
BOILIESURI PENTRU APĂ RECE

Crapi
în oglindă

16     MARTIE > SUPERPESCAR

TEHNICĂ

CRAP



SUPERPESCAR > SUPERPESCAR.RO          71  

Sunt deseori intrebat ce ar trebui sa contina si totodata ce nu ar trebui sa 

contina momeala si nada special concepute pentru a prinde peste in apa 

rece. Cu totii avem boiliesuri foarte bune la dispozitie si nu vreau ca acest 

articol sa se transforme intr-unul de felul foloseste asta si asta si fa asta 

si asta, pentru ca sunt destule reviste in care apar astfel de articole. Ce 

incerc eu sa fac este pur si simplu sa va transmit cateva idei, putina „hrana 

pentru creier”, care sa va puna materia cenusie în miscare.



N ZIUA de azi, per-
sonal, si eu ma  tre-
zesc punand la in-
doiala  orice. Cativa 
dintre pasii foarte 
importanti pe care 

i-am facut in ultimii ani in domeniul 
pescuitului se datoreaza tocmai faptu-
lui ca am mers impotriva ideilor gene-
ral acceptate. Daca cineva spune ceva 
su�cient de des, pana  la urma  acel 
lucru va � acceptat de toata lumea si 
va � luat de bun. Este foarte greu sa 
renunti la ceva ce tu insuti consideri 
ca este corect, dar cei care au curajul 
sa faca astfel se trezesc adesea desco-
perind lucruri cu adevarat speciale.

Sunt atat de multe nade bune in 
momentul de fata incat zilele in care 
petreceai ore intregi acasa gandindu-
te la retete sunt aproape uitate. Ei 
bine, asta pana cand intra in discutie 
nada pentru apa rece.

Foarte multe dintre momelile ce 
se gasesc acum pe piata  sunt depar-
te de a � potrivite pentru pescuitul in 
apa rece. Doar pentru ca aveti un boi-
lies care merge foarte bine in lunile 
mai calde din an nu inseamna  ca  se 
va comporta la fel si in perioadele reci 
ale anului. In opinia mea, una dintre 
cauzele principale pentru care pesca-
rii au di�cultati atunci cand vine vor-
ba de pescuit pe vreme rece este fap-
tul ca pornesc de la inceput cu stangul 
folosind ceva foarte putin atractiv in 
apa rece. 

Asadar, care este motivul 
pentru care nada excelenta pe 
timpul verii nu mai este atat de 
buna in lunile reci ale anului?

AR SA clari�cam ceva 
inca de la inceput. Nu 
sunt chimist si nici nu 
am studiat anatomia 
pestilor. Descoperiri-
le mele vin dupa ani 

intregi petrecuti in spatele lansete-
lor avand o foarte mare curiozitate si 
dorinta de a experimenta. De aseme-
nea, petrec foarte mult timp observand 
crapii in toate perioadele anului, chiar 
si atunci cand nu pescuiesc.

Activitatea normala a crapilor poate 
sa se schimbe foarte mult atunci cand 
devin constienti de monturile si �rele 

din apa. Am invatat foarte multe din 
ambele scenarii, testand si observand.

Lacurile unde poti observa crapi 
supusi presiunii pescarilor pe vreme 
foarte rece sunt putine si la distante 
mari intre ele, dar daca  vizitezi su�-
cient de multe lacuri, vei putea vedea 
in �nal cativa pesti. Nu numai ca este 
incredibil de folositor sa  vezi reactia 
fata  de diferite momeli si surse de 
hrana, dar poate arata si cat de ine-
�ciente pot � unele monturi. Primul 
soc major pentru mine a fost sa  vad 
cat de incet se misca crapii in mediul 
lor natural, in apa rece. As vrea sa le 
reamintesc tuturor ca sunt creaturi cu 
sange rece. Cu cat este mai frig, cu 

