
 TEST NADA CRAP: Ce reactie!



Materia care pune crapii in miscare

Hrana pentru crapi

TESTUL

BAZINULUI

Nada cu nada, luna de luna, vedem 
care sunt cele mai bune–pentru voi

i 

INTRODUCERE
 In aceasta luna la Testul 
Bazinului, testam cateva 
boiliesuri de la Quest Baits, o 
companie relativ noua pe 
piata foarte aglomerata a 
nadelor de crap. Ma surprinde 
cate companii producatoare 
de nada exista si daca vor sa 
aiba succes trebuie sa 
produca boiliesuri de foarte 
buna calitate.
Cand am primit boiliesurile de 
la Quest Baits, calitatea 
boiliesurilor cat si a modalitatii 
de ambalare erau evidente 
inca de la inceput. Am aruncat 
o privire pe site-ul lor de web 
unde puteti gasi filme, articole 
si foarte multe informatii 
despre produsele Quest Baits. 
Merita sa aruncati o privire 
daca aveti putin timp.

 Nadele vor fi testate pe un 
grup de crapi (Cyprinus 
carpio) constand din cinci 
pesti oferiti de Priory Fisheries 
din Devon, si sunt un amestec 
de crapi comuni, onglinda si 
salonte. Bazinul pe care il 
folosim este un acvariu de 
200 de litri; apa este 
recirculata printr-un filtru 
extern care are o pompa cu 
debitul de 500 de litri pe ora.
Temperatura apei din acvariu 
se situeaza in intervalul 16-
22grade celsius, iar filtrul este 
format din doua sectiuni, 
prima este folosita petru a 
retine particulele solide, iar a 
doua este folosita ca mediu 
biologic de filtrare.

DOTARILE

 Chiar daca instalatiile folosite 
sunt in cladirea Otley College 
Fisheries, observatiile si 
concluziile testelor reprezinta 
punctul meu personal de 
vedere si nu cel al Otley 
College. Rezultatul testelor nu 
este unul stiintific, iar 
modalitatea de testare este 
deschisa criticilor. Ideea din 
spatele acestui test este sa 
dam o imagine de ansamblu 
asupra modului in care 
reactioneaza crapii fata de 
diverse nade. Aceasta ar 
putea sa va ajute sa va aleget
boiliesurile pe care le veti 
folosi in acest sezon.

PRECIZARI

DESCRIEREA 
EXPERIMENTULUI
 Voi face aceleasi doua teste 
pentru fiecare tip de nada:



CE CREDE SEFUL

Managerul general al Quest Baits, Shaun 
Harrison, ne ofera cateva pareri despre cum 
crede ca vor evolua boiliesurile sale.
   

LIVER B8: Mi-am batut foarte mult capul cu 
aceste boiliesuri si cred ca sunt cele mai bune 
boiliesuri pe care le-am produs pana acum. In 
mod sigur in timpul lungilor perioade de testare 
am observat pestii cum le mananca, si pe cateva 
lacuri au continuat sa scormoneasca pe fund 
chiar si dupa ce toate boiliesurile fusesera 
mancate. Cu siguranta au fost recunoscute ca 
sursa de hrana din momentul in care au luat 
contact cu ele si pareau intotdeauna sa vrea mai 
mult.
  

SPECIAL CRAB: O combinatie clasica de 
usturoi, crab, piper negru, fainuri de peste LT94 
si Robin Red. Boiliesurile contin ingrediente 
naturale  si uleiuri esentiale si au dat rezultate 
oriunde le-am folosit.
   

RAHJA SPICE: Boiliesurile pe care le-am facut 
pentru mine si pe care le-am lansat atunci cand 
am pus bazele companiei. Sunt cele mai bine 
vandute boiliesuri din gama noastra datorita 
capturilor numeroase de crapi pe care le-a adus. 
Contine mirodenii din alimentatia umana, piper, 
chilli si usturoi, precum si mixul meu special de 
uleiuri esentiale pentru a-si pastra gustul chiar si 
dupa o lunga perioada de stat in apa.
  

FRUITY TRIFLE: Bazate pe o nada pe care am 
folosit-o in 1980 si pe care o folosesc si astazi. 
Sunt foarte usor de folosit, fiind o
combinatie de fructe si lactate pe o
baza poroasa de birdfood ce
permite eliberarea instantanee a
aromei. Daca pestii folositi
pentru teste sunt la fel ca cei
din iazul de acasa, atunci vor
fi imediat atrasi de ele.

