
NCA  folosesc in mod conventional
boiliesuri direct din punga, atunci
cand pot, pentru ca este un mod de
pescuit mult mai usor si care con-

suma  mult mai putin timp, insa  sunt
momente cand pescuitul devine di�cil
si simt ca trebuie sa folosesc alte meto-
de pentru a avea un plus fata de ceilalti
pescari. Presupun ca toti avem cate un
as in maneca pe care il scoatem atunci
cand lucrurile nu merg asa cum ne-am
dorit. La inceput obisnuiam sa  usuc
boiliesurile proaspete-inghetate doar
pentru a le lungi viata, pentru atunci
cand pescuiam pe continent si cand
presupunea sa calatoresc mult pentru a
ajunge la pescuit. Acest lucru se intam-
pla in perioada in care nu suportam
momelile shelf-life (viata lunga pe raft).
Sau pentru a completa acest punct, nici
pestilor nu prea le placea ce era folosit
in conservarea acestor momeli de raft.
Cum s-au schimbat aceste probleme cu
metodele folosite de Quest Baits, prin
stabilizarea momelilor proaspete fara
folosirea conservantilor, este o alta
poveste care a fost prezentata in artico-
lele trecute.

LACUL MANGROVE, 
MALUL CAT CASA

Aceasta metoda de uscare si rehidra-
tare am folosit-o atunci cand am pescuit
pe lacul sindical Mangrove, condus de
Tim Paisley si am inceput sa  ma  gan-
desc mult cum as putea obtine un plus
in a prinde pesti fata de ceilalti pescari.
Toti abonatii acestui lac erau pescari
foarte buni. Toti pescuisera pentru mult
timp pe acest lac si toti au avut capturi
mari peste tot pe unde au pescuit, multi
dintre ei �ind nume foarte sonore in
UK. Lacul Mangrove este unul natural,
care se a�a  acolo de mii de ani.
Substratul este unul foarte malos, pro-
babil �ind lacul cu cel mai mult mal pe

care am pescuit. O metoda prin care am
vrut sa determin cat de adanc este stra-
tul de mal a fost prin taierea unor
ramuri de salcie de 8 si chiar 10 metri
pe care le-am scufundat in apa pana am
ajuns la un substrat mai tare. Cand
ieseau din apa  40-50 cm din acele
ramuri lungi m-am gandit ca ar trebui
sa ma opresc. Aveam nevoie de ramuri
de 15 metri, poate chiar mai mult, pen-
tru a ajunge la un substrat mai ferm,
lucru care s-a intamplat pana la urma.
Cred ca acum s-a realizat faptul ca lacul
Mangrove este unul foarte malos. Dar
ce legatura are asta cu rehidratarea boi-
liesurilor? Mai asteptati putin si o sa
vedeti.

CUM SCAPAM DE
MIROSUL DE MAL

Nu stiam inca  punctele �erbinti pe
care �ecare lac le are, nu stiam daca
pescuisem pe zonele bune sau pe cele
mai putin bune ale lacului. Un lucru
care m-a pus pe ganduri a fost faptul ca
momelile de la carlig, scoase din apa
miroseau foarte puternic a mal. Crapii
nu sunt deranjati foarte mult de acest
lucru, insa eu eram si inca sunt. Acest
lucru nu imi facea bine la incredere. Nu
caut o supradozare a aromei, insa pro-
blema ca  momelile mele devenisera
mai putin detectabile dupa  o durata
mai lunga  de stat in apa, devenise
sacaitoare pentru mine. Acest lucru
devenea ingrijorator, deoarece toti
pestii ii prindeam in cea de-a doua
noapte a partidelor mele de 36 de ore.
Toate boiliesurile sunt deshidratate
pana  la un anumit moment in timpul

