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PRATARMĖ
Lietuvos sodų istorijos gijos siekia tūkstantmečius. Rusijos istorijos metraščiai byloja, jog
sodinininkystė mūsų tėvynėje Lietuvoje klestėjo jau prieš 2000 metų. Sodinimas – tai didelio
entuziazmo ir daug jėgų reikalaujanti veikla, teikianti daugiaaspektę naudą. Šis uţsiėmimas padeda
atsipalaiduoti, graţina gyvenamąją aplinką, sušvelnina meteorologines sąlygas, leidţia kvėpuoti
gaivesniu, nuo sieros dioksido ir anglies monoksido apvalytu oru, pasitarnauja siekiant materialinės
gerovės: sode galima auginti vaistinius, prieskoninius augalus, vitaminingus vaisius, daug vertingų
maistinių skaidulų turinčias darţoves, kvapnias gėles pardavimui. Be to, planingas augalų
susodinimas teikia uţuovėją, todėl sumaţina šildymo išlaidas.
Šis leidinys – tai rekomendacinė bibliografijos rodyklė, skirta suteikti tvirtus sodininkystės
pagrindus pradedantiesiems ir įtvirtinti šios ūkio šakos ţinias paţengusiems sodo darbų mylėtojams.
Siekiant skaitytoją detaliau supaţindinti su bibliografijos priemonėje pateikiamų knygų esminėmis
ypatybėmis, norint praplėsti bei pagilinti

rodyklėje išdėstytų dokumentų charakteristiką,

bibliografiniai aprašai papildyti rekomendacinėmis anotacijomis.
Sudarant bibliografinių įrašų eiliškumo schemą, remtasi formaliuoju medţiagos grupavimo
būdu: abėcėliniu (dokumentų autorių pavardţių, o jei spaudinyje autorinių duomenų nėra –
antraščių, abėcėlės tvarka) bei chronologiniu (leidinius klasifikuojant pagal lietuviškojo knygos
leidimo metus didėjančia seka). Rusų ir vokiečių kalbos asmenvardţiai uţrašyti juos
transkribuojant.
Rodyklėje figūruoja išskirtinai vien tik monokalbiniai (išleisti lietuvių kalba) bibliografiniai
ištekliai. Pagrindiniais dokumentų, pateikiamų šiame bibliografiniame leidinyje, atrankos kriterijais
tapo spaudinių turinio universalumas, įvairumas, aktualumas, atitikimas rodyklės tikslinei bei
adresatinei paskirčiai, išliekamosios vertės lygis, informacijos autoritetingumas. Paruoštoje
bibliografinėje priemonėje esti dvi pagalbinės rodyklės: asmenvardţių ir antraščių.
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BIBLIOGRAFIJOS RODYKLĖ
1985
1. JERMAKOVAS, Borisas. Vitaminingi augalai mėgėjo sode. Iš rusų k. vertė Valerija
Janušienė. Vilnius: Mokslas, 1985. 51, [2] p. Tiraţas 50 000 egz
Knygelėje pateikiama botaninė charakteristika maţai paplitusių vitaminingų uogakrūmių,
auginamų mėgėjų soduose bei plačiai vartojamų profilaktikai ir gydymui. Nurodomi natūralūs jų
paplitimo ir auginimo rajonai, aprašomos vaisių panaudos perspektyvos, jų biocheminės sudėties
komponentai, dauginimo ir kultūrų auginimo agrotechnika, nagrinėjami vaisių nuėmimo bei
perdirbimo ypatumai.

1988
2. BIOMIGAS, Francas. Kasdieninis darbas sode: praktiški patarimai. Iš 13-ojo vokiško leid.
vertė Valė Bakans. Vilnius: Mokslas, 1988. 463, [1] p., iliustr. Tiraţas 100 000 egz. ISBN 5-42000165-9.
Visais sodininkystės, darţininkystės, gėlininkystės, aplinkos tvarkymo klausimais šioje knygoje
konsultuoja garsus vokiečių sodininkas Francas Biomigas. Spaudinys suklasifikuotas į dvylika dalių
priklausomai nuo metų suskirstymo mėnesiais. Kiekviename skirsnyje pateikiama šūsnis vertingų
patarimų (viso jų net 2057), akcentuojami svarbiausi mėnesių darbai, tad šį leidinį galima traktuoti
kaip tam tikrą kalendorių – ţinyną: jame ir pradedantysis, ir patyręs sodininkas ras visa, ko jam
reikia.
3. Sodininko ţinynas. Sudarė Algirdas Puipa. Vilnius: LKP CK l-kla, 1988.
… 1989. - 1988. 238 p., iliustr. Tiraţas 100 000 egz.
Ţinynas suskirstytas į keturis skyrius, kuriuose atskleidţiamos sodo, darţo, gėlyno prieţiūros,
sėklavaisinių vaismedţių auginimo bei jų derliaus sudorojimo ţinios. Leidinį paįvairina mėgėjų
išmanymui sodininkystės sferoje patikrinti skiriami rataţodţiai ir kryţiaţodţiai.

