
U DORESC ca aceasta discutie
sa  �e vazuta  ca un meci de
box, deoarece il respect foarte
mult pe autor si pasiunea sa

pentru sanatatea pestilor. Macar 
de-ar � mai multi furnizori de nada pe
care sa-i intereseze mai mult carierele
lor decat cum sa faca mai multi bani.
Oricum, nu puteam lasa aceasta  a�r-
matie fara a o comenta si a-i oferi citi-
torului si un alt punct de vedere. Doar
aceste doua  randuri din articolul lui
Mark m-au facut sa  le citesc din nou
pentru a � sigur de ceea ce a spus.

„Sub nicio circumstanta nu trebuie
folosite boiliesurile shelf-life de orice
fel in ape reci. Metabolismul crapului
este deja destul de incetinit pentru 
a-i da un gunoi nedigerabil, de o
valoare nutritiva scazuta.”

Ceea ce m-a enervat efectiv a fost
exprimarea „gunoi nedigerabil de o
valoare nutritiva  scazuta”. Am inter-
pretat ca  toate ingredientele din boi-
liesurile shelf-life sunt gunoaie (presu-
pun ca majoritatea cititorilor ar inter-
preta la fel), lucru ce doare, avand in
vedere timpul petrecut pentru a reusi
scoaterea momelilor de crap dintr-o

era intunecata. Problema pentru mine
nu este una comerciala, pentru ca
daca un client doreste sa cumpere boi-
liesuri shelf-life (gata facute, de pe
raft) sau boiliesuri proaspete (inghe-
tate), eu le ofer ambele variante, chiar
daca  ambele contin aproape aceleasi
ingrediente, mai putin tipul de ou
folosit (pot vorbi aici doar despre pro-

dusele mele, Quest Baits). Sa  �u sin-
cer, mi-ar � mult mai usor sa  ii
conving pe toti sa foloseasca boiliesuri
proaspete inghetate, pentru ca  sunt
mai ieftine, mai usor si mai repede de
realizat decat boiliesurile stabilizate
shelf-life de calitate. Insa  93% din
vanzarile Quest Baits sunt boiliesuri
shelf-life. Clientii mei si-au dat seama

acum ca prind la fel de bine pe versiu-
nile shelf-life stabilizate ca si pe cele
proaspete, inghetate. Nu a fost la fel si
in zilele de inceput ale �rmei. Majo-
ritatea cumparau versiunile inghetate,
insa  lucrurile s-au schimbat, astfel
incat sunt in stadiul in care as  putea
usor sa  opresc producerea de boilie-
suri proaspete inghetate.

SUPERCRAP

Acesta este un articol scris de curand ca raspuns 
la o a�rmatie usor neadecvata a unei companii de
nada rivale, al carei nume nu-l voi dezvalui pentru
ca nu imi place sa vorbesc urat de cineva care nu
este de fata pentru a se putea apara. Totul a inceput
de la o fraza care ridica in slavi boiliesurile
proaspete (inghetate), iar pentru ca respectiva 
companie nu produce boiliesuri shelf-life (viata
lunga pe raft) lucrurile mi s-au parut partinitoare.
Inainte de a continua, as vrea sa precizez ca nu sunt
un om de stiinta, dar nici crapii nu sunt. Pescuiesc
la crap, in mod sportiv, din 1977, vand momeala si
ingrediente din anii ’80, am inceput sa �u implicat
intr-o companie de nada din 1988, iar apoi am adus 
Quest Baits pe piata.

SHAUN HARRISON (TEXT SI FOTOGRAFIE)

NADELE DE CRAP LA ALT NIVEL

Boiliesuri
proaspete
sau de pe raft?

PESTII MEI DE ACASA SUNT HRANITI NUMAI CU BOULIESURI SHELF-LIFE
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Am folosit acest mic lac
de la Inner Sanctum si

piscina din curtea mea pentru
testele in lunile de iarna, cand
puteam vedea comportamentul
pestilor la nada mult mai bine
decat in alte conditii”.