unui proces de uscare si racire. Acesta
este motivul pentru care ele se
micsoreaza  putin dupa  ce sunt scoase
de la �erbere si pentru care boiliesurile
se um�a  dupa  o perioada  de stat in
apa. Ele pur si simplu sug apa si se rehi-
drateaza  singure pana  la un nivel
maxim de absorbtie. Am avut cateva
kilograme uscate de boilies, preparate
pentru un pescuit in Franta si deodata
mi-a trecut prin cap ca ar trebui sa fac
niste experimente pentru a gasi canti-
tatea de lichid si durata de timp nece-
sare pentru a converti momelile mele
uscate la aer, in momeli normale rehi-
dratate. Asadar, am experimentat folo-
sind aceste boiliesuri uscate la aer si le-
am pus in trei galeti separate, peste
care am turnat diferite cantitati de apa
din micul iaz a�at in gradina mea.
Niciodata nu am folosit apa de la retea
pentru a prepara boiliesuri sau pentru
a le inmuia. Daca  nu am posibilitatea
de a folosi apa  naturala  dintr-un lac,
atunci folosesc apa  plata. Fac orice
pentru a evita folosirea diverselor chi-
micale utilizate la tratarea apei care ar
putea dauna boiliesurilor.

In dimineata urmatoare, momeala
din galeata numarul 1 era inca tare la
interior. In galeata numarul 2 momea-
la arata neschimbata, de parca tocmai
ar � fost aruncata  in apa. In �nal,
momeala din galeata numarul 3 arata
de parca ar � stat toata ziua pe fundul
lacului. In cea de-a treia galeata canti-
tatea de apa era cea mai mare. Pentru
ca sunt atent cu banii si pentru ca nu
imi place sa  fac risipa, am luat aceste
momeli experimentale la urmatoarea
mea sesiune de pescuit pe Mangrove.
In mod normal daca as forta boiliesuri-
le mele in a inghiti cat mai multe lichi-
de inainte de a le introduce in lac,
atunci in mod sigur va � mai greu ca
ele sa traga mirosul de mal. Cu cat ma
gandeam mai mult la aceasta idee, cu
atat imi placea mai mult. Poate mai
mult lichid in momeala  ar modi�ca
gradul de imbibare cu apa? Acestea s-
ar imbiba mai incet sau mai repede?
Mintea mea intrase intr-o zona de tur-
bulenta. Aceasta  partida  de pescuit
avea sa  imi schimbe parerea despre
momeli si despre modul de pescuit in
lacuri cu mal mult. Aveam dreptate –
momelile imbibate in lichid luasera
foarte putin miros de mal. Dupa  ce 
m-am intors de la aceasta  partida  de
pescuit, am inceput sa  experimentez
imbibarea momelilor mele deshidrata-

Uscarea la aer si apoi rehidratarea boiliesurilor cu
diferite lichide este un lucru despre care am scris
destul de mult in decursul anilor si este o metoda pe
care am dezvoltat-o si cu care mi s-a asociat numele
in UK de foarte multe ori. Ma deranjeaza totusi cand
vad ca diferiti scriitori-pescari confunda rehidratarea
boiliesurilor cu dipuirea lor. Acestea doua sunt
metode complet diferite si cu rezultate la fel. 

SHAUN HARRISON (TEXT SI FOTOGRAFIE)

USCAREA  LA  AER  S I  REHIDRATAREA  BOILIESURILOR
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te cu diverse lichide. Asa cum era de
asteptat, cu cat era mai gros / vascos
lichidul, cu atat dura mai mult ca
momeala sa se imbibe si implicit sa se
rehidrateze.

