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Chiar
conteaza
culoarea
boiliesurilor?
DINCA CRISTIAN, Bucuresti

SHAUN HARRISON

Un DA foarte sigur de la mine!
Conteaza foarte mult, in mod special
cand este vorba de boiliesurile
folosite ca momeala la carlig.

Am fost norocos sa  am capturi
multiple in aceste trei partide de
pescuit (am agatat 17 pesti, iar cap-
tura a avut mai mult de 18 kg), dar
ceea ce merita  mentionat este faptul
ca  dimensiunea si culoarea boiliesu-
rilor pe care le-au preferat crapii in
�ecare zi in parte au fost diferite.
Concluzia clara este ca ceea ce a mers
bine in prima partida  nu a reusit 
sa-mi aduca  prea multe capturi in
urmatoarele doua.

Preferintele crapilor in doar trei
saptamani s-au schimbat de la maro
inchis la boiliesuri viu colorate pentru
ca mai apoi, in ultima partida, sa
mearga foarte bine micile pop-up-uri
Pimple Pops de la Quest Baits care au
diametre de 6-8 mm. De fapt, toti
pestii din aceasta  ultima  partida  au
fost capturati cu Pimple Pops, desi cu
trei saptamani inainte cu greu reu-
sisem sa obtin o trasatura cu ele.

Acest exemplu ar trebui sa  va
demonstreze si cat de riscant este sa
crezi ca  ai gasit metoda ideala  si ai
a�at secretul unei ape dupa o partida
foarte reusita.

Preferintele crapilor in doar
trei saptamani s-au schimbat
de la maro inchis la boiliesuri
viu colorate pentru ca 
mai apoi, in ultima partida, 
sa mearga foarte bine micile
pop-up-uri Pimple Pops 
de la Quest Baits care au
diametre de 6-8 mm.
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Q&A
INTREABA-L PE SHAUN

TRIMITE INTREBAREA TA PE ADRESA
REDACTIA@SUPERPESCAR.RO

SI POT I FI CASTIGATORUL 
UNUI PREMIU

Pot mentiona multe situatii in care culoarea folosita a facut diferenta pentru
mine, dar trei iesiri consecutive pe care le-am facut anul acesta pe un lac renumit
din Anglia (Grenville) reprezinta un exemplu concludent pentru cat de importante
sunt boiliesurile si culoarea lor. In aceste trei partide am format cu Spomb-ul cate
un pat de nada din boiliesuri de diferite dimensiuni, arome si culori si apoi am
pescuit la carlig cu o selectie de diverse boiliesuri si pop-up-uri peste acest pat de
nada. In prezent, acest mod de a pescui a cam devenit o practica standard pentru
mine. In masura in care are vreo importanta, boiliesurile folosite pentru patul de
nada au fost Chilli Chocolate, Ghurkka Spice, Fruity Tri�e si Squidberry (acest
ultim sortiment ne�ind inca lansat pe piata). Au culori foarte diferite intre ele si
emit si semnale de hranire complet diferite.

SPOMB CU O MIXTURA DE BOILIESURI
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http://www.questbaits.ro/


V-as putea da multe alte exemple
cand culorile au facut diferenta – atat
pentru boiliesurile folosite ca nada
cat si pentru cele folosite ca momeala
la carlig. Poate ca folosesc cu incapa-
tanare doar un anumit tip de montura
si cu greu schimb ceea ce stiu ca
merge bine in privinta rigurilor, dar
cu siguranta nu sunt incapatanat in
ceea ce priveste alegerea nadei si a
momelii. 

Daca as avea un singur tip de nada
sau momeala la dispozi]ie ar � ca si
cum as � legat de maini si la picioare.

CASTIGATORUL LUNII DECEMBRIE
DINCA CRISTIAN, BUCURESTI

NADE SI MOMELI DE LA QUEST BAITS  
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