Întrebări frecvente
1. DESPRE PROMOȚIE
•

Ce este promoția „Mica mea Grădină”?

„Mica mea Grădină” este o promoție educativă de colectare, prin care clienții magazinelor Lidl din întreaga
țară primesc la casele de marcat un mini-kit plantabil, pentru fiecare 50 de lei cheltuiți în magazin sau la
achiziționarea unuia dintre produsele special semnalizate la raft.
Campania „Mica mea Grădină” va rula între 21 mai și 17 iunie 2018.


Ce conține un mini-kit „Mica mea Grădină”?

Mini-kitul „Mica mea Grădină” conține semințe și eticheta pentru semințe, ghiveci biodegradabil și tabletă
de pământ.
•

Cui se adresează campania promoțională „Mica mea Grădină”?

„Mica mea Grădină” este perfectă pentru oricine este interesat de cultivarea propriilor legume, fructe și
ierburi aromatice, începând de la vârsta de 3 ani împliniți. Se recomandă utilizarea mini-kitului de către
copii, sub supravegherea unui adult!
•

Unde are loc promoţia?

În toate magazinele Lidl, din întreaga țară.
•

Ce încearcă Lidl să realizeze prin această campanie?

Știm că din ce în ce mai mulți oameni sunt interesați de proveniența alimentelor pe care le consumă. Le
pasă de ceea ce mănâncă și de modul în care acest lucru poate contribui la menținerea unui stil de viață
echilibrat și sănătos. Părinții doresc să dea un exemplu bun copiilor lor, iar în acest sens, plantarea și
îngrijirea legumelor, fructelor și a plantelor aromatice poate deveni o activitate educativă și distractivă,
deopotrivă pentru adulți și copii.
•

Ce vor învăța copiii?

Mini-kiturile „Mica mea Grădină” vor ajuta copiii și adulții să împărtășească experiența de a crește
propriile plante. Vor ajuta copiii să învețe curiozități despre natură, despre cum cresc plantele, ce pot
cultiva și cum pot adăuga ierburi aromatice, legume și fructe proaspete în mâncarea lor de zi cu zi,
încurajând astfel un stil de viață sănătos.
2.
•

MAI MULTE DESPRE MINI-KITURILE „MICA MEA GRĂDINĂ”
Ce conține un mini-kit „Mica mea Grădină”?

Fiecare mini-kit colectabil „Mica mea Grădină” , include:
1. Plic cu semințe - un număr mic de semințe, de ex. ierburi, fructe sau legume, sunt încorporate într-o
hârtie biodegradabilă.
2. O tabletă de sol - un mediu de creștere de culoare maro, deshidratat, presat într-o formă rotundă
compactă.
3. Un ghiveci - un vas mic, biodegradabil, destinat introducerii solului și a semințelor.
4. O etichetă - etichetă colorată, din carton, pe care este scris numele plantei ce va crește din semințele
aflate în mini-kit.
•

Câte seturi diferite de mini-kituri sunt disponibile pentru a fi colectate?

În total, colecția cuprinde 16 mini-kituri diferite „Mica mea Grădină”, ce pot fi cultivate.

Ele includ: 1 fruct, 1 floare, 6 legume, 8 ierburi aromatice.
•

Ce se întâmplă dacă primesc, din nou, același mini-kit „Mica mea Grădină”?

Distribuția mini-kit-urilor „Mica mea Grădină” se face în mod aleatoriu, așadar, nu poți ști ce tip de
semințe ai primit, decât după desfacerea lor. Dacă însă primiți prea multe mini-kituri cu același tip de
semințe, puteți încerca să le schimbați cu alți prieteni, colegi care le colectează, de asemenea.
•

Sunt aceste mini-kituri „Mica mea Grădină” potrivite pentru copii?

