15. Európai Dísznövény és kertművészeti napok
Közzétéve itt: magyarmezogazdasag.hu az Agrárhírportál (https://magyarmezogazdasag.hu)

2019. május 31–június 2.
Fehérvárcsurgó
Károlyi Kastély
Az előadások programja / Program of the lectures
Május 31. péntek / Friday May 31st
14 :30 Malin Musetescu, Románia, Dunadelta Bioszféra Rezervátum / Danube Delta Nature Reserve:
„A Dunadelta flórája / The flora of the Danube delta”
15 :00 Florence Devers, Hugo Struna, Muzeum national d’histoire naturelle, Paris : Quand les
citoyens font avancer la science. L'exemple français des observatoires faune et flore de Vigienature
au Museum National d'histoire Naturelle / Amikor a lakosság mozdítja előre a tudományt.
"VigieNature”, a flóra és fauna obszervatóriumok francia mintája a Nemzeti Természettudományi
Múzeumban »
15 :30 Juha Karvonen, Ari Kupsus, Finnország : „A finn kertészeti iskolarendszer és az
iszkaszentgyörgyi példa / The Finnish gardening school system and the Iszkaszentgyörgy example”

Június 1. szombat / Saturday June 1st
11 :00 Schönberg Éva, Szőke Edit: « Így írunk mi hivatásunkról, hobbinkról, szenvedélyünkről a
kertészkedésről! Bemutatkozik a Corvin Kertész magazin/ This is how we write about our hobby, our
passion, about gardening in Corvin Kertész magazin.
14 :30 Alföldy Gábor tájépítész és kerttörténész / landscape architect and garden historian: „A
kertvédelmi projektek módszertana Magyarországon: példák 2010 és 2015 között / Methodology of
garden conservation projects in Hungary: examples from 20102015”
15:00 Dr. Darvas Béla: „Növényvédelem a kémiaitól a biológiai védelemig / Plant protection from
chemic to biological protection”
15 :30 Paloma de Linarés, Vincent Liegey, Budapest: „L’Agroforestery : Thinking urbanism again with
Cargonomia/ Az agrárerdészetés: ứjra gondolni a várostervezéset Cargonomiaval”.

Június 2. vasárnap / Sunday June 2nd
14 :30 Szálai József, Budapest: „Szobai dísznövények humán egészségügyi élettani hatásai /
Physiological effects of indoor plants on human health”
15 :00 Bertók Viktória: „Természet ereje hogyan segítenek a növények és fák a természetes
egészség fenntartásában/ The power of nature – how can plants and trees help to maintain the
natural health »
15 :30 Zolyomi Zsolt, Budapest: „ Parfümök és illatos növények felhasználása az orvoslásban /
Medicinal use of fragrances and botanical raw materials in perfumery »
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