–SHAUN HARRISON
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SHELF-LIFE – VIATA LUNGA
PE RAFT

Se pare ca  este o neintelegere in
privinta boiliesurilor shelf-life, cum ar
� ca acestea sunt realizate din ingre-
diente si arome mult mai ieftine si ca
sunt pline de conservanti. Sunt de
acord ca  exista  foarte multe produse
de acest tip si probabil inca  vor �,
insa de cand primele astfel de produ-
se au aparut in magazine, au trecut
peste 20 de ani, iar in acest timp s-au
schimbat enorm de multe lucruri in
industria alimentara, lucru ce a dus la
folosirea altor metode de preparare a
boiliesurilor si a nadelor de catre
companiile de nada  mai constiente.
In ceea ce priveste pescuitul, in spe-
cial pescuitul crapului, am avut intot-
deauna un mare interes in protejarea
si pastrarea sanatatii lor. In mod evi-
dent, mi-am hranit crapii cu nada
produsa, in special boilies shelf-life,
deoarece aceasta este nada cea mai
folosita  de mine acum. Din pacate,
exista  acest termen – „shelf-life” –
(viata lunga pe raft), care a devenit o
mare problema  pentru ca  efectiv nu
descrie indeajuns produsele si nu
cuprinde diferitele moduri de produ-
cere a nadelor. Le trage pe toate sub
acelasi acoperis, indiferent de tipul
procesului prin care s-a trecut de la o
versiune proaspata  inghetata  la una
cu viat a  mai lunga, de tip shelf-life.
S-a scris atat de mult in trecut despre
nada, incat majoritatea chestiunilor
au devenit folclor. Nada cu procentaj
crescut de proteina  de lapte era cea
mai folosita  in anii ’80 si ’90 pentru
pescuitul de iarna. Uimitor, de catre
pescarii cu absolut niciun record in
pescuitul pe timpul iernii. Mi-am pus
capul la contributie, �ind ridiculizat
in anii ’80 a�rmand ca  acest lucru
este total gresit. Acum, se pare ca toti
imi dau dreptate. Lucrurile merg
inainte. Daca as � fost intrebat acum
cativa ani despre boiliesurile shelf-life
as  � spus ca  nu ma  ating de ele din
cauza experientelor nefaste din tre-
cut. Avand in vedere pozitia in care
ma a�u, in care trebuie sa �u vazut ca
prind peste, sincer, daca  as  � crezut
ca pot sa am cel putin o trasatura in
plus pe sezon folosind boiliesuri
proaspete inghetate, atunci as  � luat
cate o punga din congelator in drum

spre balta  decat una de pe raft.
Interesant este ca toti pescarii sponso-
rizati de mine au venit la inceput
numai dupa  boiliesuri proaspete
inghetate, iar acum mai sunt doar doi
care inca  le mai folosesc, avand in
vedere ca  �ecare isi alege ceea ce
doreste.

TESTELE DIN ACVARII
SI IAZURI

Am supus nada la testele indepen-
dente din acvariul revistei Carpology.
Acestea au fost boiliesuri shelf-life, iar
la prima testare am fost sunat in
aceeasi zi si mi s-a spus ca  s-a creat
cea mai activa  hranire vazuta  vreo-
data. Cuvantul „incredibil” a aparut
pentru prima oara in descrierea testu-
lui. Celelalte doua nade pe care le-am
dat la test au luat note mari impotri-
va nadelor rivale, de �ecare data. De
curand, un alt test independent a fost
facut pe 14 companii, printre care si
Quest Baits, iar Ghurkka Spice le-a
batut pe toate celelalte la raspunsul
crapilor la nada. Daca as � crezut ca
versiunea proaspata  a boiliesurilor
mele este mai buna, atunci credeti-
ma ca as � trimis aceasta varianta la
test si nu cea shelf-life. Pot sa continui
discutia la in�nit despre e�cacitatea
noului stil modern de boiliesuri shelf-
life, insa, in mod normal, ar trebui sa
vorbeasca  de la sine, prin capturi.
Daca acestea nu ar exista, nu cred ca
as mai furniza nada in 18 tari. O stra-
tegie de marketing realizata prin ast-
fel de articole nu va vinde nada decat
pentru o perioada scurta  de timp.
Capturile consistente si constante vor
tine vanzarile ridicate permanent la
nada. Sa  trecem la pescuitul in apa
rece. Exista  foarte multi pescari care
spun niste povesti foarte bune despre
pescuitul iarna, in apa  rece, insa
putini dintre acestia se duc si practica
acest pescuit in conditii potrivite. {i
mai putini sunt cei care prind peste.
Sunt foarte norocos pentru ca  am o
piscina  naturala  destul de mare in
gradina mea cu toata hrana naturala
care se poate gasi intr-un lac de
dimensiuni medii, precum si iarba sau
plante. Am invatat foarte multe doar
privind pestii de acolo. Acesti pesti
chiar au destule alegeri in ceea ce
priveste hrana. Se pot hrani cu hrana
naturala existenta sau se pot hrani cu
cea pe care le-o dau eu. Nu sunt ca
acei crapi koi ornamentali care traiesc
intr-un mediu steril si se hranesc doar

Am fost singura persoana care a parut in presa britanica de specialitate cu un crap prins pe ninsoare

La Inner Sanctum am avut posibilitatea sa
urmaresc modul de hranire al crapilor chiar
si atunci cand a trebuit sa sparg gheata
pentru acest lucru. Acei pesti nu au avut
probleme sa digere boiliesurile shelf-life.

Sunt foarte rare cazurile cand folosesc nada inghetata

Sunt foarte multumit de testele pe care leam facut pe timp de iarna. Acum stiu ca pestii
mananca nada mea si - cel mai important - o digera.

Cuvantul „incredibil” a aparut
pentru prima oara in
descrierea testului. Celelalte
doua nade pe care le-am dat la
test au luat note mari impotri-
va nadelor rivale, de �ecare
data. De curand, un alt test
independent a fost facut pe 14
companii, printre care si Quest
Baits, iar Ghurkka Spice le-a
batut pe toate celelalte la
raspunsul crapilor la nada.
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decat atat – hranesc pestii cu ele si pe
perioadele reci de iarna. Veri�cati cap-
turile acestora pe site-ul meu.  

