
P`strarea nadei \n cele mai bune condi]ii
este un subiect care d` b`t`i de cap mul-
tor pescari, mai ales \n partide lungi. Cele
mai frecvente \ntreb`ri pe care le primesc
pe aceast` tem` sunt ce durat` de via]`
au boiliesurile proaspete [i cåt rezist`
semin]ele preparate.

Mai mult din obi[nuin]` decåt din alte
motive, am avut \ntotdeauna la mine
nad` proasp`t`, fie sub form` de
boiliesuri (pe care obi[nuiam s` le ]in
congelate cåt mai mult), fie sub form` de
semin]e. Ast`zi, am [i alte metode de
p`strare a nadei, pe care, \n orice caz, o
pot ]ine pe balt` \n cele mai bune condi]ii
cel pu]in o s`pt`mån`.

S` \ncepem prin a discuta metodele de
p`strare a boiliesurilor. Boiliesurile con-
gelate, dac` sunt ]inute \n pungi de plas-

tic, cum sunt pungile \n care se vånd, nu
rezist` mai mult de trei-patru zile, \n
func]ie de vreme, dup` care vor \ncepe s`
se deterioreze. La cele mai multe dintre
ele, primul semn clar este apari]ia unui
praf alb la suprafa]`, care le face s` arate
ca [i cum ar fi fost pudrate cu f`in`.
Acestea sunt zaharurile naturale produse
atunci cånd nada \ncepe s` se descom-
pun` [i, de[i nu arat` prea bine, sunt chiar
atr`g`toare pentru crap. E un stadiu care
nu m` \ngrijoreaz` prea tare, dar am grij`
ca nada mea s` nu ajung` aici.

{i atunci ce op]iuni avem?
A[ vrea s` spun de la \nceput c`

boiliesurile proasp`t decongelate [i
ambalajele de plastic sunt una dintre cele
mai rele combina]ii. Mul]i produc`tori
livreaz` boiliesurile \n pungi, dar odat` ce
ai scos pungile din congelator devin cel
mai prost ambalaj cu putin]`. Plasticul
\mpiedic` boiliesurile s` se usuce [i
p`streaz` toat` umiditatea \n pung`. Tot
din vina plasticului, bilele l`sate la soare
transpir`. |n toate aceste cazuri, durata
lor de via]` va fi mult scurtat`.

Metodele de p`strare pe care le-am
folosit de-a lungul anilor au fost urm`-
toarele:

1. P`strarea boiliesurilor \n stare
congelat` cåt mai mult cu putin]`.

2. Deshidratarea boiliesurilor [i
rehidratarea lor \nainte de folosire.

3. |nceperea procesului de
deshidratare la plecarea de acas`.

4. Folosirea unei combina]ii de
boiliesuri proaspete, congelate [i
ready-made.

PASTRAREA BOILIESURILOR 
Aceasta era metoda pe care obi[nuiam

s` o folosesc. De-a lungul anilor, am \ncer-
cat toate modurile posibile de a men]ine
boiliesurile congelate, inclusiv gen]i
izoterme, l`zi izoterme, frigidere portabile,
pån` [i modeste cutii de polistiren.
Principalul dezavantaj este c` gen]ile sau
l`zile sau frigiderele ocup` mult spa]iu,
chiar dac` nu iei nad` mult`. {i \nc` n-am
g`sit o lad` care s` ]in` boiliesurile conge-
late mai mult de o zi [i ceva. 

Exist` mari diferen]e de pre] \ntre l`zile
izoterme [i pot s` v` asigur c` modelele
scumpe vor fi, de regul`, mult mai eficiente
decåt cele ieftine, aproape de unic` folo-
sin]`. Totul ]ine de cum sunt construi]i
pere]ii [i cåt de bun e sistemul de \nchi-
dere. Un lucru care trebuie evitat este s`
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Boiliesurile proaspete sau decongelate, dac` sunt ]inute în pungi de plastic, 
nu rezist` mai mult de trei-patru zile, dup` care vor începe s` se deterioreze.

Boiliesurile proasp`t deconge-
late [i ambalajele de plastic
sunt una dintre cele mai rele
combina]ii. Mul]i produc`tori
livreaz` boiliesurile în pungi,
dar odat` ce ai scos pungile
din congelator devin cel mai
prost ambalaj cu putin]`.

Lada izoterm` poate fi ]inut` [i 
ea la congelator câteva zile.

Shaun î[i împacheteaz` 
boiliesurile în por]ii zilnice, 
puse în l`zi izoterme [i învelite 
în foi]` de staniol, ca s` se 
decongeleze cât mai încet.