Mini-kit-urile „Mica mea Grădină” NU sunt recomandate copiilor cu vârsta mai mică de 3 ani, deoarece
conțin părți mici, care pot fi înghițite sau inhalate. Se recomandă utilizarea de către copii, doar sub
supravegherea unui adult. Componentele mini-kitului „Mica mea Grădină” (altele decât fructele, legumele
și plantele rezultate) nu sunt destinate consumului uman. Fructele, legumele și plantele rezultate trebuie
să fie consumate cu precauție, cultivarea și creșterea semințelor nefiind realizată sub supraveghere
profesională.
•

Din ce sunt realizate mini-kiturile „Mica mea Grădină”?

Ghiveciul este fabricat din pastă de lemn și turbă. Nu are aditivi artificiali și este biodegradabil.
Tableta de sol este fabricată din coji de nucă de cocos.
Eticheta de identificare a semințelor este din carton.
Fiecare mini-kit se livrează într-un ambalaj din carton cu informații și instrucțiuni utile.
•
Sunt semințele și/ sau solul organice? Au fost folosite pe ele pesticide sau alte substanțe
chimice?
Semințele sunt organice, iar tabletele de sol conțin o cantitate mică de îngrășământ, pentru a ajuta
semințele să crească mai bine.
Rezultate optime ale cultivării semințelor pot fi obținute prin asigurarea unor condiții de creștere
corespunzătoare. Păstrați ambalajul pentru consultări viitoare.

3. PLANTAREA SEMINȚELOR ȘI CREŞTEREA RĂSADURILOR
•

Cum pot începe să folosesc mini-kiturile?

Instrucțiuni cu privire la ceea ce trebuie să faceți pot fi găsite pe website-ul
www.surprize.lidl.ro/micameagradina sau în interiorul fiecărui mini-kit „Mica mea Grădină”.
•

Unde pun ghiveciul după ce am plantat semințele?

Puneți ghiveciul pe o farfurie curată și într-un loc cald. NU îl puneți în lumina directă a soarelui!
Verificați solul dimineața și seara, pentru a vă asigura că nu este prea uscat. Încercați să păstrați tot timpul
solul umed.
De fiecare dată când o sămânță va germina, va răsări o mică plantă. După germinare, puteți urmări
instrucțiunile din interiorul ambalajului de carton al mini-kitului „Mica mea Grădină” sau pe website-ul
www.surprize.lidl.ro/micameagradina, pentru a începe replantarea.
•

De cât timp au nevoie semințele pentru a răsări?

Cu grija și atenția potrivită, majoritatea semințelor ar trebui să răsară în 1-2 săptămâni de la plantare, deși
unele pot avea nevoie de mai mult timp. Puteți găsi informații despre cum și când să replantați răsadurile
pe ambalajul de carton al mini-kitului „Mica mea Grădină” sau pe www.surprize.lidl.ro/micameagradina.

•

Trebuie să pun tot plicul pentru semințe în sol?

Da, plicul este mic. Umpleți mini-ghiveciul cu pământ, aproape până sus (2/3). Așezați plicul cu semințe pe
sol și apoi umpleți ghiveciul cu restul de pământ, acoperind semințele.
•

Pot să pun semințele direct în pământ, afară?

Pentru cele mai bune rezultate, este recomandat să le puneți mai întâi în ghiveci, până când răsar. Când
planta va crește suficient de mare, iar afară va fi suficient de cald, o puteți transfera în grădină, dar să nu o
plantați unde este prea rece sau vânt și va trebui să aveți grijă să protejați răsadurile de dăunători, de ex.
melci.
•

Pot să folosesc amestec de ghiveci în loc de tabletă de sol?

Da, dar este recomandat să utilizați tableta de sol, deoarece a fost special creată pentru a crește semințele.
•

Trebuie să scot semințele din plic?

Nu, nu trebuie să separați semințele de plic. Semințele ar trebui să germineze din acesta, fiind special
realizat din hârtie biodegradabilă.
•

De câte ori trebuie să le ud?

În timp ce semințele răsar în mici plante, pulverizați apă, o dată sau chiar de două ori pe zi. Este important
ca solul să nu fie prea uscat sau prea umed.
•

De ce nu răsar semințele mele?

