
De ce am schimba

NADA DE CRAP
în apă rece?

LECTIA DESPRE MOMELI

Exista nada pentru crap special conceputa pentru apa 
calda si nada de crap pentru apa rece, dar Shaun este de 
parere ca nu este neaparat necesar sa schimbati nada de 
crap cand temperatura incepe sa scada.
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Uitați de ulei în nada de 
crap pentru apă rece

Alegerea nadei 
poate deveni o 
loterie, desi nu 
ar trebui sa fie 
astfel.

Toamna gaseste adesea pescarii in cautarea 
formulei ideale de nadă pentru crap pentru 
apă rece. Shaun Harrison intreaba de ce si 
ofera o perspectiva alternativa.
 Un subiect controversat si care este pus 
in discutie de pescari an de an in 
perioadele reci, este acela de a schimba 
nada pentru crap in apa rece. Dar de ce 
vor sa o schimbe?
 Trebuie sa recunosc ca nu am reusit 
niciodata sa inteleg de ce ar trebui sa 
folosesc un anumit boilies in sezonul 
cald, chinuindu-ma sa fac crapii sa il 
accepte ca hrana si sa nu il considere ca 
pe o amenintare, pentru ca mai apoi sa 
renunt la folosirea lui cand pescuitul 
devine in mod natural un pic mai dificil. 

Dupa mine, acesta este momentul cel 
mai nepotrivit pentru a incerca sa 
introducem o nada noua intr-o perioada 
a anului in care metabolismul crapilor 
incepe sa incetineasca. 
 Asadar, de ce pescarii in general 
inceteaza sa mai foloseasca boiliesuri 
de tip fishmeal in sezonul rece?
 Ei bine, totul se rezuma la uleiurile si la 
grasimile continute de fainurile de peste 
si la faptul ca pestii au dificultati in a 
digera grasimile in sezonul rece.
 Problema cea mai mare este legata de 
fainurile de peste mai ieftine, la care unii 
pescari mai adauga si ulei de peste, 
care le face mult mai dificil de folosit in 
sezonul rece. In timpul lunilor de vara, 
aceste tipuri de boiliesuri pot fi foarte 
eficiente, iar crapii le consuma cu 
placere. In orice caz, in conditii de apa 
rece aceste boiliesuri se comporta altfel 
decat ati crede. Uleiurile si grasimile din 
aceste boiliesuri devin foarte vascoase, 
sigiland astfel in interiorul boiliesului 
toate aromele si atractantii care s-ar fi 
raspandit in apa in timpul verii.
 Imi place sa vorbesc despre aceste 
lucruri pe intelesul tuturor ori de cate ori 
am ocazia, iar acest articol imi da 
posibilitatea sa explic mai usor ce se 
intampla cu boiliesurile. Daca este sa 
explicam pana la capat, imaginati-va un

cartof prajit sau o bucatica de carne de 
kebap. Atunci cand sunt calde, cartofii 
prajiti si carnea sunt foarte gustoase. 
Lasati-le pe o farfurie peste noapte si 
dimineata veti descoperi ca sunt total 
diferite. Odata ce s-au racit, continutul 
de grasimi pare sa fi crescut. De fapt nu 
este asa, dar aerul rece din jur a 
solidificat grasimea si a schimbat total 
aspectul si gustul mancarii. Incercati sa 
mancati (daca puteti digera asa ceva) si 
veti descoperi ca este mult mai greu sa 
mestecati si sa inghititi, si totodata 
gustul este total diferit fata de seara 
anterioara.

SFAT
Daca vreti sa folositi boiliesuri diferite 
iarna, incepeti sa naditi cu ele mai 
devreme, cand apa este calda inca. 
Totusi, sa nu le folositi la carlig. Crapii 
trebuie sa ajunga sa le manance cu 
incredere.



Actiune in timpul verii cu momeala lui Shaun pentru toate anotimpurile.

Modalitatea de nadire 
este la fel de importanta 
ca nada insasi.