atat metabolismul lor este mai ince-
tinit. Daca  un crap aspira  momeala 
si se indreapta  inspre plumb, chiar 
si cand folosim monturi scurte de 
15 cm, momeala respectiva poate sta 
in gura pestelui foarte mult timp pana 
cand pestele se loveste de rezistenta 
plumbului – timp su�cient pentru a 
scuipa montura. Nu numai asta, dar 
miscarile cu incetinitorul ale crapilor 
pe care le-am observat nu sunt su�ci-
ente pentru a produce autointeparea 
cand se intinde forfacul si pestele sim-
te greutatea plumbului. In orice caz, 
acestea sunt lucruri pe care le vom 
discuta cu alta ocazie, intr-un alt arti-
col. Sa ne intoarcem la nada!
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Chiar si in ziua de azi, in linii mari, boiliesurile mele pentru apa 
rece respecta aceleasi principii si asta multumita unei fraze auzite 
intr-o emisiune la televizor. Asta demonstreaza ca atata vreme cat 
iti mentii o minte deschisa, inspiratia poate veni de oriunde si in 
orice moment.
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Descoperirile mele vin atat din 
observatie cat si din experimentari. 
Nu sunt teorii nascute stand in fotoliu 
si care „ar trebui” sa  �e corecte. Am 
pierdut numarul articolelor de acest 
gen pe care le-am citit. Descoperiri-
le mele sunt bazate pur si simplu pe 
practica.

Asadar, ce caut atunci cand fac 
nada si momeala special 
pentru apa rece? 

IN PUNCTUL meu de 
vedere, totul se rezu-
ma la cat de bine cu-
nosc lacul unde pes-
cuiesc. Daca  stiu ca 
pestii sunt in zona in 

care pescuiesc, atunci voi folosi un tip 
de boilies putin diferit fata de cazul in 
care nu stiu foarte multe despre apa 
respectiva. De foarte multe ori ames-
tec lucruri diferite mai degraba decat 
sa joc totul pe o singura carte.

Primul si cel mai important lucru 
si care se aplica  ambelor tipuri de 
boiliesuri mentionate anterior este ca 
vreau un boilies care sa �e foarte usor 
digerabil, care sa  contina  su�ciente 
ingrediente solubile pentru a permite 
atractantilor sa  se disperseze in apa 

rece – fara sa �e eliberati totusi foarte 
repede, iar boiliesul sa  ramana  fara 
niciun gust. Destul de simplu!

As  vrea acum sa  arunc o privire 
asupra modului in care am pescuit 
eu in perioadele reci, doar pentru a 
ilustra faptul ca am prins crapi de apa 
rece pentru o perioada  foarte lunga 
de timp si totodata  pe foarte multe 
lacuri. Descoperirile mele nu sunt ba-
zate pe observatiile facute pe unul sau 
doua lacuri pentru doar un an sau doi, 
pentru ca am fost su�cient de norocos 
sa prind crapi iarna inca din anii ’70, 
pe vremea cand eram doar un pusti cu 
atitudine. Din fericire punk rock-ul a 
aparut la timp si mi-a oferit o modali-
tate de a-mi consuma energia, fara sa 
trebuiasca  sa-mi revars furia asupra 
altora. Pestii si pescuitul m-au calmat 
intotdeauna.

Asadar, in anii ’70 obisnuiam sa ii 
prind cu momeli solubile care se di-
zolvau destul de repede, pur si sim-
plu pentru ca  era tot ce stiam si nu 
cunosteam modalitati de a face pasta 
din care erau rulate sa reziste o peri-
oada mai indelungata. Mai tarziu au 
aparut lianti si geluri si alte lucruri 
asemanatoare. Nu se auzise de boili-
esuri acolo unde pescuiam eu, sau cel 
putin eu nu stiam nimic despre ele. 

Solubilele erau denumite specialitati 
si in cele din urma am inceput sa ci-
tesc despre momeli acoperite cu piele, 
care pana  la urma  au inceput sa  �e 
cunoscute ca boiliesuri.

Unele dintre primele mele mo-
meli solubile erau totusi destul de 
e�ciente, si probabil ar � si astazi in 
conditii de apa  rece. Nu aveam in-
grediente corespunzatoare, asa ca 
obisnuiam sa  dau iama in borcanele 
mamei. Obisnuiam sa  pornesc cu o 
baza formata din groundbait, biscuiti 
sfaramati si cereale. Dadeam iama in 
borcanul cu faina si in cel cu mancare 
pentru pisici etc. Toate erau incercate 
si puse la gramada, iar primele mele 
caiete cu retete erau pline de notite. 
Am invatat foarte multe lucruri, dar 
uitandu-ma  in urma, vad ca  unele 
dintre acele momeli foarte simple 
erau de fapt destul de e�ciente pe apa 
rece.