Cele mai multe semințe ar trebui să răsară în 1-2 săptămâni de la plantare, deși unele pot dura mai mult.
Cu toate acestea, unele semințe nu vor germina și dacă acest lucru se întâmplă, ar putea fi pentru că:
•

Solul nu a fost suficient de umed sau a fost prea umed
Semințele nu au fost acoperite cu suficient pământ
Pământul a fost presat prea tare peste semințe
Ghivecele au fost puse undeva unde este prea mult curent, este prea rece sau prea cald.
Frunzele plantei mele devin galbene, ce ar trebui să fac?

Acest lucru ar putea fi cauzat de diverse lucruri. S-ar putea să fi adăugat prea multă sau prea puțină apă,
iar planta dumneavoastră ar putea primi prea multă sau insuficientă lumină. Încercați să-i creați mediul
propice.
4. REPLANTAREA (într-un ghiveci mai mare sau în grădină)
•

Cum știu când să replantez plantele într-un ghiveci mai mare sau în grădină?

Asigurați-vă că este momentul potrivit al anului pentru a replanta răsadul. Puteți găsi instrucțiuni pe
etichetă sau pe website-ul www.surprize.lidl.ro/micameagradina.
•

Ce înseamnă "replantare"?

Odată ce răsadurile au crescut și sunt prea mari pentru mini-ghivecele pe care le-am furnizat ca parte a
mini-kitului „Mica mea Grădină”, acestea vor trebui să fie replantate în vase mai mari sau, dacă este
suficient de cald afară, direct în grădina dumneavoastră sau într-o jardinieră, pe balcon.
•

Cum replantez plantele în interior?

Găsiți un ghiveci mai mare, cu găuri în partea inferioară, pentru drenaj.
Pregătiți un amestec de pământ special pentru plante, prin umezirea ușoară a acestuia.

Săpați o groapă de aproximativ 5 - 6 cm adâncime (sau 3 - 4 cm adâncime, dacă scoateți răsadul din vasul
mic) în pământul din ghiveciul mare.
Decupați cu atenție fundul mini-ghiveciului, așa rădăcinile se vor dezvolta în voie.
Puneți cu grijă ghiveciul mic cu răsad în pământul din ghiveciul mai mare.
Dacă scoateți răsadul din mini ghiveci, manevrați-l cu grijă.
Dacă plantați mai multe răsaduri, lăsați suficientă distanță între ele.
•

Cum replantez plantele la exterior?

Așteptați până când vremea este suficient de caldă pentru ceea ce doriți să plantați (există detalii complete
despre modul în care fiecare tip de semințe poate fi plantat afară, pe www.surprize.lidl.ro/micameagradina.
Găsiți un loc care nu este prea expus vremii.
Pregătiți solul prin afânare și umezirea ușoară a acestuia.
Săpați o groapă de aproximativ 5 - 6 cm adâncime (sau 3 - 4 cm adâncime dacă scoateți răsadul din vas).
Puneți cu grijă ghiveciul mic cu răsad în pământul din ghiveciul mai mare.
Dacă scoateți răsadul din mini-ghiveci, manevrați-l cu grijă.
Dacă plantați mai multe plante, lăsați suficientă distanță între ele.
•

Pot să pun ghivecele cu plantele replantate afară?

Da, atâta timp cât temperatura este destul de crescută pentru cultura „Mica mea Grădină” (există detalii
complete despre fiecare tip de sămânță, pe www.surprize.lidl.ro/micameagradina).
•

Când pot pune ghivecele în grădină?

Cel mai bun moment pentru replantare este trecut pe ambalajul de carton pentru fiecare mini-kit „Mica
mea Grădină”. Unele plante vor crește lent și ar putea chiar să moară dacă le plantați afară, atunci când
vremea este prea rece. Există detalii complete despre modul în care fiecare tip de semințe poate fi plantat
la exterior pe www.surprize.lidl.ro/micameagradina.
•

Contează ce fel de ghiveci folosesc pentru a replanta răsadul?

Nu, atât timp cât are găuri de drenaj.