 Aceasta arata cat se poate de clar de 
ce boiliesurile au o putere diminuata de 
a atrage crapii in apa rece - dintr-o data 
atractantii sunt prinsi in boilies si nu mai 
au cum sa iasa. Mult mai important 
oricum este ca pestii au probleme in a 
digera grasimile in apa rece. Trebuie sa 
ne amintim ca sunt creaturi cu sange 
rece, iar cu cat apa este mai rece cu atat 
mai mult scade si temperatura corpului 
lor si implicit scade si metabolismul.
  Totusi, nu vreau sa ma intelegeti gresit. 
Sunt destule fainuri de peste de calitate, 
extracte si proteine, pe care crapii le pot 
manca in sezonul rece si pe care le pot 
digera destul de usor, daca le combinam 
cu ingredintele potrivite. In concluzie, 
multe boiliesuri bazate pe faina de peste 
pot fi folosite si in apa rece.
 Asadar, ce folosesc pescarii atunci cand 
apa incepe sa se raceasca? Aparent 
sunt doua cai pe care pot merge.
 Pescarii de scoala veche tind sa 
foloseasca boiliesuri bazate pe proteine 
lactice.
 O alta directie pe care o aleg pescarii 
este cea a boiliesurilor de tip bird-food 
sau a boiliesurilor cu ingrediente bazate 
pe cereale, sau chiar un amestec al 
acestor doua tipuri de ingrediente. Cred 
ca in Anglia, cele mai folosite ingrediente 
pentru mixuri de tip bird-food sunt cele 
produse de Haith's. Isi produc singuri 
ingredientele pe care le folosesc in 
mixuri, unele dintre ele fiind chiar 
legendare printre producatorii de 
boiliesuri, cum ar fi: Robin Red, Red 
Factor si Nectarbled ca sa dam doar cateva exemple.

Sunt foarte multi producatori de 
ingrediente si mixuri de tip bird-food 
(mancare pentru pasari), cu propriile lor 
retete de mixuri si ingrediente pentru cei 
care vor sa foloseasca ceva diferit. Nu 
pot sa vorbesc decat din experienta 
proprie, dar cand am folosit proteine 
lactice in cantitati mai mari pe apa rece, 
am avut rezultate mai slabe decat 
atunci cand am folosit cantitati reduse 
de proteine in mix. Din aceasta cauza 
folosesc doar cantitati reduse de 
proteine in sezonul rece. Boiliesurile cu 
un continut de proteine mai mare de 
80% prelungesc considerabil digestia.

Am facut multe experimente cu 
ingredientele de-a lungul anilor

in incercarea de a produce 
momeala pentru crap pentru apa 
rece de calitate bună. Boiliesurile

mele au o textura mai afanata
(grosiera, grunjoasa), care nu doar face 

ca atractantii si aromele sa iasa mai usor 
din boilies si sa se raspandeasca in apa 

rece, ci sunt si mai usor de digerat odata 
ce au fost mancate de catre crapi. Cu cat 
hrana trece mai usor prin sistemul digestiv 
al crapilor, cu atat ei vor trebui sa se 
hraneasca mai des.
 Amintiti-va ca “nevoia de a se hrani” este 
mai importanta decat “stimularea hranirii”. 
In mod clar nu confundati grabirea digestiei

cu a provoca diaree crapilor, 
pentru ca ii va face curand sa va 
evite boiliesurile voastre.
 In comert se gasesc cativa 
stimulatori de gust si apetit 
excelenti, dar este intotdeauna mai 

usor sa capturezi un crap care 
simte nevoia de a se hrani, decat 
sa prinzi un crap pe care trebuie 
sa il stimulezi ca sa se hraneasca. 

Ganditi-va la asta!
 Crapii digera cu usurinta 
majoritatea ingredientelor de tip 
bird-food (mancare pentru pasari) 
disponibile pe piata, si de aceea 
aceste ingrediente sunt ideale 
pentru mixurile de boilies, acesta 
fiind si motivul pentru care multe 
companii de nada comercializeaza 
boiliesuri ce au mixul de baza de 
tip bird-food. Multe dintre ele au 
continut scazut de grasimi, 
facandu-le astfel alegerea numarul 
unu pentru pescuitul in apa rece. 
Avand un continut scazut de ulei, 
atractatii naturali si subtili ai 
ingredientelor sunt liberi sa iasa 
din boilies, si odata cu ei si aroma, 
daca ati ales-o cu atentie. 