Odata  cu sfarsitul anilor ’70 si 
inceputul anilor ’80, m-am angajat 
la un magazin de articole de pescuit 
pe nume Walkers of Trowell. Aici am 
inceput sa dezvolt sectiunea de crap, 
care era inexistenta  la acel moment. 
Curand am adus cateva ingredien-
te de la Bait 78, Slime Baits ale lui 
Duncan Kay si apoi de la Key Angling 
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Supplies a lui Mick Winterton. Ma 
consider foarte norocos pentru faptul 
ca am inceput sa pescuiesc pe vremea 
cand foarte multe dintre ingredien-
tele importante au aparut pe piata 
si am putut sa fac experimente cu �-
ecare dintre ele, determinand exact 
ce pot si ce nu pot face cu ele. Oda-
ta  cu trecerea timpului am adus din 
ce in ce mai multe ingrediente de la 
Catchum Baits al lui Rod Hutchinson, 
SBS si alte cateva �rme pana  cand, 
dintr-o data, domnii pescari nu au 
mai dorit ingrediente separate. Sosise 
vremea cand pescarii nu mai trebuiau 
sa cunoasca ce face �ecare ingredient 
in parte. Producatorii comercializau 
deja mixuri de baza pentru boiliesuri 
de foarte buna calitate, iar mai tarziu 
boiliesuri deja rulate.

Acei ani de formare, in orice caz, 
mi-au fost de un mare folos. Am cres-
cut in timp ce lista de ingrediente 
crestea si ea. Am citit tot ce puteam 
despre nada si am ajuns sa imi ignor 
propriile-mi idei datorita materialelor 
scrise de ceilalti. Am avut parte de 
doua ierni foarte slabe si asta pentru 
ca am luat de bune materialele scrise 
la vremea respectiva.

Ca mai toata lumea la vremea ace-
ea, mergeam pe formula boiliesuri-
lor cu un continut ridicat de faina de 
peste si proteine lactice. Majoritatea 
pescarilor foloseau o concentratie ce 
ajungea pana la 80% proteina in boili-
esuri. Am prins peste cu ele. Am prins 
chiar foarte bine, dar nu in perioadele 
reci ale anului. Oameni fata  de care 
aveam un mare respect continuau sa 
spuna ca pentru apa rece este bine sa 
renuntam la fainurile de peste si sa 
trecem la proteine lactice. Eu oricum 
nu folosisem fainuri de peste pana 
atunci, dar iarna am inceput sa folo-
sesc boiliesuri cu un continut ridicat 
de proteina. Am prins ceva pesti, dar 
nici pe departe asa cum obisnuiam. 
Dupa doi ani am revenit la boiliesuri-
le mele cu un continut mai scazut de 
proteine si dintr-o data am inceput sa 
prind din nou asa cum eram obisnuit.

Proteinele lactice au fost folosite 
pe vreme rece pentru mult timp, dar 
pentru mine nu au mers asa bine, in 
ciuda faptului ca toti asa-zisii pescari 
de iarna le recomandau.

Totul a devenit foarte clar pentru 

mine dupa ce am vazut din intampla-
re o emisiune pe care de obicei nu 
ma deranjam sa  o urmaresc. In timp 
ce schimbam canalele, telefonul a su-
nat, iar televizorul a ramas pe canalul 
respectiv. In timp ce vorbeam la te-
lefon, am auzit ceva despre faptul ca 
proteinele au nevoie de un timp mai 
indelungat pentru a � digerate si ca 
ingreuneaza  eliminarea alimentelor 
deja digerate din organismul oameni-
lor. A fost ca si cum un clopotel mi-ar 
� sunat in cap.

Daca  boiliesurile cu un continut 
ridicat de proteina  sunt mai greu de 
digerat, iar apa rece incetineste me-
tabolismul crapilor, astfel eliminarea 
hranei deja digerate �ind ingreunata, 
de ce naiba foloseam boiliesuri cu un 
continut ridicat de proteine iarna? 
In disperare de cauza, am inceput sa 
reduc continutul de proteina din boi-
liesurile mele amestecand o treime 
de mix pe baza de proteine lactice cu 
doua treimi de mix facut din alte in-
grediente, incercand astfel sa  le gra-
besc tranzitul prin sistemul digestiv. 
M-am gandit ca  daca  hrana iese mai 
repede, atunci ei vor trebui sa se hra-
neasca mai repede.

Este o logica  simpla  care mi-a 
schimbat complet pescuitul pe timp 
de iarna. Imediat dupa ce am scazut 

cantitatea de proteina, hangerele au 
inceput sa danseze din nou.

Primele mixuri erau ceva de ge-
nul: o treime amestec de proteine 
lactice, o treime germeni de grau si o 
treime faina de soia degresata si gris.

Am facut experimente cu 
foarte multe alte ingrediente.

