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InfOrganic | Serie video pentru fermieri
Colegii noștri de la InfOrganic recent au finalizat o serie de video-tutoriale și

infografice pentru cei interesați de agricultura ecologică, pe teme precum testarea

calității apei și combaterea dăunătorilor. Pe 17 octombrie, cele 4 videouri au fost

prezentate în premieră la expoziția Moldagrotech, unde în jur de 30 de oameni ne-au

împărtășit impresiile. Agrobiznes a publicat toate videourile și infograficele aici
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activEco - Seminarul de Reflecție
10 absolvenți activEco 2019 au participat la

un seminar de reflecție asupra proiectelor

realizate. Printre acestea se numără crearea

punctelor de colectare separată a

deșeurilor în școli, seminare despre dauna

industriei textile etc. Vezi aici cum a fost

Sădirea copacilor, pas cu pas
A început sezonul plantărilor de toamnă,

prilej bun de a consulta ghidul practic Seed

It Forward pentru o plantare corectă. Pe

lângă informații, ghidul oferă și fotografii cu

toate etapele procesului. Îl găsești aici

Voluntari din 5 țări la Rîșcova
18 voluntari din Moldova, Belarus, Rusia,

Ucraina și Germania au petrecut o

săptămână la Rîșcova. Ei au creat un traseu

turistic prin pădure spre Ivancea Vest și au

căutat punte de atracție în pădure. Cum a

fost și ce activități au mai avut, vezi aici

Campania Hai Moldova - la final
Într-o lună, 80 de școli au colectat de la 100

kg până la 1000 kg de deșeuri electronice,

în cadrul campaniei Hai Moldova. Școlile

care au reușit să colecteze cea mai mare

cantitate vor fi premiate cu 2 cișmele de

apă potabilă, o livadă de aluni. Detalii aici
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Toamna se numără cartofii
Toamna Cartofilor 2019 a avut loc pe data

de 13 octombrie. Peste 500 de vizitatori au

putut alege dintre 20 de soiuri de cartofi.

De la eveniment nu au lipsit și alte bunătăți

de sezon, atât din grădină cât și gătite cu

drag. Vezi aici cât de vesel a fost

Seminar despre biogaz
Pe 5-6 octombrie, 15 oameni, interesați ce

este biogazul, au participat la un seminar

tematic. Cei prezenți au văzut biodigestorul

din EcoVillage și au învățat cum se produce

biogazul. Participă pe 2-3 noiembrie la un

alt seminar despre biogaz

Mai pe larg aiciCe urmează

Despre apa și aerul din Moldova
60% din râurile, lacurile din Europa nu

îndeplinesc standardele ecologice. Pe 24

octombrie, ora 18:00, discutăm despre

situația mediului din Moldova, și anume

calitatea apei din robinete, râuri și lacuri și

cea a aerului ce îl respirăm. Detalii aici

Oficii și evenimente mai „verzi”
EcoVisio invită organizațiile să participe la

Atelierul de Greening Up care va avea loc pe

30 octombrie, în cadrul căruia vom discuta

despre cum să utilizăm eficient la oficiu

resursele, care sunt alternativele ecologice

pentru produse și servicii. Mai multe aici
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Gimnaziul din Rîșcova va fi gazda unei

expoziții bazate pe interviuri cu

supraviețuitori ai Holocaustului din

Moldova și peste 400 de fotografii vechi de

familie. Inaugurarea va avea loc pe 26

octombrie, ora 16:00. Alte detalii aici

Premieră ”Grădina Sovietică”
Pe 31 octombrie la Cinema Patria are loc

premiera documentarului ”Grădina

Sovetică”, eveniment susținut de EcoVisio.

Filmul lui Dragoș Turea a avut o proiecție

specială și în cadrul IarmarEco, detalii aici

Întâlnire ambasadori ”Keep Cool”

Pe 31 octombrie, la sediul EcoVisio se vor întâlni toți cei care

sunt sau vor să devină traineri ”Keep Cool” în Moldova, jocul

internațional despre schimbările climatice. Dacă vrei să joci

sau să devii trainer, scrie-ne la keepcool@ecovisio.org

Inițiative de-ale prietenilor

Ghid despre
cultivarea Lavandei
Acesta cuprinde informații

pe înțelesul tuturor despre

particularitățile lavandei,

despre bolile și dăunătorii

acesteia și despre aspectele

economice. Descarcă-l aici

Plantează livezi la
tine în cartier
CADP oferă puieți fructiferi

cu care să îți înverzești

curtea sau scuarul. Te poți

de asemenea alătura ca

voluntar la plantări. Aplică

până pe 3 noiembrie aici

XR Moldova versus
criza de mediu
Moldova are propria ei

mișcare Extinction Rebellion

(XR), care trage semnalul de

alarmă asupra schimbărilor

climatice. Lasă-te inspirat

de noul lor video aici
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Oameni ai EcoVisio
Julian Gröger este unul din părinții fondatori ai EcoVisio,

președintele organizației și un mare împătimit al ciclismului.

Originar din Germania, Julian a venit pentru prima dată în

Moldova în 2007. El crede că țara noastră are mari șanse

să devină o regiune model pentru o dezvoltare durabilă.
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