Shaun rareori mai

foloseste boiliesuri

de tip fishmeal.

Cand este atat 
de frig, pur si 
simplu manaca
foarte putin.



Captura de vara cu un boilies 
care nu este de tip fishmeal...

Ganditi-va putin cum

alegeti boiliesurile 

iarna acesta.

Dupa ce 
pestele este
obisnuit cu
ele, puteti 
pescui doar
cu boiliesul
la carlig.

“SIMT CA AM REZULTATE MAI BUNE

CU MOMELI DE CARLIG IZOLATE”

…si care merge
bine in iarna 
urmatoare.

 Asadar, pe scurt, aceasta este o 
prezentare a lucrurilor pe care le iau in 
considerare multi pescari atunci cand isi 
aleg boiliesurile pentru iarna. In orice 
caz, un lucru pe care nu am putut sa il 
inteleg niciodata este de ce atat de multi 
pescari nu se gandesc sa foloseasca 
boiliesuri de tip bird-food si in lunile 
calde de vara. Eu folosesc acest tip de 
boiliesuri in majoritatea timpului.
 Multi pescari sunt surprinsi atunci cand 
le spun ca am folosit boiliesuri de tip 
fishmeal (fainuri de peste) doar in trei 
veri, din ultimele 30 pe care le-am 
petrecut la pescuit. Daca intrebati, 
majoritatea pescarilor va vor spune ca 
prind doar cu boiliesuri de tip fishmeal. 
Sunt foarte fericit ca ei privesc lucrurile 
astfel, pentru ca atunci cand vine 
toamna si apa se raceste, se trezesc in 
situatia in care boiliesurile lor devin mai 
putin eficiente si vor trebui sa 
obisnuiasca pestele cu un alt tip de 
boilies. Eu in schimb, pot sa continui sa 
folosesc boiliesurile cu care crapii deja 
s-au obisnuit si pe care le recunosc ca
fiind o sursa de hrana.
Daca pescuitul devine de-a dreptul
dificil si consider ca as avea rezultate
mai bune cu momeli izolate, fara sa
nadesc, atunci cel putin le ofer un boilies
pe care l-au mancat de multe ori inainte.

 Ei stiu ca este
hrana si nu vad
nici un risc in a o
manca. Cu cat
faceti pestii sa
manance o
cantitate mai
mare dintr-o
anumita nada
sau boilies, cu
atat mai mult va
creste increderea
lor in a consuma
acea nada.
Aceasta face ca
pestii sa fie mai usor de prins.
 Puteti foarte bine sa spuneti: “Pai am 
folosit boiliesuri de tip fishmeal toata 
vara si am foarte mare incredere in ele.”. 
Este ok, dar va recomand sa urmati 
calea pe care am urmat-o si eu de 
cateva ori de-a lungul anilor, si anume 
sa incepeti sa obisnuiti pestii cu 
boiliesurile voastre pentru sezonul rece 
cat mai devreme cu putinta.
 Nu am facut niciodata un secret din 
faptul ca imi place sa folosesc mai multe 
tipuri de boiliesuri pe patul de nada - 
oferind astfel pestilor un mic ospat, 
decat sa le dau un singur fel de hrana.
 Introduceti in nada pe parcursul 
intregului sezon cantitati mici din 

boiliesurile pe care intetionati sa le 
folositi in sezonul rece, si acele boiliesuri 
nu le folositi ca momeala la carlig. 
Incercati pe cat posibil sa evitati sa 
prindeti peste cu ele. Odata cu venirea 
iernii, atunci cand considerati ca este 
momentul sa schimbati boiliesurile, aveti 
deja un boilies cu care crapii s-au hranit 
cateva luni la rand si de care nu au avut 
niciodata vreun motiv sa se teama. Ca 
efect, prin simplul fapt ca ati pus o mana 
de boiliesuri pentru sezonul rece in nada 
de-a lungul anului, ati urmat un plan de 
nadire pe termen lung si ati introdus in 
lac o noua nada, pe care acum puteti sa 
o folositi cu incredere.

Traducere de Marius Mardale