E TOATA durata ani-
lor ’80, boiliesurile 
mele aveau baza for-
mata  dintr-o treime 
proteine lactice de 
peste 80%, o trei-

me alt ingredient si o treime altceva 
cum ar � cerealele pentru micul dejun 
Quaker Oats, diverse alte cereale pen-
tru micul dejun, biscuiti sfaramati, 
lapte praf cu un continut scazut de 
proteine, faina  de porumb si diverse 
amestecuri de tip bird food (hrana 
pentru pasari). Unele dintre aceste 
boiliesuri erau destul de di�cil de ru-
lat, dar crapii le adorau si se intorceau 
intotdeauna pentru inca o portie.

Majoritatea ingredientelor pe care 
le-as adauga mixului meu de baza ori-
ginal sunt ingrediente pe care pesca-
rii le-ar folosi ca purtatoare ieftine de 
aroma, mai tarziu castigandu-si renu-
mele de „crap baits” (nade de 2 bani). 
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Prin mentinerea unei mici cantitati 
de proteina in boiliesuri, nu numai ca 
veti avea in compozitie ceva de care 
sa se poata �xa atractantii, dar oferiti 
crapului si putina diversitate.

Chiar si in ziua de azi, in linii 
mari, boiliesurile mele pentru apa 
rece respecta aceleasi principii si asta 
multumita  unei fraze auzite intr-o 
emisiune la televizor. Asta demon-
streaza ca atata vreme cat iti mentii o 
minte deschisa, inspiratia poate veni 
de oriunde si in orice moment.

Consider asta o descoperire ma-
jora  in procesul meu de intelegere a 
nadelor preferate de crapi in timpul 
iernii. Urmatorul pas major a fost le-
gat de cantitatea de aroma.

Acesta este un lucru care inca ma 
face sa zambesc si in ziua de azi. Pare 
sa �e ceva obisnuit pentru pescari sa 
isi aromatizeze suplimentar boilie-
surile pentru apa rece. Umpleti-le cu 
aroma. Faceti-le sa  iasa  in evidenta. 
De fapt, supradozarea aromei pare sa 
�e o practica  comuna. Am folosit si 
eu aceasta  metoda  si am prins multi 
crapi astfel, dar in ziua de azi foarte 
rar mai fac astfel. Daca nu cunoasteti 
lacul unde pescuiti, dar stiti ca  nu 
prea exista  presiune din partea pes-
carilor, atunci puteti sa  o folositi 
linistiti. Daca  stiti bine ce inseamna 
balta, stiti care sunt locurile unde stau 
pestii si stiti ca se pescuieste destul de 
mult, va pot asigura ca un boilies bine 
echilibrat din punct de vedere nutritiv 
si cu o aroma care se imprastie subtil, 
vor da rezultate mult superioare boili-
esurilor cu aroma in exces.

Am facut multa  munca de obser–
vatie in acest sens. De fapt, stand aici 
chiar in acest moment (in mijlocul 
iernii), fereastra biroului meu de aca-
sa da exact spre gradina unde se a�a 
iazul meu natural cu crapi. In timp ce 
privesc apa, pot sa vad spinarea unuia 
dintre pesti. Stiu cu siguranta  ca  pe 
langa  el mai sunt inca  cel putin alti 
cinci pesti, parand sa  le faca  placere 
sa stea apropiati unii de altii. Vremea 
este destul de placuta pentru moment 
si pestii sunt relativ activi, iar apa are 
o culoare murdara, ca de ceai. Daca 
ar � ger, apa ar incepe sa  se limpe-
zeasca pe masura ce pestii s-ar opri sa 
mai scormoneasca  in namol. Acesta 
este momentul in care pot sa  observ 
tot ce fac pestii pe timp de iarna, si 
de �ecare data  sunt adunati intr-un 
grup compact. Ar parea ca  sunt trei 

bancuri principale, iar �ecare banc de 
pesti are o zona preferata.

Pestii mei au poarta

RAPILOR mei le 
plac boiliesurile, iar 
acestea reprezinta 
suplimentul lor ali-
mentar – le ofera  o 