HRANA: TESTATA

Cum reactioneaza pestii la mirosul nadei?PROBA 1: Pestii chiar mananca nada?PROBA 2:
 Aceasta proba este facuta pentru a vedea cum reactioneaza pestii la 
mirosul boiliesurilor atunci cand acestea sunt introduse in sistem, dar nu 
in acvariul propriu-zis. Acest lucru va fi realizat prin introducerea unor 
bucatele de boilies in sistemul de filtrare, ceea ce va face ca aroma 
boiliesurilor sa se raspandeasca in apa. Vom putea observa reactia 
pestilor ce va fi influentata doar de puterea de stimulare a hranirii a 
boiliesurilor si nu de stimularea vizuala a introducerii nadei in acvariu.
 Sistemul de notare este bazat pe acordarea unei note cu privire la 
reactia pestilor in ceea ce priveste gradul de stimulare a hranirii si a 
entuziasmului observat dupa introducerea bucatilor de boilies in filtru.
 Sistemul de punctaj este urmatorul:
 1 Nici o reactie. Pestii nu dau nici un semn de hranire. Doar isi 
continua nestingheriti activitatea.
 2 Reactie slaba. Pestii incep sa guste apa. Crapii incep sa rascoleasca 
nisipul de pe fundul bazinului si dau semne de crestere a activitatii.
 3 Reactie puternica. Pestii incep sa guste energic apa. Pestii cauta 
activ hrana pe fundul bazinului.
 4 Mental! Gustare frenetica a apei. Activitate de hranire frenetica, 
cautand hrana pe fundul bazinului.

 Aroma boiliesurilor poate fi foarte atractiva pentru crapi, dar gustul 
s-ar putea sa fie prea puternic cand acestia vor vrea sa le manance.
 Pentru ca o nada sa aiba succes trebuie sa fie gustoasa pentru 
crapi, si sa le faca placere sa o manance. Aceeasi cantitate de 
boiliesuri va fi introdusa de fiecare data in acvariu. Raspunsul de 
hranire al pestilor va primi apoi o nota bazata pe reactia crapilor in 
momentul introducerii boiliesurilor in apa dupa cum urmeaza:

 A Crapii sunt stimulati de vederea boiliesurilor si mananca bucati 
de boilies imediat dupa introducere. Pestii refuza ulterior boiliesurile 
si isi pierd total interesul pentru ele.

 B Crapii sunt stimulati de vederea boiliesurilor si mananca bucati 
de boilies imediat dupa introducere.
Hranirea continua intru-catva si se observa o oarecare activitate.

 C Pestii le adora! Crapii mananca boiliesurile din moemntul in care 
sunt introduse in apa si vor sa le manance inaintea celorlalti pesti! 
Pestii continua sa caute hrana pe fundul bazinului. Asta este ceea ce 
ne dorim sa vedem!

  Pentru a obtine cele mai bune rezultate voi testa doar o nada per zi pe fiecare grup de pesti, efectuand PRBA 1 dimineata
 si dupa aceea PROBA 2 seara folosind aceeasi nada.



 

Boiliesurile de luna aceasta

Asa cum am mentionat, boiliesurile de luna aceasta sunt de la 
Quest Baits. Ne-au trimis patru tipuri de boiliesuri pentru teste. 
Am realizat o analiza a fiecarui tip folosind informatiile luate de 
pe site-ul Quest Baits si din catalog (www.questbaits.com).

FRUITY TRIFLE

RAHJA SPICE

 

LIVER B8

SPECIAL CRAB
Boiliesurile Special Crab au in 
componenta faina de peste LT94 
precum si un mix de ingrediente birdfood 
incluzand si legendarul Robin Red. 
Gustul si mirosul sunt date de o aroma 
de crab de foarte buna calitate cu un 
subtil iz de usturoi si piper negru. 
Potentialul lor adevarat se vede cel mai 
bine in lunile de vara.

 Liver B8 inseamna o nada bazata pe 
carne, extract de ficat si faina de sange. 
Lipsa fainei de peste sau a oricarui 
ingredient de tip birdfood fac aceste 
boiliesuri foarte diferte. Boiliesurile au 
culoarea brun inchis si nu contin nici un 
fel de ulei; aroma si gustul sunt unele 
foarte subtile.

 Rahja Spice sunt niste boiliesuri cu un 
profil nutritiv echilibrat care au la baza 
un birdfood, combinat cu ingrediente cu 
valoare nutritiva ridicata si totodata usor 
de digerat. Dintre ingrediente amintim 
Robin Red, o selectie de mirodenii din 
alimentatia umana si usturoi, potentiatori 
de gust si uleiuri esentiale. Imi aduce 
aminte de magazinul de mirodenii de 
langa casa.

 Fruity Trifle sunt niste boiliesuri care au 
la baza un birdfood galben, boilesurile 
avand culoare rosu pal si continand 
ingrediente usor de digerat si arome cu 
atractie instantanee. Toate acestea 
combinate cu o baza cu profil nutritiv 
echilibrat de foarte buna calitate va ofera 
o nada foarte atractiva si totodata 
hranitoare pentru pesti. Cu siguranta are 
mai mult succes decat multe alte 
boiliesuri frumos mirositoare folosite ca 
simple purtatoare de aroma pe care le-
am vazut pana acum. 

REZULTATE

PROBA 1:
Cum reactioneaza pestii la mirosul boiliesurilor?