ADITIVUL NUMARUL 1
Acum, toata lumea stie despre e�ca-

citatea semintelor de canepa. Crapii
iubesc aceste seminte, sunt formidabi-
le. Am folosit in decursul anilor canepa
mai mult decat orice alta  momeala.
Problema este insa  ca  uneori poate �
prea buna. Crapii se hranesc foarte
bine cu ea si apoi devine frustrant de
di�cil sa  ii faci sa  se hraneasca  cu o
momeala  mai mare si devine foarte
greu sa ii mai pacalesti. Obisnuiam sa
gandesc ca pe acestia nu ii deranjeaza
sa manance si altceva atunci cand li se
ofera  un pat mare de canepa. Acum,
mi-am schimbat parerea. Odata  ce
canepa este mancata, abia atunci ai o
sansa  mai buna  de a prinde un crap
care cauta si se plimba dupa mancare.
Multe companii au incercat sa  scoata
bani din aceasta momeala fenomenala,
insa niciuna nu a reusit sa scoata ceva
care sa  atraga  mai mult decat canepa
in sine. Diferite mixuri de canepa si alte
seminte – uleiuri de canepa, aroma de
canepa  etc. nimic nu se ridica  la
atractia naturala  a semintelor de
canepa. Acest lucru nu se realizeaza
deoarece majoritatea sunt facute din
ramasitele semintelor, tulpina etc. Insa,

daca torn apa uleioasa de la proaspata
�erbere a canepei in micul iaz din
gradina, crapii sunt atrasi instant intr-
un mod de hranire. Printre primele ast-
fel de lichide cu care am experimentat
rehidratarea boiliesurilor uscate la aer
(tari ca piatra si uscate pana la miez) a
fost apa folosita la �erberea semintelor
de canepa. Rezultatul a fost unul
ametitor pentru mine. Am observat ca
doua parti de boilies de 10 mm uscate
la aer reuseau sa traga o parte de “suc
de canepa” (ca masura  am folosit un
pahar mare) si inca  aratau si se
simteau ca niste boiliesuri standard.
Aveam acum boiliesuri imbibate cu trei
masuri de “suc de canepa”! Stiam ca au
sa  mearga  inainte de a le folosi. In

decursul timpului am incercat diverse
forme de seminte de canepa in boilie-
surile mele, insa  de �ecare data  am
ajuns sa am probleme la rularea acesto-
ra, din cauza naturii uleioase a canepii.
Pacat ca  nu mi-am dat seama mai
devreme sa  le introduc dupa  ce am
facut boiliesurile!

ZECE ANI DE TESTE
Am condus cu foarte mare viteza

pentru a ajunge repede la Mangrove si
pentru a incerca prima oara nemaipo-
menitele mele boiliesuri imbibate in
„suc de canepa”. Aceasta partida avea
sa devina cea mai productiva din cele
de la Mangrove. Un alt lucru nemaipo-
menit a fost ca am prins peste chiar din

prima seara. Am folosit la inceput doar
momeala care a tras cel mai mult
lichid, iar in cea de-a doua seara eram
sigur ca toata momeala aruncata in apa
era imbibata  in lichid. Am prins crapi
de 10 kg, 13,4 kg, 12,6 kg, 16 kg
(Conan), 7,2 kg, 12,9 kg, 9,8 kg si 
12,4 kg si am pierdut un peste. A fost o
partida  entuziasmanta pentru mine, 9
pesti in 36 de ore la noua mea
momeala, pe un lac care este intr-
adevar di�cil si provocator! Ultimele
doua trasaturi au venit in momentul in
care avertizorii erau stransi, iar lansete-
le stateau pe ponton. A trebuit sa plec
lasand in urma un loc plin de pesti care
se hraneau, pentru a incepe un drum
de doua ore inapoi la munca. In mod
clar aveam in fata o prezentare alterna-
tiva  a momelilor, pe care aveam sa  o
dezvolt in viitor. Sincer, nu as  dori sa
transform acest articol intr-unul in care
sa prezint cat de mult am prins, asa ca
nu am sa  mai continui lista cu nume-
roasele capturi savarsite la urmatoare-
le partide de pescuit la care am folosit
acest tip de momeala. Su�cient mi se
pare sa spun faptul ca la o partida de
pescuit de trei nopti pe un lac din
Franta  am prins 44 de crapi culminand

