
AIT 78, Duncan KaySlyme
Baits, Key Angling Supplies si
Rod Hutchinson Catchum
Products, acestea erau primele

companii de nada care au aparut prin
magazinele de pescuit oferind ingre-
diente. Eram norocos ca lucram in
producerea nadelor in acea perioada,
deoarece existau doar o mana  de
ingrediente oferite, asa ca acest lucru
mi-a permis sa dozez exact cantitatile
dintr-o momeala pentru a ajunge la
consistenta  dorita. Dupa cativa ani, a
devenit foarte  pentru pescarii la
crap care doreau sa isi faca propria
momeala, deoarece putinele produse
originare din proteine de lapte au avut
o crestere de pret de zece ori. Existau
totusi multe fainuri de carne si peste,
dar si destule ingrediente foarte ieftine
precum  mancarea de pasarele.

HNV, IARNA??
La mijlocul anilor ’80, majoritatea

dintre noi erau innebuniti cu produ-
cerea momelilor de crap cu o valoare

proteica cat mai ridicata posibil.
Acestea erau numite original HP ( High
Protein – valoare proteica ridicata)
Boilies, apoi au devenit cunoscute sub
denumirea de HNV ( High Nutritional
Value – valoare nutritionala ridicata).
Am parcurs acest drum si pot spune ca
toate momelile folosite in acea
perioada aveau un plus proteic de
80%, crezand ca asa trebuie sa  Era
un drum gresit, cu toate ca prindeam
foarte bine cu ele, insa asta doar in
lunile de vara. Intr-o zi, uitandu-ma la
televizor la un program care nu avea
nicio legatura cu pescuitul, cineva a
facut un comentariu ce mi-a aprins un
beculet. Era un doctor care vorbea
despre dieta si mentiona ca o dieta
ridicata in proteine ingrasa si a
musculatura animalelor. Era mentio-
nata importanta furajelor grosiere
pentru a face digestia mai usoara.
Eram in mijlocul iernii si ma chinuiam
sa am ceva activitate din partea
crapilor, pentru ca nu mai prinsesem
nimic de ceva vreme. M-am tot gandit

la acel comentariu facut de doctor si
deodata lucrurile au parut sa isi
gaseasca loc in capul meu. Hraneam
crapii cu boilies de valoare proteica
ridicata, iar apa  rece, metabolis-
mul crapilor era foarte scazut, pentru
ca ei au sangele rece (cu cat apa este
mai rece cu atat bataile inimii si
reactiile sunt mai lente, si cu cat apa
este mai calda cu atat devin mai
activi). Am realizat ca ceea ce asa-zisii
experti in nada ne spuneau este de
fapt total gresit. Practic, hraneam
pestii cu o nada care avea sa stea
destul de mult in interiorul lor, iar ei
nu mai simteau nevoia sa se hra-
neasca. Trebuia sa imi fac o nada mai
usor de digerat, pe care sa o elimine
rapid, astfel incat crapii sa simta ne-
voia sa se hraneasca din nou foarte
repede.

MOMELI BUNE
Am sfarsit prin a lua o treime din

mixul meu de baza  proteic ridicat pe
care l-am amestecat cu o treime faina
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Ajunsesem in anii ’80 
si in sfarsit aveam cateva
ingrediente cu care sa ma
joc in experimentele mele.
In mod cert aceste 
produse existau de mai
multi ani, insa eu si alti
producatori de nada nu
am avut acces la ele, pana
cand mai multe companii
de nada au decis
ambalarea lor si in 
cantitati mai mici pentru
a le putea cumpara
oricine si pentru a putea
experimenta cu ele.

SHAUN HARRISON (TEXT SI FOTOGRAFIE)

PESCUITUL LA INCEPUTURI

Istoria nadelor de crap (II)

Brosurile la inceput

Shaun Harisson cu un crap din 1983

UN FRUMOS MONSTRU. ACESTA ARE ACUM PESTE 30 DE KILOGRAME

Una dintre primele retete

B

SHAUN HARRISON
PESCAR ENGLEZ DE CRAP.

FABRICANT DE NADA SI

CUNOSCUT AUTOR DE ARTICOLE.

