confortabil de digerat, in 
loc sa se hraneasca cu o gramada de hrana uscata.
Da de gandit, poate?

Acest lucru l-am facut 
pentru prima data cu 
multi ani in urma, ca o 
metoda de a-mi pune la 
pastrare boiliesurile 
proaspete congelate, in 
zilele cand nu aveam 
incredere mai deloc in 
boiliesurile de raft - cum 
se schimba lucrurile! 
Lasam boiliesurile sa se 
zvante la aer pentru 
cateva saptamani,  ca sa 
ma asigur ca a fost 
inlaturata toata 
umezeala, prevenind 
astfel formarea 
mucegaiului. Pentru 
inceput eram bucuros sa 
nadesc cu acestea si sa 
pescuiesc cu momeli 
ceva mai moi pe firul de 
par. Crapii sunt mai mult 

decat capabili sa sfarame bilele bine uscate. Am folosit aceasta 
metoda pana cand am fost sa pescuiesc pe un lac deosebit de 
malos si am realizat ca boiliesurile uscate luau un miros foarte 
puternic de mal – mult mai mult decat boiliesurile de carlig care 
erau mai moi. Pur si simplu boiliesurile uscate absorbeau toate 
mirosurile de pe fundul lacului pastrand probabil foarte putin 
gust de nada pentru crap. Mi-a venit ideea de a reinmuia 
boiliesurile – rehidratandu-le astfel inainte de a nadi. M-am 
gandit ca daca voi umple bilele cu lichid inainte de nadire, va fi 
mai putin probabil sa mai ia la bord orice miros de mal. Ceea ce 
merita de retinut, am aflat ca un litru de bile uscate vor absorbi 
in jur de jumatate de litru de apa inainte de a reveni la aspectul 
conventional de boilies. Asta a functionat si dintr-o data am 
inceput sa prind mai multi crapi. Am perfectionat aceasta 
metoda prin rehidratarea boiliesurilor cu diferite alte lichide in 
loc de apa. Dar, asa cum se spune – asta este o alta poveste, 
pentru o alta zi.

Pur si simplu boiliesurile uscate 
absorbeau toate mirosurile de pe fundul 
lacului pastrand probabil foarte putin 
gust de nada pentru crap. 

                  Ne-am indreptat atentia asupra modalitatilor de 
a modifica aspectul momelii pentru a o face sa fie diferita, 
dar sunt multe cai de a face si nadirea diferit. Nada dintr-un 
saculet dizolvat de PVA chiar iese in evidenta si are 
aspectul unei zone periculoase cand este singura prezența 
acolo. Vad foarte putini pescari care nadesc cu saculeti 
independenti de montura cu care pescuiesc. Una din 
tehnicile mele favorite si totodata una care da un aspect 
foarte diferit sub suprafata apei dar este asemanatoare cu 
saculetii solubili, este folosirea unui „bait dropper”, 
instrument ce este folosit si de pescarii de mreana. Acesta 
iti da o situatie foarte diferita de cea a folosirii unei rachete 
de nadire. Eliberezi mici gramajoare de nada pe fund in loc 
ca aceasta sa se imprastie pe masura ce se scufunda prin 
straturile de apa. Pare a fi o diferenta subtila, dar atunci 
cand crapii le-au vazut pe toate, te poate ajuta sa-i 
pacalesti.
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Imprastie nada

Cu atentie reusesti 

Crafty Carper          101

Concluzie

Shaun.

Nadirea deasa si in cantitati 
mici poate fi mortala!

CC

Pontul

9

Pontul
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              Adesea ma amuz cand vad pescari incercand 
sa nadeasca incredibil de grupat – in special cu nada 
mica. In final, vei ajunge sa descurajezi crapul sa se 
plimbe pe fundul apei intre fiecare gura plina de
nada. In consecinta, asta inseamna ca e mai putin 
probabil ca pestele sa traga suficient de tare de 
montura pentru a se auto-intepa clar. Personal, imi 
place sa-mi raspandesc nada – in cazul in care nu 
exista o zona de mal puturos in proximitate. Cu cat 
reusesti sa determini crapul sa se miste intre
portiunile cu nada, cu atat ai mai multe sanse ca
unul din ei sa ajunga la momeala ta de carlig.

                Un lucru care e destul de sigur ca-ti 
sperie posibilii crapi care se hranesc este 
nadirea stangace. Acum, acest lucru este 
complicat de judecat deoarece crapii in unele 
lacuri sunt clar atrasi de sunetul nadirii, pe 
cand in altele se vor speria si vor pleca din 
zona. Crapii se sperie mult mai putin daca sunt 
lansate dintr-o catapulta cateva boiliesuri 
simultan, fata de situatia in care nadesti cu 
cate unul pe rand – lucru aflat din observatiile 
personale. Acel zgomot pare ca-i deranjeaza 
mult mai putin. Daca distanta o permite, 
incearca sa nadesti cu boiliesuri foarte mici, 
chiar si sfaramate, si in general sa sporesti 
nadirea dupa ce ai obtinut interesul crapului. 
Nu te grabi prea tare sa nadesti. Sunt multe de 
invatat de la pescarii de match care folosesc 
abordarea „putin si des”. Atat de putini pescari 
de crap folosesc aceasta nadire constanta „cu târâita”... metoda care se poate 
dovedi a fi una mortala. Nu este chiar o coincidenta ca apele in care crapii sunt sunt 
atrasi de sunetul nadirii se intampla sa fie acele ape care sunt pescuite in mod 
regulat la match. Suna vreun clopotel?

Intotdeauna am fost un 
caracter deosebit de 
incapatanat, refuzand sa ma 
conformez si incercand mereu 
sa merg pe drumul meu. Cred 
ca asta mi-a fost de folos in 
multe situatii de pescuit la 
crap. Chiar cred ca daca te 
limitezi in a face ceea ce fac 
toti ceilalti vei prinde doar la 
fel ca toti ceilalti. Fa lucrurile 
foarte diferit si poti ajunge sa 
prinzi mult mai mult decat 
norma. Uneori nu o vei
nimeri si vei afla ca
trebuie sa incerci din
nou, dar un lucru est
sigur in pescuitul meu: am 
avut capturi mai bune decat 
media numai atunci cand am 
abordat lucrurile diferit de altii.

Fii deschis la minte tot timpul 
si nu te feri sa experimentezi.

Cei mai buni pesti,

Traducere de Costin Somodea