cu unul de 21 kg la debutul cu aceste
momeli acolo. In UK am fost invitat sa
pescuiesc pe un lac incredibil de malos
pe care nu mai fusesem niciodata si am
prins un crap oglinda de 17 kg, un crap
comun de 15 kg si alti cativa de 10 kg.
Acestea se intamplau in vara anului
2001. Scriu aceste cuvinte in Octom-
brie 2011, peste 10 ani de la prima

experimentare a boiliesurilor rehidra-
tate si in mod cert aceasta  metoda  a
avut capturi impresionante de-a lungul
timpului si nu este un lucru nascocit de
mine pentru a avea despre ce scrie.

CUM AM CASTIGAT
INCREDEREA CRAPILOR

Pana in aceasta zi, „sucul de canepa”
a fost si este cel mai e�cace lichid de
rehidratare din cele folosite. Sa �u sin-
cer, a fost atat de bun pentru mine
incat am experimentat mai rar un alt
lichid in afara de acesta. La inceput, in
partidele de pescuit pe Mangrove, �e
prindeam multi pesti, �e nu prindeam
absolut nimic. Atunci cand pestii se
a�au pe patul de nada, nu era nimic
care sa ii determine sa plece. Sunt sigur
ca in partidele ciudate in care nu prin-
deam nimic, pur si simplu nu imi
dadeam seama de zona pe care se a�a
pestii sau nu reuseam sa ii fac sa vina
pe patul meu de nada. Poti sa  ai cea
mai buna momeala  din lume, insa  nu
vei reusi sa prinzi crapi, daca acestia nu
se a�a  acolo. In perioada premer-
gatoare iernii, in acel prim an 2001,
inca  prindeam pesti pe paturi masive
de nada. Acestea erau perioadele in

Sucul de canepa

Incearca in continuare lucruri noi pentru a avea trasaturi.Pontonul de pe Mangrove unde am folosit pentru prima oara boiliesuri uscate-rehidratate
Boiliesurile uscate si apoi rehidratate
nu vor mirosi a mal.

Unul dintre pestii record prinsi atunci pe Mangrove
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� o mare problema. Eu de obicei pen-
tru nadire folosesc spodul, catapulta
sau spombul. Foarte multi pescari
usuca la aer momelile pentru partide-
le de pescuit pe continent, pentru a
putea cara cat mai multa momeala si
pentru a o conserva in acelasi timp.
Majoritatea pescuiesc cu ele uscate,
fara  a le rehidrata. Am facut si eu
acelasi lucru in trecut si am reusit sa
prind crapi incredibil de repede cu
aceasta. Totusi acestea vor absorbi
foarte multa apa din lac si alte miro-
suri care vor masca aroma pe care au
avut-o la inceput. Daca veti reusi sa le
rehidratati �e cu putina  apa  sau cu
atractantii doriti, atunci va pot asigu-
ra ca  momelile vor deveni mai e�-
ciente ca de obicei. Frumusetea rehi-
dratarii este ca  va permite sa  folositi
orice lichid pe care poate nu reusiti sa
il folositi in fabricarea lor. Iar daca nu
au mai fost folosite pe acel lac, atunci
s-ar putea sa  aveti o surpriza  mai
mult decat placuta. Deshidratarea
prin uscare si apoi rehidratarea
momelilor este metoda perfecta de a
imbiba boiliesurile cu arome care se
distrug la �erbere cum ar � cele baza-

te pe etil alcool. Multi atractanti se
pierd la procesul de �erbere asa ca de
ce sa-i mai punem?