Prima oara cand s-a pescuit cu Quest Baits,
boiliesurile pe care doream ca pestii sa le
manance imediat ce le vedeau. 



pescuind. Cu aceasta sponsorizare am
primit si invitatia de a ma alatura

 lui Kevin Nash, Happy Hookers.
In acea perioada Nash Tackle era
numita Happy Hooker. Din primii 6
pescari care au fost selectionati, doar
eu am ramas in echipa pentru cativa
ani si am continuat sa  sponsorizat
de Kevin Nash inca 17 ani. Partene-
riatul dintre Rod Hutchinson si Kevin
Nash nu a rezistat mult timp, apoi
Kevin a pus bazele  Nash Baits.
Kevin detinea Catchum 88 si oferea o
vasta paleta de produse, iar Nash Baits
a inceput printr-o mica gama de

produse facute din cele mai bune
produse ale Catchum 88. Mixurile de
baza erau realizate de primii pescari
sponsorizati, printre care si un mix de-
al meu de care sunt foarte mandru si
astazi ca a ajuns in gama Nash Baits –
Amber Attract Baser Mix. Doar un
singur mix de baza original a rezistat
testului timpului si inca este valabil si
acum, acela  Monster Pursuit Base
Mix. Pe langa mult iubitul Amber
Attract, o selectie de uleiuri esentiale
pe care le-am amestecat si le-am
folosit in mixul de baza au fost dispo-
nibile oricui, precum si Sting Oil, care

si el a rezistat in timp. Gama Nash
Baits Whisky a fost o alta gama pentru
care sunt responsabil, iar lista poate
continua.

KNOW HOW
Am mentionat lucrurile de mai sus

pentru a va arata ca, in  faptului
ca numele Quest Baits este unul nou
pentru majoritatea oamenilor, mome-
lile pe care le-am folosit si pe care le-
am realizat sunt valabile de foarte
multi ani. Toata gama de produse
Quest Baits a fost realizata de mine si
nu am folosit retetele altor pescari.

de ovaz si o treime faina de soia cu
grasime scazuta. In acest mod continu-
tul proteic s-a diluat si a scazut foarte
mult. Acesta a fost primul  meu experi-
ment si am sfarsit prin a prinde foarte
multi pesti cu el. Nu imi venea sa cred
ce diferenta a facut aceasta schimbare
in pescuitul pe apa rece, cu toate ca
era foarte clar. Am stat apoi si m-am
gandit foarte mult la  articol pe
care l-am citit despre momelile de apa
rece, care aduceau in discutie ele-
mente cu valoare ridicata de proteina
lactica, precum caseina, caseinatul de
sodiu, caseinatul de calciu, izolatul de
soia, lactalbumina, suplimentele de
vitamine etc. Apoi mi-a trecut prin cap
ca pe majoritatea asa-numitilor experti
in nade nu i-am auzit sa prinda crapi
iarna. Lumea nadelor este un teren
minat de oameni care se cearta si nu
sunt de acord niciodata ce este bine si
ce nu, insa pentru mine sunetul averti-
zorilor si a crapilor prinsi reprezinta
singurele argumente despre cat de
multa dreptate am sau nu. Niciodata
nu am crezut ca daca prinzi repede cu
o momeala, aceasta nu va mai

 pentru o perioada lunga de
timp, sau invers, daca te chinui sa
prinzi la inceput, atunci va deveni o
nada excelenta pentru perioade mai
lungi. Eu nu vreau sa folosesc o

momeala care va porni mai greu.
Vreau ca pestii sa o manance in
momentul  in care au vazut-o. Mome-
lile bune prind din prima si pana in
ultima zi.

HAPPY HOOKERS
Sa ne intoarcem la progresul meu

facut in lumea nadelor. Acea „gandire
in afara cutiei” si faptul ca nu am luat
totul de bun m-au ajutat foarte mult in
anii urmatori. Am inceput sa am
indoieli in legatura cu axiomele vremii
si sunt sigur ca acest lucru m-a facut
un pescar mai bun. Pana la sfarsitul

anilor ’80, am capatat o reputatie
cinstita pentru capturile mele de pe
diferite ape si pentru articolele scrise
in diferite reviste. In anul 1988 am
primit prima mea sponsorizare de
mare importanta de la Catchum 88,
care era condusa in acea perioada de
Rod Hutchinson si Kevin Nash. Era
pentru prima oara in viata mea cand
nu mai trebuia sa imi rulez singur
momelile. Trebuia doar sa dau retetele
dorite si boiliesurile imi ajungeau
direct rulate. Nu pot sa spun cat de
mult m-a ajutat acest lucru, deja
puteam sa petrec mai mult timp
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Am prins foarte multi crapi iarna, intelegand modalitatea lor de a se hrani si de a digera cat mai rapid

Quest for Carp a fost biblia mea 

Happy Hooker. Prima mea sponsorizare cu
Kevin Nash si tricoul original Happy Hooker.
Crapul reprezenta recordul lacului si nu mai
fusese prins niciodata. L-am pacalit cu
Amber Attract Mix

Primele productii de clips pentru plumb
pierdut. Daca eram platit cu un comision la

Un nou crap la o noua momeala conceputa

Quest BaitsCand temperatura apei scade, si metabolismul crapului scade
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intrebat de foarte multe ori de unde
vine numele Quest Baits. Am  incercat
foarte multe nume pentru companie,
insa imediat cum Quest (cautare) 
mi-a trecut prin minte, mi-am dat
seama ca asa trebuia sa ramana.
Prima oara cand am pronuntat Quest

Baits, nu m-a mai interesat niciun alt
nume.