1990
4. Vaismedţiai sode. Sudarė Justinas Kontrimas. Vilnius: Ţinija, 1990. 38 p. Tiraţas 7 000 egz.
Ši knygelė – tai trumpas sodininko mėgėjo vadovas, supaţindinantis su sėklavaisių bei
kaulavaisių veislių diferenciacija, nurodantis efektyviausius būdus, kaip asmeniniame sode
uţsiauginti sultingus, sveikus, vitaminingus, neuţterštus pesticidais, nepertręštus trąšomis vaisius ir
uogas.
5. ŠVIRINAS, Stasys. Jaunajam sodininkui: praktinis vadovas. Kaunas: Šviesa, 1990. 221, [3]
p., iliustr. Tiraţas 80 000 egz. ISBN 5-430-00722-6.
Šis praktinis vadovas suteikia tvirtus sodininkystės pagrindus pradedantiesiems. Jame trumpai
apţvelgiama šios, vienos svarbiausios ţemės ūkio šakos, istorija, akcentuojama sodo nauda,
analizuojama jo augalijos sandara, sprendţiamos nepatyrusiam sodininkui potencialiai iškylančios
dilemos, tokios kaip reikiamo tipo dirvoţemio, tinkamos vaismedţių genėjimo technikos ir jų
kamienų prieţiūros būdų pasirinkimas.
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1995
6. DEVIATOVAS, Arkadijus; ir MAKAREVIČIUS, Andrėjus. Sodininko, darţininko ir
bitininko ţinynas. Iš antro leidimo išvertė Algirdas Kaminskas. Vilnius: Avicena, 1995. 332, [1] p.,
iliustr. Tiraţas 8 000 egz. ISBN 9986-437-02-4.
Knyga yra universalaus, integruoto pobūdţio. Joje susipynusios trys giminingos ţemės ūkio
šakos: sodininkystė, darţininkystė bei bitininkystė. Sodininkams bus naudinga pasiskaityti apie
svarbiausias Lietuvoje auginamų vaismedţių, vaiskrūmių, darţovių rūšių bei veislių savybes.
Patogumo dėlei nurodomi jų sodinimo laikai ir būdai, rotacijos taisyklės. Dalijamasi liaudies
patirtimi spėjant orus.

1996
7. DULKĖ, S., et al. Vaiskrūmiai sode. Vilnius: Arėjas, 1996. 56, [3] p. Tiraţas 4 000 egz.
ISBN 9986-515-39-4.
Leidinyje esti daug vertingos informacijos apie vaiskrūmių įveisimą, sodinimą, prieţiūrą,
auginimą, dauginimą. Ypač detaliai gvildenami labiausiai Lietuvoje paplitusių vaiskrūmių –
serbentų, agrastų, aviečių, gervuogių, svarainių, kultūrinių lazdynų – gausaus ir kokybiško derliaus
subrandinimo ypatumai.

1997
8. Maţytis sodas. Iš anglų k. vertė Nida Norkūnienė. Vilnius: Alma littera, 1997. 72 p., iliustr.
ISBN 9986-02-328-9.
Gausiai iliustruotame spaudinyje pateikiamas net 101 patarimas, padėsiantis sukurti jaukų
maţytį sodą. Siūlomų sodų tipų paletė trykšta įvairove (kiemo, vandens, kaimiško, taisyklingo,
modernaus, kolonijinio, vidurţemio pajūrio, rytietiško stiliaus sodai), o vadovaujantis praktiškomis
rekomendacijomis įsirengti svajonių sodą paprasta ir lengva.