Pur [i simplu, ]ine boiliesurile \n conge-
lator pån` \n ultima clip` \nainte s` plece.
Doar atunci le scoate [i le pune \n saci
pentru boilies, iar procesul de deshidratare
se desf`[oar` pe durata drumului. Am
\ncercat [i eu [i am constatat c` merge
destul de bine, cu condi]ia s` ai parte de o
vreme suficient de uscat`.

Cånd ajungi pe balt`, atårni sacii undeva
\ntr-un copac pe timpul zilei, iar noaptea \i
acoperi ca s` nu se ude. Ca de obicei, sacii
trebuie agita]i bine de cåteva ori pe zi ca

boiliesurile s` se usuce uniform. Dac`
vremea e umed`, trebuie ]inu]i la uscat \n
ma[in`. Ca alternativ`, se mai pot ]ine [i
\ntr-o g`leat` de plastic cu capac etan[, \n
care ai pus sare sau orez.

Ca s` evit problema roz`toarelor care se
urc` \n copac [i atac` boiliesurile, iau la
mine o frånghie de rufe, pe care o leg \ntre
dou` crengi [i de care atårn sacii de boilies.
Numai un roz`tor incredibil de perseverent
ar putea s` ajung` la ei.

|n felul `sta, ai boiliesuri proaspete cu
care s` \ncepi partida. Treptat, boiliesurile
se vor usca [i se vor \nt`ri, dar nu atåt de
mult \ncåt s` devin` de nefolosit. E un sis-
tem care nu presupune niciun fel de
preg`tiri prealabile, iar boiliesurile vor
rezista f`r` probleme.

COMBINA}II DE BOILIESURI 
PROASPETE, CONGELATE
{I READY-MADE

Combina]iile de boiliesuri reprezint` o
tactic` pe care o folosesc tot mai des. |n
trecut, am fost oarecum \mpotriva
boiliesurilor ready-made – [i asta pentru
c`, dup` p`rererea mea, ready-made-
urile nu suportau compara]ie cu
boiliesurile proaspete sau congelate. |n
niciun caz n-a[ fi vrut ca nadele mele s`
con]in` conservan]ii utiliza]i \n acel
moment. Lucrurile au evoluat \ns` [i aici.
Nu pot s` garantez pentru toate firmele
produc`toare, dar [tiu exact ce con]in
boiliesurile ready-made f`cute de firma
mea [i nu am nicio problem` s` dau cu ele. 

Am \nceput s` combin boiliesurile con-
gelate [i cele de tip ready-made \n pes-
cuitul obi[nuit [i, mai mult decåt atåt,
folosesc ca momeal` ready-made-uri,
pentru c` sunt ceva mai tari. Avånd
ambele tipuri de boilies, ai o serie de avan-
taje din toate punctele de vedere. Dac`
vremea nu-]i permite s` p`strezi
boiliesurile congelate sau s` le usuci,
ready-made-urile te salveaz`. Acum, c`
am \nceput s` le folosesc, am c`p`tat
\ncredere [i am dep`[it acel blocaj mental
care m` f`cea s` nu dau decåt cu bile
proaspete sau uscate. 

Chiar [i boiliesurile ready-made au
nevoie s` fie p`strate cu pu]in` grij`.
Nefiind burdu[ite cu conservan]i, transpir`
dac` sunt l`sate la soare \n pung` de plas-
tic [i \ncep s` se degradeze. E bine s` ave]i
grij` de ele – pune]i-le \ntr-un loc r`coros
[i evita]i s` le ]ine]i \n soare, afar` de
situa]ia \n care stau \n saci de boilies. |n
acest caz, suport` foarte bine soarele, dar
noaptea e bine s` fie acoperite. De notat c`
umezeala le poate face s`-[i piard` rezis-
ten]a la condi]iile de mediu pe care o dau
conservan]ii. De asemenea, sub nicio
form` nu pune]i boiliesuri ready-made la
congelator, vor fi afectate cånd se
dezghea]`.

Cu asta am \ncheiat capitolul p`str`rii
boiliesurilor [i trecem la partea dedicat`
semin]elor [i alunelor.