PLUSURI SI MINUSURI
Dupa toate plusurile acestor meto-

de, am sa termin prin a enumera cate-
va minusuri pe care le puteti evita. Am

observat ca boiliesurile rehidratate se
strica  sau se acresc mai repede decat
cele normale. Nu prea trebuie folosite
mai mult de 48 de ore de la rehidrata-
re. In �nal, daca sunt lasate in lichid si
la soare, acestea o sa inceapa sa plu-
teasca  dupa  cateva zile. La fel se
intampla si cu „sucul de canepa”, care
daca  este �erbinte si este pus peste
boiliesuri, acestea vor pluti, asa ca un
sfat ar � sa  lasati apa sa  se raceasca
apoi sa incepeti procesul de rehidrata-
re. Prin urmare, urmatoarea data
cand mergeti la pescuit si aveti nevoie
de ceva in plus pentru a prinde peste
fat a  de ceilalti pescari, incercati
aceasta metoda. Fir intins!
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care ceilalti pescari nadeau foarte
putin. Asadar, oare de ce momeala
mea rehidratata  prindea mai bine
decat momeala normala si la ce conclu-
zii am ajuns dupa  o folosire indelun-
gata? Nu cred ca  pot sa  minimalizez
raspunsul la doar un singur motiv. Am
inceput prin a incerca sa  le umplu cu
un lichid pentru a tine mirosul/aroma
de mal departe de ele. A rezultat o
momeala cu o textura spalacita. Multe
dintre momelile pe care crapul le con-
sidera nesigure si cu care se intalneste
destul de des au miezul tare si uscat.
Insa daca ele se a�a de cateva zile pe
vad si le vor manca dupa ce pescarul a
plecat, atunci acestea vor avea miezul
moale si umed. Asa ca am decis sa ofer
momelii o textura care sa ii inspire cra-
pului siguranta. Am incercat sa grabesc
acest proces prin simpla adaugare a
„sucului de canepa” in boiliesurile nor-
male. Da, trag putin suc, insa  nu atat
de mult precum cele care sunt mai intai
uscate la aer. Cu aceste momeli am

prins peste, insa nu la fel de mult sau la
fel de constat. Acest lucru imi indica
faptul ca  nu neaparat „sucul de
canepa” este principalul aditiv care
ridica  atractia acestor momeli. Un
lucru care conteaza, este ca  subtila
aroma  de Rahja Spice si Special Crab

(doua dintre tipurile de boiliesuri de la
Quest Baits cu care am avut mare suc-
ces prin rehidratare – ambele tipuri se
usuca destul de usor) inca se simte prin
„sucul de canepa”. Ambele completan-
du-se una pe cealalta.

MOMELI CAT MAI MOI
Momelile cu care am avut cel mai

mult succes au fost cele uscate la aer
pentru 12 luni, asa ca  viata momelii
nu este o problema aici. Le-am folosit
pe toate pana  acum asa ca  va mai
dura inca un an pentru a repeta sce-
nariul. Cu cat am facut mai moi aces-
te momeli, cu atat au mers mai bine si
am prins mai multi pesti. In prezent
imi rehidratez in totalitate cu
apa/„suc de canepa” momelile. In
mod ideal, imi place sa �e atat de moi
incat sa le pot sparge intre degete cu
mare usurinta. Celelalte specii  mai
mici ar trebui sa �e un cosmar pentru
cei care folosesc aceste momeli moi,
pastoase, insa  nu este asa. Da, am
prins si lini, insa  acestia hranindu-se
pe zona nadita nu sunt un lucru rau.
Pestii care se hranesc atrag alti pesti.
Nadirea acestor momeli cu cobra, va

Sucul de canepa
Am folosit la inceput doar
momeala care a tras cel mai
mult lichid, iar in cea de-a doua
seara eram sigur ca toata
momeala aruncata in apa era
imbibata in lichid. Am prins
crapi de 10 kg, 13,4 kg, 12,6 kg,
16 kg (Conan), 7,2 kg, 12,9 kg,
9,8 kg si 12,4 kg si am pierdut
un peste.

Legendarul Conan la boiliesurile rehidratate.Ultimii doi pesti au venit cand avertizorii si
celelalte bagaje erau stranse
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