1998
9. GREENWOOD, Pippa. Sodo patarimų knyga: paranki, išsami ir puikiai iliustruota. Iš anglų
k. vertė Juozas Jankūnas ir Ieva Radţiūnienė. Vilnius: Gamta, 1998. 192 p., iliustr. ISBN 9986-44463-2.
Tai ţinovo patarimų, kuriuos dosniai dalija ţinoma radijo ir televizijos ţurnalistė, aukštus
reitingus turinčios BBC radijo laidos „Sodininkų klausimai“ vedėja Pipa Grynvud, kraitelė. Sodo
darbų sėkmę neabejotinai garantuos bei sodo prieţiūrai skiriamas lėšas ţenkliai sumaţins
patikimos ir nesudėtingos idėjos. Sodą papuoš, suteiks jam patrauklumo išradingi autorės
sumanymai. Jo tvarkymą palengvins įvairios gudrybės, kurios taipogi pasitarnaus taupant laiką bei
pinigus.
10. JURONIS, Vidmantas; ir SNIEŠKIENĖ, Vilija. Sodo kenkėjai, ligos. Kaunas: Ūkininko
patarėjas, 1998. 76, [1] p., iliustr. Tiraţas 15 000 egz. ISBN 9986-520-82-7.
Šis „Ūkininko patarėjo knygynėlio“ leidinys supaţindina skaitytojus su sodo augalų kenkėjų
bei ligų tipologija, gvildena kovos su sodą niokojančiais ţalingais veiksniais metodus. Spaudinys
papildytas išsamiomis instrukcijomis, nurodančiomis, kaip namų sąlygomis pasigaminti kokybiškų
augalų apsaugos priemonių, augmenijos natūralų atsparumą stiprinančių preparatų.
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2001
11. Sodininko ir darţininko knyga. Sudarė Danutė Barisauskaitė. Vilnius: Rosma, 2001. 191
p., iliustr. Tiraţas [3 000] egz. ISBN 9986-00-313-X.
Knygoje rekomenduojamos įvairios darţovių veislės, paprasta, visiems sodininkams prieinama
agrotechnika, pateiktas platus spektras augalų apsaugos priemonių nuo ligų ir kenkėjų. Leidinyje
galima rasti nesudėtingai įgyvendinamų, tačiau pravarčių patarimų, kaip padidinti derlingumą,
paruošti sėklas sėjai, pamokymų, kokiu metu geriausia sėti ir sodinti daigus, kaip ţiemą išsaugoti
derlių ir daugybę kitų.

2002
12. BAADER, Sophia; ir BAADER, Johannes. 999 patarimai ir gudrybės sodui ir balkonui. Iš
vokiečių k. vertė Dalia Morkvėnienė. Vilnius: Lektūra, 2002. 111, [1] p., iliustr. Tiraţas [2 500]
egz. ISBN 9986-854-69-5.
Ţymūs biologai Sofija ir Johanesas Baderiai pataria, kaip papuošti sodus, balkonus, terasas
naudingais bei dekoratyviais augalais, kaip auginti skanias darţoves, sultingus vaisius, kvapnias
prieskonines ţoles ir kitas gamtos teikiamas gėrybes. Spaudinyje informuojama apie ţemės
įdirbimo bei rezultatyvios jos panaudos, tvenkinių įrengimo, drėgnas ir sausas vietas mėgstančių
augalų uţveisimo specifiką.

2003
13. NOORDHUIS, Klaas T. Sodo augalų enciklopedija. Iš anglų k. vertė Graţina Zolubienė.
Vilnius: Alma littera, 2003. 320 p., iliustr. Tiraţas [3 000] egz. ISBN 9955-08-009-4.
Šiame šiuolaikiškame enciklopediniame ţinyne sodinininkystės mylėtojai (nesvarbu, ar jie būtų
naujokai, ar patyrę sodininkai) ras visą reikiamą informaciją apie savo auginamus, o gal dar tik
norimus auginti augalus. Naudojantis leidiniu, labai lengva atskirti, kokia augmenija tinka ar
netinka įvairiems sodams. Be to, skaitytojas galės atsirinkti jo privatų sodą papuošiančią augaliją.
Enciklopedija praturtinta išsamia augalų rodykle, spalvotomis fotografijomis (spaudinyje jų
daugiau negu 650), atskiru skyriumi apie vazoninius augalus, daugybe patarimų apie sodo augalų
prieţiūrą, augalus bei jų rūšis.

2004
14. BIOMIGAS, Francas. Sodo tvarkymas ir prieţiūra: 1515 patarimų, gausybė augalų bei jų
auginimo lentelių, 525 piešiniai, iš kurių 508 piešė Hans Preusse. Iš vokiečių k. vertė Dalia
Morkvėnienė. Vilnius: Aktėja, 2004. 416 p., iliustr. Tiraţas 3 000 egz. ISBN 9955-529-51-2.
Ši knyga – tai raktas į greitą ir efektyvų puikių rezultatų sodininkystės sferoje pasiekimą tiek
atliekant paprasčiausius sodo darbus, tiek rūpinantis darţovių, vaismedţių ar dekoratyvių augalų
viešėjimu. Laiko patikrinti patarimai pagelbės pradedančiajam sodinininkystės mylėtojui,
siekiančiam, jog augalija gerai augtų, puošniai ţydėtų, gausiai derėtų. Profesionalūs sodininkai čia
ras intriguojančių naujų idėjų, naudingų pastabų, kurios papildys jų sukauptų ţinių bagaţą.