SEMIN}ELE PREPARATE
Unele semin]e sau alune lucreaz` mai

bine cånd intr` \n fermenta]ie, altele par s`
dea rezultate mai bune proaspete, iar
altele, cum ar fi alunele-tigrate, par s` nu
se strice niciodat`. 

deschizi lada [i s` r`scole[ti printre nadele
congelate ca s` cau]i una anume. C`ldura
måinilor va \ncepe imediat s` le dezghe]e.
E preferabil s` ai mai multe cutii de mici
dimensiuni [i s` le ]ii \nchise pån` cånd ai
nevoie s` folose[ti nada din ele, decåt o
lad` mare pe care s-o deschizi des. Cu cåt
po]i s` umbli mai pu]in la nad`, cu atåt te
va ]ine mai mult. |ntr-o vreme mergeam [i
mai departe [i, dup` ce \nc`rcam lada, o
b`gam cu totul la congelator, f`r` capac. |n
felul acesta, orice pachet care \ncepuse s`
se dezghe]e cåt fusese scos din congelator
\nghe]a la loc.

Metoda la care am ajuns pån` la urm`
pentru a prelungi la maxim perioada \n
care boiliesurile r`mån \nghe]ate a fost s`
\mpachetez por]ia de nad` a fiec`rei zile \n
foi]` de staniol, apoi s` a[ez toate
pachetele foarte stråns \n lada izoterm`.
Dac` r`månea spa]iu \ntre ele, \l umpleam
cu polistiren, carton sau chiar hårtie, dup`
care ]ineam totul la congelator cåteva zile.
Cutiile de polistiren sunt excelente pentru
p`strat boiliesurile congelate, mai ales
dac` le \nvele[ti [i pe ele \n staniol. 

}inute \n felul `sta [i \nc`rcate \n ma[in`
\n a[a fel, \ncåt s` nu bat` c`ldura \n ele,
boiliesurile vor r`måne reci ca ghea]a
cåteva zile. Cum am spus, nu deschide]i
nicio cutie decåt dac` ave]i absolut`
nevoie. Mai bine folosi]i cinci cutii separate
decåt una singur`.

Restul sunt lucruri de bun-sim]. Cånd
pescui]i, p`stra]i boiliesurile \n cel mai
r`coros loc pe care \l pute]i g`si. |n ma[in`
se face foarte cald, mai ales dac`
geamurile sunt transparente. Un loc care
poate fi deseori foarte bun este sub ma[in`
sau la umbra unui copac mare etc. Dar nu
uita]i s` schimba]i locul cutiilor dup`
soare.

Toate astea s-ar putea s` vi se par` o
mare b`taie de cap, dar ideea este s` \]i
p`strezi nada a[a cum \]i p`strezi [i mån-
carea. |n niciun caz nu vrei s` se strice!

DESHIDRATAREA BOILIESURILOR 
{I REHIDRATAREA LOR \NAINTE DE 
FOLOSIRE

Deshidratarea este metoda pe care am
folosit-o cel mai mult. Timp de cå]iva ani,
singurele boiliesuri cu care am dat au fost
cele uscate. |n ce const` acest proces de
uscare [i rehidratare a bilelor? Const` \n
faptul c` ]ii boiliesurile la uscat o lung`
perioad` de timp, pån` cånd toat`
umiditatea a ie[it din ele. Dac` sunt uscate
bine, pot fi p`strate cu anii. Cånd am
nevoie s` le folosesc, le hidratez 24 de ore.
Odat` ce au absorbit lichidul de hidratare,
revin la forma lor de boiliesuri normale.

Ini]ial, foloseam pentru hidratare ap` de
lac. Dac` vrei boiliesuri de consisten]`
obi[nuit`, pui o treime ap` [i dou` treimi
boilies. Dac` vrei s` le faci mai moi, pui mai
mult` ap`. Mai tårziu am descoperit \ns` c`
po]i s` ob]ii boiliesuri foarte interesante [i
foarte diferite hidratåndu-le nu cu ap`, ci
cu alte lichide. Nu intru \n detalii acum,
pentru c` subiectul e suficient de amplu ca
s` merite un articol separat.

Uscarea boiliesurilor se poate face \n
zilele calde. Pur [i simplu, pui boiliesurile
pe un prosop [i le la[i afar`, la c`ldur`. Pot
fi l`sate [i direct la soare. Ast`zi, avånd
propria firm` de nad`, am avantajul de a fi
dotat cu o camer` special` pentru deshi-
dratare, cu aer condi]ionat, [i pot s` usuc
suficiente bile ca s`-mi ajung` cåteva luni.
Marele avantaj este c`, odat` ce s-au
uscat, se fac mai mici [i devin mai u[oare,
deci po]i s` iei mai multe cu tine.

Boiliesurile deshidratate se p`streaz`
foarte bine \n cutii de carton. Cartonul este
net superior plasticului.

