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Salut. Ce aspecte trebuie luate în considerare când alegem o lansetă 
şi o mulinetă pentru nădirea cu spod şi spomb? l>HoRia c., cRaiovaQ2

Echipament de nădire

Shaun Harrison 
redactia@aventurilapescuit.ro

Salut, Horia. Aceasta este o întrebare 
foarte bună, pe care foarte mulţi pescari 
de crap o înţeleg greşit. Se pare că majo-
ritatea preferă să achiziţioneze cele mai 
scumpe seturi de mulinete şi lansete pe 
care şi le pot permite pentru lansetele de 
pescuit, dar ajung să cumpere lansete şi 
mulinete ieftine atât pentru spod, cât şi 
pentru marcaj.

Acest lucru mă surprinde întotdeauna 
şi chiar și ei realizează că au comis o 
greşeală mare, întrucât, pe termen lung, 
înlocuirea frecventă a lansetei ieftine, 
ca să nu mai vorbim de performanţele 
scăzute ale acesteia, determină un cost 
mult mai ridicat.

În cazul în care doreşti să achiziţionezi 
un nou set pentru spod/spomb, fă un pas 
înapoi şi analizează puţin situaţia înainte 
de a te hazarda să cumperi ceea ce e 
foarte probabil să fie departe de produsul 
ideal pentru ceea ce doreşti să realizezi.

Metodele personale de nădire sunt 
unul dintre cele mai importante aspecte 
ale pescuitului la crap. Dacă dai greş cu 
nădirea, e foarte probabil să dai greş pe 
parcursul întregii partide şi să sfârşeşti 
în a pierde o grămadă de timp din cauza 
faptului că nada nu se află în zonele dorite.

Poţi lansa la o distanţă mai mare cu o 
montură cu momeală decât cu un spod 
sau spomb, aşa că mi se pare raţional 
să achiziţionezi o lansetă care are capa-
citatea de a lansa un spod/spomb cât 
mai departe posibil. Nu are niciun sens 
să poţi lansa la 120 m cu lansetele de 
pescuit, dacă că nu poţi lansa la mai mult 
de 90 m cu lanseta pentru spod/spomb.

Pe piaţă există o mulţime de lansete 
pentru spod relativ ieftine, care pot lansa 
la o distanţă mare atunci când sunt noi. 
Dar vei realiza curând faptul că lansetele 
ieftine au un conţinut ridicat de răşină 
şi un conţinut scăzut de carbon, ceea 
ce duce la înmuierea acesteia, astfel că 
o lansetă ce iniţial îşi face treaba se va 
înmuia foarte repede şi probabil că în 
câteva luni nici nu va mai putea lansa la 
aceeaşi distanţă ca atunci când era nouă.

Conţinut mai mare de carbon com-
binat cu un conţinut scăzut de răşină 
asigură performanţa constantă a lansetei 
pe o perioadă mai îndelungată de timp. 
În principiu, cu cât e mai scumpă, cu atât 
te ţine mai mult. Eu încă utilizez lanseta 
mea iniţială Free Spirit ‘S’ Range Spod Rod 
pentru majoritatea lansărilor de spod/
spomb. Am folosit-o la majoritatea parti-
delor timp de aproape 5 ani şi încă func-
ţionează perfect. Mai am şi o lansetă Hi 

‘S’ Range, care lansează la o distanţă mai 
mare şi pe care o folosesc pentru a lansa 
nada la distanţa maximă, dar recunosc 
că prefer clasa ‘S’ Range dacă sunt nevoit 
să lansez nadă în cantitate mare, aceasta 
fiind atât de uşor de utilizat.

În principiu, chiar există o corespon-
denţă preţ-calitate când vine vorba de 
lansetele pentru spod. Dacă pescuieşti 
rareori la distanţe mai mari de 60 m, 
atunci majoritatea lansetelor ieftine vor 
fi suficient de fiabile, dar nu e nimic mai 
frustrant ca descoperirea unei zone în 
care crapii se hrănesc în mod frecvent 
fără a putea lansa nada până la ei.

Cât despre mulinete, lansarea de 
spod/spomb chiar îşi pune amprenta 
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Felicitări, Horia! Pentru întrebarea publicată  
primești ca premiu un pachet de nadă Chili Chocolate  
din partea Quest Baits România. Fir întins!
pentru mai multe informații despre produsele Quest Baits vezi www.questbaits.ro
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asupra lor. Am văzut mulinete uzate pe 
parcursul unei singure săptămâni de 
pescarii de crap atunci când au fost 
necesare cantităţi mari de nadă în spod.

Principala condiţie referitoare la muli-
neta pentru spod este aşezarea perfectă a 
firului pe tambur, un tambur mare tip „pit” 
care permite lansarea la o distanţă mare, 
mulinare rapidă şi componente robuste.

Aşezarea deficientă a firului pe tam-
bur poate determina crearea nodurilor şi 
lansarea greşită, ceea ce de obicei duce 
la spargerea şi deci pierderea unui spod 
sau spomb. Nu cred că îţi permiţi să faci 
risipă de acestea atâta timp cât nu eşti 
proprietarul unei companii care produce 
şi spoduri şi eşti nevoit să le înlocuieşi 
destul de des.

Mulinarea rapidă pur şi simplu conferă 
eficienţă mulinetei. Cu o mulinare rapidă 
o să realizezi că termini mult mai repede 
cu nădirea, iar robusteţea componente-
lor vorbeşte de la sine.

În general, mulinetele pe care le-am 
folosit pentru nădirea cu spod au fost de 
aceeaşi calitate ca cele folosite pentru 
pescuit. O mulinetă care ajunge să se 
dezmembreze din primele luni de nădire 
cu spod nu are ce căuta în echipamentul 
meu de pescuit.

Cumpără calitate şi mulineta va fi 
viabilă. Mulineta mea de bază pentru 
nădirea cu spod are 12 ani şi încă sunt 
mulţumit de ea. Dacă mi-aş fi cumpărat 
una „ieftină” la fiecare an în ultimii 12 
ani, m-ar fi costat mult mai mult şi nu 
m-aş fi bucurat de beneficiile unui pro-
dus de calitate în tot acest timp.

Atât lanseta, cât şi mulineta pentru 
spod vor fi folosite mult mai des decât 
lansetele pentru pescuit, aşa că asigură-
te că acestea sunt la nivelul aşteptărilor 
şi că utilizarea lor constituie o plăcere.

Pescuit plăcut,
Shaun Harrison

lanseta de nădire trebuie să aibă 
putere mai mare decât cea de pescuit

nada trebuie să ajungă la aceeași distanță la care putem lansa montura, altfel nădirea devine inutilă