4 Mental! Reactie foarte buna la mirosul 
boiliesurilor, pestii inotau dintr-o parte in alta a 
bazinului cautand frenetic hrana si adulmecand 
coloana de apa. Boiliesurile Special Crab i-au facut 
sa vrea sa se hraneasca.

3 Reactie puternica. Pestii au 
reactionat bine la introducerea bucatelelor de boilies 
in sistem. Am observat un puternic impuls de hranire 
iar pestii erau in mod evident atrasi de aceste 
boiliesuri.

3 Reactie Puternica. Inca o reactie 
puternica la introducerea bucatelelor de boiliesuri in 
sistem, pestii adunandu-se rapid in jurul conductei 
prin care intra apa in bazin si cautand incontinuu 
hrana.

4 Mental! La introducerea bucatelelor de 
boilies in filtru s-a observat un puternic impuls de 
hranire. Pestii erau in mod evident puternic atrasi de 
mirosul acestor boiliesuri. 

FRUITY TRIFLE

RAHJA SPICE

LIVER B8

SPECIAL CRAB



 Inca o data, am avut rezultate 
impresionante la Testul Bazinului. 
Toate boiliesurile s-au descurcat 
bine, iar crapii le-au gasit atractive. 
 Primele boiliesuri testate au fost 
Special Crab; nu am vazut de multe 
ori o reactie atat de puternica de-a 
lungul seriei noastre de teste. Crapii 
chiar se luptau cu putere pentru 
fiecare bucatica de boilies.
 Liver B8 a fost a doua nada care a 
fost testata, dar in orice caz nu a 
avut un raspuns la fel de bun ca alte 
nade testate. In catalogul Quest 
Baits scrie ca sunt facute pentru a 
selecta exemplarele mari, fapt ce 
poate explica de ce pestii mici din 
bazin nu fost atat de entuziasti pe 
cat ne-am fi asteptat. Acestea fiind 
zise, le-au terminat rapid pe toate si 
in mod cert nu au avut nici o 
plangere.
 Boiliesurile Rahja Spice miros 
foarte bine si chiar m-au facut sa-mi 
fie foame, dar aceste teste nu sunt 
despre ceea ce cred eu ci despre 
reactia crapilor si asta e ceea ce 
vom analiza. In mod clar au gasit 
boiliesurile ca fiind foarte gustoase 
si au avut un impuls foarte puternic 
de hranire la introducerea 
boiliesurilor in bazin. Acestea sunt 
in mod cert niste boiliesuri demne 
de luat in considerare.
 Ultimele boiliesuri testate au fost 
Fruity Trifle, alte boiliesuri care 
miros atat de bine incat ai fi tentat 
sa le gusti. Pestii au fost si ei de 
acord cu acest lucru, iar raspunsul 
lor la introducerea boiliesurilor in 
apa a fost unul impresionant. 
Rezultatul celei de a doua probe nu 
a fost la fel de bun, dar acesta 
poate sa fie rezultatul aromei foarte 
puternice de fructe. Toate 
boiliesurile au fost totusi relativ 
repede curatate si pana la urma nu 
au aparut probleme notabile.

 Daca ar fi sa ma iau doar dupa 
rezultatul testelor, atunci Special 
Crab ar fi in mod clar alegerea mea. 
Totusi, testele nu au pretentia sa fie 
un rezultat stiintific. Toate 
boiliesurile sunt la prima vedere de 
cea mai buna calitate, si au o 
consistenta foarte buna. Daca vreti 
sa faceti o schimbare in ceea ce 
priveste boiliesurile pe care le 
folositi atunci, bazandu-ma pe 
rezultatele testelor, Quest Baits este 
cu siguranta o firma de luat in 
considerare.

CONCLUZII
Crapi hranindu-se 

frenetic cu Special Crab

Curatand 
Rahja Spice

Crapi hranindu-
se cu Fruity Trifle

Raspuns bun 
la Liver B8

C – O reactie impresionanta au produs si 
boiliesurile Rahja Spice, similara cu cea 
produsa de Special Crab. Pestii se hraneau 
foarte agresiv, luptandu-se pentru fiecare 
bucatica de boilies. Impresionant!

B – O reactie nu la fel de buna ca in prima 
proba. Pestii au rectionat la vederea nadei si 
in mod cert au gasit-o atractiva. Toate 
boiliesurile au fost mancate, dar nu cu acelasi 
entuziasm ca celelalte. 

FRUITY TRIFLE

RAHJA SPICE

C – Inca o data un rezultat impresionant al 
boiliesurilor Special Crab. Pestii au inceput 
sa se bata pentru fiecare boilies si curand 
toate boiliesurile au fost terminate.

B – Crapii au reactionat imediat la vederea 
boiliesurilor si au inceput sa manance 
bucatile de boiliesuri care se scufundau. 
Reactia a fost buna si toate boiliesurile au 
fost mancate.

LIVER B8

SPECIAL CRAB

PROBA 2:
Pestii chiar mananca boiliesurile?