Acestea sunt cateva detalii despre
cine este Shaun Harrison si Quest
Baits si de unde am pornit. Quest
Baits a urcat prin propriile-i puteri si
a prins peste din start in mai multe

tari. Sunt foarte multe momeli in ziua
de azi in magazine, dar nu multe
contin aceleasi ingrediente si nu ofera

in retetele Quest Baits. 

– Traducere Alex Matea

62 SEPTEMBRIE > SUPERPESCAR

Pentru ca am inceput ca vanzator intr-
o companie de pescuit in anul 1980,
am colaborat cu diferite companii si
sunt responsabil pentru multe produse
care se folosesc si astazi. In acele zile
eram mai mult decat satisfacut sa imi
vad puse in practica ideile si sa le vad
pe rafturile magazinelor. Nu aveam
niciun gand sa  platit sau sa iau
vreun comision din vanzarea produ-
selor, eram pur si simplu foarte man-
dru sa  vad ca sunt vandute in maga-
zine ideile mele. Un comision pe
clipsurile de plumb pierdut ar fost
totusi o idee foarte buna. Probabil ca
as muncit mult mai putine ore daca
as facut asta! 

Anii treceau, eu vindeam in
continuare articole de pescuit si inca
scriam pentru diferite reviste, insa,
foarte curand, viata mea avea sa ia o
directie diferita. Lucram la Walkers of
Trowell de 25 de ani. Cand am inceput
sa muncesc acolo, ei ofereau cea mai
mare varietate de articole de pescuit
din UK, dar nu si produse pentru
pescuitul crapului. Slujba mea era sa
dezvolt aceasta ramura, insa simteam
ca nu pot sa inaintez mai mult. Aveam
o slujba buna, dar nu exista competitie
care sa ma motiveze sa continui.
Veneam permanent cu idei noi, insa
seful meu parea neinteresat, asa ca era
timpul sa merg mai departe si sa fac
altceva, insa ce?

TU CE NADA FOLOSESTI?
Vanzarea de produse de pescuit si

scrisul la reviste era tot ce stiam sa fac
si imi doream inca sa raman la
vanzare. Am explorat cateva posibili-
tati, insa niciuna care sa ma faca sa
renunt la slujba curenta. Asta pana
intr-o dupa-amiaza de duminica la
magazin. Ajutam un client caruia, din
pacate, ii fusesera furate toate artico-

cumepere altele noi. Eram pe langa
lansete si m-a intrebat: „Tu ce lansete

bagaje, tot ceea ce a cumparat a
cumparat dupa ce m-a intrebat ce
folosesc eu, iar apoi am ajuns la nada.
Aici m-am blocat, deoarece eu inca

eram sponsorizat de Nash Bait, iar
nada pe care o foloseam era de fapt
din retetele mele rulate de ei. Nu
puteam ridica o punga de momeala si
sa ii spun: „Eu asta folosesc”. Imediat,
mi-am dat seama, acesta era drumul
pe care trebuia sa-l urmez, aveam
nada de la diferiti producatori insa nu
era una singura pe care sa o aleg si sa
plec fericit imediat cu ea la pescuit.
Eram asa de obisnuit sa imi fac
retetele si sa merg sa imi incerc
propriile momeli incat nu am apucat
sa folosesc si momelile gata facute.
Imi era rusine, deoarece eram in
ceata 
propria companie de nada in timpul
petrecut servind clientul. Era gresit
ceea ce faceam, insa nu imi aduc
aminte pe cine serveam sau cine era,
ci doar ideea care imi venise ca sa imi
fac propria companie de nada.

IN CAUTAREA CRAPILOR
Am petrecut apoi mai mult de un

an cu proiectul Quest Baits, fara sa
stie cineva. Inca munceam 9 ore pe zi
la magazin, apoi ma intorceam acasa
si lucram la Quest Baits. Am fost

Telefonul nu se opreste din sunat Prima unitate Quest Baits Unul foarte mare. Acestia sunt intotdeauna foarte frumosi

Prima oara cand am pronuntat
Quest Baits, nu m-a mai intere-
sat niciun alt nume. Acestea
sunt cateva detalii despre cine
este Shaun Harrison si Quest
Baits si de unde am pornit.
Quest Baits a urcat prin 
propriile-i puteri si a prins peste
din start in mai multe tari.

Mutand fabrica de indata ce Quest Baits 
a inceput sa creasca

Inceputul unui vis
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http://www.questbaits.ro/