sursa  alternativa  de hrana  pe langa 
abundenta de hrana naturala prezen-
ta in iaz. Sunt mandru de faptul ca in 
ultimii sapte ani (de cand am inceput 
sa cresc crapi) nu mi-a murit niciunul. 
Cred ca  am reusit sa  le ofer o dieta 
echilibrata. Asa cum se intampla  cu 
majoritatea iazurilor de curte, am mai 
multi pesti decat ar trebui, asa ca sunt 
nevoit sa le ofer un supliment alimen-
tar. Problema este ca se inmultesc in 
�ecare an, iar eu nu gasesc puterea sa 
ma despart de o parte dintre ei – sunt 
superbi. Nu numai asta, dar in ziua de 
azi sunt curajosi cei care isi eliberea-
za  pestii intr-un lac natural, de frica 
bolilor. Daca pestii mei sunt purtatorii 
vreunei boli, nu mi-as ierta niciodata 
faptul ca  am imbolnavit pestii salba-
tici. Este atat de frustrant. Mi-am in-
chiriat propriul meu lac, care este plin 
de batrani razboinici cam de aceeasi 
varsta cu mine si mi-ar placea sa vad 
unii dintre pestii din iaz crescand aco-
lo, dar nu indraznesc sa o fac. Crapii 
aceia batrani merita  sa  isi traiasca 
viata fara  riscul de a se imbolnavi. 
Pestii mei probabil ca  sunt sanatosi, 
dar cine poate � sigur?
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Crapilor mei le plac boiliesurile, iar acestea reprezinta 
suplimentul lor alimentar – le ofera o sursa alternativa de hrana pe 
langa abundenta de hrana naturala prezenta in iaz. Sunt mandru 
de faptul ca in ultimii sapte ani (de cand am inceput sa cresc crapi) 
nu mi-a murit niciunul.

Noul Magnum White a prins multi crapi 
iarna aceasta. Combinatia de ingrediente 
si stimulatori a fost de�nitivata dupa multi 
ani de experimentari.
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Am deviat un pic de la subiect. Ce 
vroiam sa spun (dupa ce am subliniat 
ca pestii mei mananca la fel de multe 
boiliesuri ca si crapii salbatici) este 
ca  daca  pun cateva boiliesuri putin 
aromate aproape de ei in perioada 
de inactivitate, in care nu se hranesc, 
pur si simplu le ignora  pana  cand 
soseste momentul cand vor sau simt 
nevoia sa  se hraneasca. Cateodata 
boiliesurile raman in apa si doua zile, 
la cativa centimetri de gura lor, iar ei 
se multumesc sa  le lase acolo pana 
cand simt nevoia sa se hraneasca din 
nou.

In schimb, daca  pun intre crapi 
chiar si un singur boilies cu aroma 
supradozata, se trezesc imediat din 
amorteala si se indeparteaza de boili-
es; devin agitati si pur si simplu plea-
ca de acolo. In mod cert nu am vazut 
niciun peste din celelalte bancuri care 
sa  �e atras de acea momeala  si sa 
inoate spre ea. Acesta este, presupun, 
lucrul pe care il spera  pescarii cand 
adauga  arome si glug-uri suplimen-
tare momelilor lor. In mod cert, eu 
vad ca  se intampla  exact contrariul, 
pestii parand sa  simta  un disconfort 
evident odata ce in apa este introdus 
un boilies foarte aromat, si trebuie sa 
tin cont de faptul ca in iazul meu nu 
s-a pescuit niciodata, asa ca nu se tem 
de boiliesuri viu colorate sau de cele 
de culori inchise, sau de vreo aroma 
anume. Faptul ca iazul este destul de 
mare si in el este prezenta toata hra-
na naturala  pe care o intalnesc si in 
lacurile unde pescuiesc (asa ca pestii 
au intotdeauna o alternativa) demon-
streaza ca acesti pesti sunt un indiciu 
destul de exact a ceea ce se intampla 
la adancimile unde nu prea vad nimic.

In timpul lunilor reci, zvacnirile 
si smuciturile familiare ale �rului pe 
care le observam imediat dupa lansa-
re pot sa  insemne �e ca  pestii ating 
�rul in timp ce parasesc zona in care 
am lansat momeala, �e ca se grabesc 
sa o investigheze.

Asadar, eu cel putin am incetat sa 
mai folosesc boiliesuri puternic aro-
mate iarna, si cu siguranta pot sa tin 
capul sus si sa  spun ca  prind destul 
de multi crapi cu adevarat de vreme 
rece – nu vorbesc de crapi care inca se 
comporta ca in timpul verii sau toam-
nei, ci de crapi in ianuarie, februarie 

si martie, cand au trecut deja prin 
multe ingheturi si posibile poduri de 
gheata.

Ingrediente

AI SA  trecem acum 
in revista  lucrurile 
pe care le folosesc si 
cele de care ma feresc 
atunci cand imi fac 
mixurile pentru iarna.

Inca  folosesc o cantitate mica  de 
proteina lactica, asa ca mixul meu nu 
s-a indepartat prea mult de primele 
experimente cu 1/3 proteina  si 2/3 
ingrediente de volum/umplutura.