USCAREA BOILIESURILOR
LA PLECAREA DE ACAS~

Metoda aceasta am \nv`]at-o de la un
pescar cunoscut, Bernard Sissons, cu care
am f`cut o partid` \n Fran]a. |l [tiam pe
Bernard de cå]iva ani, dar nu pescuisem
niciodat` \n str`in`tate cu el. |n timp ce ne
preg`team de plecare, mi-a explicat cum
\[i p`streaz` el nada. > 48
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Ini]ial, foloseam pentru
hidratarea boiliesurilor ap` de
lac. Mai târziu am descoperit
îns` c` po]i s` ob]ii boiliesuri
foarte interesante [i foarte
diferite hidratându-le nu cu
ap`, ci cu alte lichide.Pe balt`, evident c` boiliesurile 

congelate se ]in la umbr`.

Cutiile de carton sunt foarte bune 
pentru p`strarea boiliesurilor 
uscate.

Veni]i cu o nad` bun`, p`stra]i-o în condi]ii optime [i fiecare crap de pe
planet` va fi interesat s-o m`nânce!

Boiliesurile ready-made nu sunt 
chiar insensibile la temperatur`. 
L`sate la soare, în pung`, vor 
face condens [i se pot strica.

Metoda mea pentru a prelungi
la maximum perioada în care
boiliesurile r`mân înghe]ate a
fost s` împachetez por]ia de
nad` a fiec`rei zile în foi]` de
staniol, apoi s` a[ez toate
pachetele foarte strâns în lada
izoterm`. }inute în felul acesta,
boiliesurile vor r`mâne reci ca
ghea]a câteva zile
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]ele pot fi p`strate [i prin ad`ugarea de
conservant, dar mie nu-mi place ideea
asta, prefer o nad` cåt mai natural` cu
putin]`. Multe firme produc`toare de nad`
ofer` \n momentul de fa]` semin]e
preparate la conserv` sau la borcan. Sunt
extrem de utile dac` nu v` atrage per-
spectiva congel`rii semin]elor sau, evi-
dent, dac` nu ave]i unde le congela.

INSTRUMENTE DE LUCRU
Pentru pescuitul meu, o lad` frigorific`

mare este esen]ial`. Am avut una instalat`
chiar \n dormitor \nc` de cånd st`team la
p`rin]i [i, \n felul `sta, am evitat discu]iile
despre ]inerea nadei nepl`cut mirositoare
la un loc cu måncarea. La fel, dac` vreau s`
bag \n lad` o g`leat` care nu e tocmai
chirurgical de curat`, nu se sup`r` nimeni.
Prefer l`zile frigorifice cu capac \n locul
congelatoarelor clasice, cu sertare [i u[`,
pentru c` intr` mai pu]in` c`ldur` \n ele
cånd le deschizi [i po]i s` pui multe lucruri
\n`untru, inclusiv g`le]i, care n-ar \nc`pea
\ntr-un congelator cu sertare.

O sugestie pentru cei ce nu folosesc lada
frigorific` zilnic: pune]i o can` cu ap` la

congelat, dup` care l`sa]i-o culcat` pe o
parte, undeva la vedere, ca „martor”. Dac`
lada se dezghea]` fie [i pentru scurt timp,
apa din can` se va dezghe]a prima [i va
curge din can`. Am avut odat` o b`nuial`
c` una dintre l`zile mele frigorifice a fost
oprit` o perioad`; cu ajutorul c`nii, po]i s`
verifici foarte u[or. Ideea se poate folosi nu
numai la nad`, ci [i la måncare, pentru c`
unele alimente n-ar trebui folosite dac`
s-au dezghe]at de mai multe ori.

Alt lucru vital pentru mine sunt sacii de
uscat boiliesuri. Majoritatea sacilor de pe
pia]` mi se par prea mari. Prefer s` am mai
mul]i saci mici, pentru c` boiliesurile se
usuc` mai bine. Dac` ave]i 10 kilograme de
bile \ntr-un sac mare, e posibil ca o parte
dintre ele, mai ales cele din mijloc, s` nu se
usuce la fel ca bilele de pe margine, indife-
rent cåt de mult a]i scuturat sacul. {i dac`
una singur` se stric`, se vor strica [i cele
din jurul ei [i, mai departe, tot sacul. Sfatul
meu este s` c`uta]i saci mai mici [i s`
pune]i \n ei minimum de nad`. Nu umple]i
niciodat` sacul, pentru c` nu ve]i putea s`
aerisi]i boiliesurile din el suficient.