Imi pare rau, insa  a�rmatia „Sub
nicio circumstanta nu trebuie folosite
boiliesurile shelf-life de orice fel in ape
reci. Metabolismul crapului este deja
destul de incetinit pentru a-i da un

gunoi nedigerabil, de o valoare nutri-
tiva scazuta” nu prea este valabila.

Trebuie sa  �m atenti la diferenta
dintre ce este o nada buna si ce ar tre-
bui sa �e o nada buna. Daca ar � sa
alegem cea mai buna mancare pentru
oameni (totusi  suntem mult mai inte-
ligenti decat crapii), aceasta nu ar �

una sanatoasa  si echilibrata  nutritiv.
Ar � una la care am mai adauga cate-
va sosuri si cateva mirodenii, �indca
abia atunci ar prezenta o atractie.
Lucrul pe care vreau sa il spun este ca
trebuie sa  alegem o nada  din mai
multe motive. In primul rand, trebuie
sa  �m siguri ca  este o nada  pe care
pestii chiar vor sa o manance, apoi, in
plan secund,  trebuie sa �m siguri ca
ceea ce mananca este sanatos pentru
ei si vor avea niste bene�cii ulterioa-
re. Pot face o nada pe care pestii sa o
iubeasca, dar care nu ar � sanatoasa
pentru ei si ar lua in greutate imediat,
insa  este un drum pe care nu voi
merge niciodata. Poate unii vor
observa faptul ca  unele companii de
nada  au dus nada shelf-life la un alt
nivel. Sincer, chiar credeti ca  mi-as
mai hrani pestii cu o nada despre care
m-as indoi ca le-ar face bine?
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cu hrana care li se da. Realitatea din
acea piscina este aproape identica cu
cea din lacurile pe care pescuim.
Pentru 20 de ani, am inchiriat un mic
lac de la Inner Sanctum. Acest lucru a
fost unic, deoarece puteam gasi pestii
si ii puteam observa in rutina zilnica,
precum si in lunile de iarna. Din moti-
ve personale am folosit acest mic lac
de la Inner Sanctum si piscina din
curtea mea pentru testele in lunile de
iarna, cand puteam vedea comporta-
mentul pestilor la nada mult mai bine
decat in alte conditii. Acum va  pot
asigura de faptul ca pestii de acasa si
din acel mic lac aveau preferinte dis-
tincte in ceea ce priveste hrana sau isi
declansau hranirea foarte repede.
Daca i-as � hranit cu asa-zisul „gunoi
nedigerabil de o valoare nutritiva sca-
zuta”, ar � insemnat ca pestii sa aiba
probleme de sanatate, insa nu au avut
deloc. In 20 de ani cat am avut inchi-
riat acel lac de la Inner Sanctum, am
avut doar un singur peste care a mu-

rit. In mod similar, in piscina de acasa
nu am inregistrat niciun deces pana
acum – lucru de care sunt foarte man-
dru (asta pana  in momentul in care
un vecin s-a decis sa imi polueze pis-
cina si mi-au murit toti pestii, insa
asta este alta  poveste). Majoritatea
testelor pe care le-am facut pe acesti

pesti au fost in perioadele reci de
iarna, pentru ca aceasta era perioada
in care puteam sa  vad exact cum se
hranesc pestii.

CE ESTE O NADA BUNA?
Din nou spun ca este total incorect

sa categorisesti toata nada shelf-life cu
o singura eticheta avand in vedere fap-
tul ca am testat multa nada de acest fel
de la diferite companii si am observat
ca unele nade sunt „speciale”, iar altele
sunt foarte putin atractive pentru pesti.
In mod similar, in bazinele de test am
vazut foarte usor cum crapii paseaza
nada de la unul la altul pentru ca nu le
place. Cand Quest Baits a fost
in�intata, am deschis conturi cu cateva
dintre lacurile din Franta. Dupa cativa
ani, Lac Du Val, unul dintre cei mai
buni clienti ai mei, nu te lasa sa
folosesti ca nada pe lac decat boiliesu-
rile de la Quest Baits. Decizia pur si
simplu nu a avut de-a face cu mine.
Patronii, David si Sammy, au decis asta
dupa ce au vazut ca sanatatea pestilor
lor s-a imbunatatit. Lucrul cel mai inte-
resant este ca acestia cumpara de la noi
doar boiliesuri shelf-life si – mai mult

Dupa cativa ani, Lac Du Val,
unul dintre cei mai buni clienti
ai mei, nu te lasa sa folosesti ca
nada pe lac decat boiliesurile
de la Quest Baits.

Nada lucreaza la fel de bine si vara. O oglinda de 40 lb. prinsa in august 2011.

O partida de pescuit cu bunul meu prieten, cunoscutul Mark Hutchinson. Am prins 37 de crapi la cateva zile dupa ce lacul s-a
dezghetat. Toti pestii mei au venit la boiliesuri Ghurkka Spice.

Primii fulgi de nea m-au prins cu un crap 
in carlig. O dovada ca nada functioneaza si
pe timpul iernii.

Boiliesuri proaspete
sau de pe raft?
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