Cateva tipuri de cereale pentru 
micul dejun pot reprezenta ingredi-
ente foarte bune de umplutura, ca 
si multe dintre mixurile de tip bird 
food (hrana  pentru pasari). Imi plac 
cele cu textura  mai grosiera  cum ar 
� Ce De si Nectarblend de la Haith’s. 
Sunt multe alte mixuri similare de la 
alti producatori, dar eu am mentionat 
doua dintre cele mai folosite astfel de 
mixuri.

O vizita  la pet-shopul din cartier 
pentru a vana alte cateva ingredien-

te alternative poate � o idee foarte 
buna. Tipul acesta de mix, cu textura 
foarte grosiera, ajuta atractantii sa se 
disperseze rapid fara sa ne forteze   sa 
punem o doza mare de aroma in boi-
liesuri.

Germeni de grau, faina  de ovaz, 
biscuiti faramitati, faina  foarte �na 
de cereale, tarate, iar lista poate con-
tinua cat de mult doriti. Aceste cateva 
ingrediente ar trebui sa va dea o idee 
despre tipul de ingrediente pe care le 
folosesc si pe care le combin ca ingre-
diente de umplutura.

Daca nu vreti sa  va faceti un mix 
pornind de la zero, atunci alegeti unul 
din comert. Gasiti un mix de care 
sunteti multumiti pentru inceput si 
apoi incepeti sa  adaugati diferite in-
grediente pentru a vedea daca puteti 
sa ii imbunatatiti calitatile pentru iar-
na. Sunt sigur ca in cele mai multe ca-
zuri veti reusi. Pur si simplu inlocuiti 
o treime din cantitate cu altceva si 
faceti o incercare. Folosind un mix de 
baza standard, cel putin aveti certitu-
dinea ca se va rula corespunzator.

Ingredientele de care ma  feresc 
iarna sunt cele cu un continut ridicat 
de uleiuri/grasimi si totodata  incerc 
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sa mentin nivelul proteinei destul de 
scazut.

Am vazut cu totii ce se intampla 
cu grasimea dintr-un carnat sau un 
burger proaspat prajit daca il lasam in 
tigaie sa se raceasca. Da, se intareste. 
Uleiul si grasimea din boiliesuri fac 
acelasi lucru in apa rece.

Din punctul meu de vedere, atunci 
cand pescuiesc, evit sa folosesc fainuri 
de peste pe timpul iernii.

Am citit cu totii… „Fainurile de 
peste nu merg bine iarna!”. 

Apoi saptamana sau luna urma-
toare vine altcineva si spune „Fainuri-
le de peste merg pe lacul unde pescu-
iesc eu iarna.”

Ei bine, este o foarte mare 
diferent a  intre „a merge” si „a � la 
fel de e�ciente” in comparatie cu alte 
boiliesuri. Da, crapii vor manca boi-
liesuri pe baza  de faina  de peste si 
veti prinde cativa pesti, dar, si este un 
mare DAR, sunt multe alte boiliesuri 
care sunt mult mai e�ciente decat 
cele pe baza de faina de peste.

Asadar, decat sa  lasam lucrurile 
asa, haideti sa  vedem de ce nu sunt 
atat de e�ciente in lunile reci compa-
rativ cu vara.

Retete

A  NE intoarcem 
la exemplul cu ti-
gaia pe care l-am 
mentionat. Odata ce 
apa se raceste seri-
os (de regula  dupa 

primele cateva ingheturi), continutul 
de uleiuri din faina de peste si ule-
iurile de peste (care sunt de regula 
adaugate suplimentar la acest tip de 
mix) vor incepe sa se solidi�ce si toti 
atractantii naturali care s-ar � dis-
persat in timpul verii vor � sigilati in 
interiorul boiliesului. Odata  ce pestii 
incep sa  manance, boiliesurile vor � 
total diferite fata de momentul in care 
au fost aruncate in apa.

Intorcandu-ne la termenii umani 
mai usor de inteles – carto�i prajiti 
calzi si buni pe care i-ati servit mai de-
vreme sunt acum ca niste carto� prajiti 
lasati peste noapte in tigaie. Au un 
gust total diferit fata de cei calzi proas-
pat prajiti si totodata sunt acoperiti de 
o pasta vascoasa. Mancati-i si veti ve-
dea ca grasimea de deasupra ii va face 
mult mai greu de inghitit – si ganditi-
va ca noi avem sange cald!