Acestea sunt metodele mele de p`strare
a nadelor \n partide lungi. Dac` ave]i con-
gelatoare pe balt` (unele b`l]i europene
ofer` aceast` facilitate), totul devine sim-
plu. Dac` nu, pute]i pune \n aplicare cåte-
va dintre solu]iile de mai sus.

–Traducere de Vlad Pavlovici

Mi-a pl`cut \ntotdeauna cånepa. |n
decursul timpului, am folosit mai mult`
cånep` decåt orice alt tip de particule. Sunt
unii care consider` c` e de preferat s` o
lase cåteva zile s` lucreze, \n timp ce al]ii o
prefer` proasp`t`. A fost o vreme \n care
aveam la mine suficient` cånep` preparat`
pentru primele dou` zile, dup` care o
preg`team pe urm`toarea direct pe balt`,
cånd aveam nevoie de ea. Ca principiu,
ideea e bun`, dar problema e c` ajungeam
s`-mi consum aproape toat` s`pt`måna
preg`tind cånep`, \n loc s` pescuiesc. 

Abia cånd am descoperit c` semin]ele de
cånep` par s` emit` mult mai mult` arom`
dup` ce au fost ]inute la congelator, am
\nceput s` m` gåndesc c` a[ putea lua
cånepa pe balt` \n stare congelat`. Acum,
nu [tiu de ce, \ns` cånepa preparat` se
dezghea]` greu. Am constatat asta cu
mare nepl`cere prima oar` cånd am luat
cånep` congelat` la mine. F`ceam una
dintre partidele mele obi[nuite, de dou`
nop]i [i o zi, [i mi-a fost greu s-o dezghe]
ca s-o pot folosi!  

Asta mi-a dat de gåndit. Crapul se d` \n
vånt dup` cånep` congelat` – e cert. Dac`

a[ congela-o \n g`le]i mari, i-ar lua cåteva
zile s` se dezghe]e. A[a c` acum plec la o
partid` de o s`pt`mån` cu o g`leat` de
cånep` proasp`t` pentru prima zi, una de
dimensiuni medii pentru urm`toarele zile [i
una mare pentru sfår[itul s`pt`månii. G`-
leata mare se dezghea]` lent [i \mi asigur`
cånep` proasp`t` pe finalul partidei. Nu mai
sunt \n situa]ia s` fierb cånep` pe balt`.
Cåteva g`le]i de dimensiuni diferite, care se
dezghea]` treptat, rezolv` problema.

Congelarea poate fi folosit` pentru orice
semin]e [i particule. Singurele pe care nu
m-a[ obosi s` le congelez sunt alunele-
tigrate (s` fiu sincer, nu le folosesc decåt
rar). Alunele formeaz` la un moment dat
un sirop våscos, dar r`mån bune de pes-
cuit. Dac` siropul v` deranjeaz`, le pute]i
sp`la [i pute]i \nlocui apa \n care au stat cu
ap` de lac. La o partid` de o s`pt`mån`, nu
ave]i de ce s` v` face]i griji \n privin]a lor,
rezist` perfect.

Unele amestecuri de semin]e dau cele
mai bune rezultate dup` ce au fost l`sate
s` se lucreze cåteva zile. A[a c`, dac` ave]i
idee cum se comport` nada [i face]i [i
cåteva teste, ve]i [ti dac` este cazul s` o
congela]i \naintea partidei sau nu. Semin-

Localizarea poate fi foarte bun`, dar mai conteaz` [i nada!
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Shaun combin  ̀boiliesuri proaspete 
[i ready-made pentru a beneficia 
de avantajele ambelor tipuri.

O sugestie pentru cei ce nu folosesc 
lada frigorific  ̀zilnic: pune]i o can  ̀
cu ap  ̀la congelat, dup  ̀care 
l̀ sa]i-o culcat  ̀pe o parte, ca
„martor”. Dac  ̀lada se dezghea]  ̀
fie [i pentru scurt timp, apa din 
can  ̀se va dezghe]a prima [i va
curge din can .̀

Shaun Harrison cu un exemplar 
de 25kg.

Umezeala poate face
boiliesurile ready-made s`-[i
piard` rezisten]a la condi]iile
de mediu pe care o dau
conservan]ii. Sub nicio form`
nu pune]i boiliesuri ready-
made la congelator, vor fi
afectate când se dezghea]`.

Congelarea poate fi folosit`
pentru orice semin]e [i parti-
cule. Singurele pe care nu
m-a[ obosi s` le congelez sunt
alunele-tigrate. La o partid`
de o s`pt`mân`, nu ave]i de
ce s` v` face]i griji în privin]a
lor, rezist` perfect.
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