Boiliesurile pe baza  de faina  de 
peste si uleiurile sunt ca niste carto� 
prajiti reci pentru crapi. Pot � mancati, 
dar au foarte putini atractanti care sa 
se disperseze in apa, iar odata inghititi, 
va trece o perioada  foarte lunga  de 
timp pana  sa  �e digerati. Mancarea 
care ramane in interior pentru o peri-
oada mai lunga de timp nu este tocmai 
un lucru bun. Va face ca pestele sa se 
simta foarte rau dupa o anumita peri-
oada si, din punctul nostru de vedere 
egoist, cu cat boiliesurile raman mai 
mult timp in interiorul crapilor, cu atat 
mai mult va dura pana  cand acestia 
vor trebui sa se hraneasca din nou.

Da, stiu ca exista fainuri de peste 
prelucrate la temperaturi joase. LT94, 
cred, este cea mai cunoscuta  dintre 
acestea. Este mult mai usor de dige-
rat decat Provimi, sa zicem, care este 
una dintre cele mai ieftine fainuri de 
peste, dar tot are in compozitie peste 
10% ulei. Crapul va digera aceasta fa-
ina mult mai repede decat o faina de 
peste mai ieftina, dar tot va dura mai 
mult decat in cazul multor altor ingre-
diente si care sunt la fel de hranitoare 
pentru pesti. Asadar, dupa  mine, fo-
losind fainuri de peste in timpul lu-
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nilor reci nu va  faceti niciun serviciu 
voua, buzunarului vostru sau pestilor. 
Pastrati-le pentru perioada cand sunt 
cel mai e�ciente – in perioada verii 
cand crapii le digera mult mai usor.

Am amintit de uleiurile de peste 
atunci cand am vorbit despre fainurile 
de peste. Evit sa folosesc orice ulei in 
perioada rece. Crapii din majoritatea 
lacurilor mananca  atat de multe gra-
simi din continutul nadelor in timpul 
verii incat nu mai au oricum nevoie 
de asa ceva. Daca  aveti dubii, nu le 
folositi. Rata de prindere nu se va mo-
di�ca, ba dimpotriva.

Uleiurile esentiale

N ORICE CAZ, imi 
place sa  folosesc ule-
iuri naturale esentiale 
in boiliesurile pentru 
apa  rece. Uleiurile 
esentiale sunt total di-

ferite fata de uleiurile normale. In pri-

mul rand, se folosesc doar in cantitati 
foarte mici – cantitatile nu se masoara 
nici macar in mililitri, ci in picaturi.

Odata  ce incep sa  cunosc un lac 
bine, si am o idee destul de buna 
despre locurile unde stau crapii, ma 

multumesc sa  folosesc boiliesuri in 
care pun doar uleiuri esentiale si 
niciun pic de aroma. Pescarii care 
obisnuiesc sa  foloseasca  boiliesuri 
foarte aromate s-ar putea sa spuna ca 
sunt de pe alta  planeta. Oricum, ule-
iurile esentiale se disperseaza  foarte 
putin in apa.

Am folosit prima data  aceasta 
tehnica  la Patshull Church Pool pe la 
sfarsitul anilor ’80. Am avut cateva ierni 
foarte reusite acolo. La momentul acela 
foloseam credinciosul meu mix Yellow 
Birdy si cateva uleiuri esentiale pe care 
i le-am dat lui Kevin Nash atunci cand 
a lansat Nash Baits. Combinatia de ule-
iuri esentiale inca  este comercializa-
ta de �rma Nash sub numele de „The 
Sting Essential Oil Blend”.

Nici mixul Yellow Birdy si nici 
combinatia de uleiuri esentiale The 
Sting nu emiteau in apa  arome pu-
ternice, dar ofereau pestilor o hrana 
foarte usor de digerat si totodata foar-
te gustoasa. Eram sigur ca  stiu unde 
stau pestii, dar tacticile mele obisnuite 
si cele ale altor pescari care pescuiau 
acolo nu dadeau rezultate.

> Crapi in oglinda

24     MARTIE  > SUPERPESCAR

Pur si simplu umpleti un pahar cu apa si puneti un boi-
lies in el. Dupa un timp gustati apa si vedeti daca puteti sa 
detectati aroma. Daca puteti, atunci inseamna ca aroma a 
inceput sa se disperseze. Schimbati apa si repetati procesul. 
Atata vreme cat inca mai puteti sa detectati aroma in apa in-
seamna ca aroma inca iese din boilies. Atunci cand constatati 

ca nu se mai simte nicio aroma inseamna ca aceasta s-a ter-
minat. Acum, pur si simplu spargeti boiliesul in doua pentru 
a vedea daca a retinut vreun miros. Aceste teste simple le 
puteti face cu orice boilies si oricand. Pentru ca rezultatele 
sa �e precise, trebuie sa tineti paharul afara pentru a simula 
temperatura la care pescuiti.

ESTE O DIFERENTA IMENSA INTRE AROMA SI GUST!
Aromele se disperseaza in apa. Gustul ramane in boilies. Puteti sa faceti un test 
simplu acasa pentru a vedea cata aroma se disperseaza din boiliesurile voastre si 
pentru cat timp.

Cateva dintre aromele, amestecurile de 
uleiuri esentiale si stimulatorii folositi in 
Rahja Spice

Boiliesuri lasate la inmuiat pentru a vedea cat de repede si 
pentru cat timp se elibereaza aroma

Ati incercat asta pana acum?

I
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Boilies din nou

-AM INTORS la 
planseta de proiec-
tare, ca sa  zic asa, 
si am analizat din 
nou datele proble-
mei. Printre pescari, 

numitorii comuni erau plumbi mari, 
arome puternice, pop-up-uri singulare 
si/sau boiliesuri de fund singulare si 
�re solubile. Nimeni nu prindea, asa 
ca am evitat toate aceste lucruri si am 
inceput sa  pescuiesc cu plumbi mici, 
un boiliesc cu o aroma foarte discreta, 
si nada  foarte putina. Nu m-am mai 
uitat nicio clipa inapoi!

Acum stau aici si ma  intreb daca 
pestii reactionau precum cei pe care 
ii privesc acum sub geam in timp ce 
scriu. Pur si simplu se indepartau de 
mirosuri in loc sa  stea langa  ele si 
sa  le tolereze? Parerea mea este ca 
reactionau la fel.

Aceasta a fost o lectie foarte im-
portanta pentru mine. Iarna, am prins 
foarte multi pesti la ceea ce ar parea 
un boilies fara  aroma, dar totoda-

ta  foarte gustos. In ziua de azi, daca 
sunt sigur ca  stiu locul in care stau 
crapii, sunt mai mult decat multumit 
sa pescuiesc cu boiliesuri care nu emit 
aproape niciun miros, mai ales atunci 
cand temperaturile sunt foarte scazu-
te. Nu trebuie sa  atrageti crapii. Cra-
pii sunt deja acolo daca i-ati localizat 
corect.

Din nefericire, astfel de nade nu 
prea au sanse sa �e vandute. Sunt si-
gur ca pentru cei mai multi dintre pes-
cari, mirosul boiliesului este cel care 
le da increderea si nu ceea ce este, de 
fapt, in interiorul boiliesului in mo-
mentul cand crapul ajunge in zona 
nadita ca sa-l manance.

Daca  pescuiesc pe un lac pe care 
nu il cunosc, atunci incerc sa folosesc 
nade care emit o aroma  subtila. Asa 
cum am spus si la inceputul acestui ar-
ticol, adesea amestec nade fara miros 
cu unele cu miros discret. Din fericire 
pentru mine, in jocul de-a nada, aces-
te nade cu un miros subtil par sa  �e 
pe placul clientilor. Cele mai de succes 
boiliesuri din gama Quest Baits sunt 
Fruity Tri�e (un amestec de aroma de 

fructe cu frisca), Ghurkka Spice (con-
dimente thailandeze) si Rahja Spice 
(condimente indiene).

Toate au mirosuri foarte atractive 
pentru pescari si toate elibereaza aro-
ma in mod constant, dar isi pastreaza 
gustul chiar si dupa ce au stat o peri-
oada mai lunga in apa. Cred ca acest 
„gust” care ramane in boilies este un 
lucru ce nu prea e luat in seama. In 
perioada rece a anului, atunci cand 
boiliesurile au sanse mari sa stea mai 
mult timp in apa  pana  se hotarasc 
pestii sa  se hraneasca  (de obicei la 
cateva zile dupa ce noi ne intoarcem 
acasa), vreau ca boiliesurile sa  aiba 
inca un gust bun. Multe boiliesuri sea-
mana cu o pasta fara gust dupa cateva 
zile de stat in apa.

Sper ca  acest articol a reusit sa 
va  puna  inca  o data  materia cenusie 
in miscare. Daca  ceva din cele scrise 
de mine a facut clopoteii sa  va  sune, 
atunci inseamna ca a meritat efortul.

Pana data viitoare va urez, pescuit 
placut! 

PUBLICITATE
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–Traducere de Marius Mardale
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