2006
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15. KLIMAS, Evaldas. Veja sodyboje. Kaunas: Ūkininko patarėjas, 2006. 150, [2] p., iliustr.
Tiraţas 7 000 egz. ISBN 9955-416-99-8.
Leidinyje išdėstyta nuosekli informacija apie vejas, jų tipus ir augalus, aprašomi vejos kokybę
bei ilgaamţiškumą lemiantys augaviečių veiksniai. Didţiulė svarba skiriama vejų įrengimo
technologijai, jos naudojimo ir prieţiūros ypatumams. Supaţindinama su vejų piktţolėmis, ligomis,
ţaladariais, vejų defektais bei jų šalinimo būdais. Nurodoma, kaip geriausia vejas pjauti, tręšti,
drėkinti, aeruoti (vėdinti), smėlinti. Spaudinys universalus: jis pravers studentams, apţeldintojams
ir sodybų šeimininkams.
16. MCHOY, Peter. Sodo planavimas: praktiški patarimai, kaip graţiai sutvarkyti turimas
valdas: praktinis vadovas. Iš anglų k. vertė Aneta Ručinskienė. Vilnius: Aktėja, [2006]. 256 p.,
iliustr. Tiraţas 3 000 egz. ISBN 9955-21-054-0.
Šis skoningai iliustruotas, įkvepiantis, pusšimčiu planų papildytas vadovas suteiks unikalią
galimybę susikurti nepriekaištingą sodą, nurodys, kokius augalus rinktis specifinėms vietoms ir
sąlygoms. Knyga patraukia idėjomis, apimančiomis visus stilius – nuo vėsių, ramybe dvelkiančių
japoniškų sodų iki universalių šeimos sodų. Dėmesį kausto autoritetingi, patikimi patarimai bei
pamokymai, skirti supaprastinti planų pritaikymo bei prastų sklypų sutvarkymo procesus.
17. Sodininkavimo menas / Karališkoji sodininkų draugija. Sudarė Guy Barter. Iš anglų k.
vertė Graţina Adamonytė, Graţina Zolubienė, Laima Pacevičienė. Vilnius: Alma littera, 2006. 272
p., iliustr. Tiraţas 2 500 egz. ISBN 9955-08-999-7.
Knygą rengusių aštuonių sodininkų praktikų komanda aptaria augmenijos augimo tendencijas,
akcentuoja kompostavimo pranašumus ir siūlo variantus, kaip optimaliai pagerinti esamas
dirvoţemio sąlygas. Aprašomas sumedėjusių augalų panaudojimas sodo struktūrai sukurti,
analizuojami pagrindiniai genėjimo principai, aiškinamos gėlių pievos įrengimo subtilybės, augalų
dauginimo ypatybės: sėklų sėjimas, daigų prieţiūra, auginių paruošimas, augalų skyrimas ir
dauginimas atlankomis.

2007
18. OBELEVIČIUS, Sigutis. Sodelį sodinau. Kaunas: Lututė, 2007. 143, [1] p., iliustr. Tiraţas
[2 000] egz. ISBN 978-9955-692-57-7.
Knygoje atskleidţiama sodo ir jo augalijos svarba lietuvių liaudies tautosakoje, čionykštėje
kultūroje. Akį traukiančios spalvingos iliustracijos bei informatyvūs tekstai skatina skaitytoją
įsisavinti uoginių kultūrų, rūgščiame grunte auginamų ir hibridinės kilmės sodo augalų prieţiūros
subtilybes.
19. WAGENER, Klaus; ir VOLLRATH, Susanne. 333 balkonų ir terasų apţeldinimo idėjos. Iš
vokiečių k. vertė Dalytė Matulevičiūtė. Vilnius: Presvika, 2007. 200 p., iliustr. Tiraţas [3 000] egz.
ISBN 978-9955-22-132-6.
Norintiems gėrėtis spalvingu balkono, terasos ar sodo dekoru, leidinys pateikia net 333
puikias šios papildomos gyvenamosios erdvės apţeldinimo variacijas. Siūlomos patrauklios idėjos,
išryškinančios skirtingų metų laikų savitumą, galinčios visapusiškai patenkinti įvairiausią skonį,
pagyvinti kiekvieną šventę. Jas, be didelių pastangų, įmanoma realizuoti tiek lauke, tiek ir
patalpose. Knyga vilioja vertingais sodinimo bei apţeldinimo patarimais, tiksliais nurodymais
praktinių darbų atlikimui.
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2008
20. BECK, Peter. Sodų tvenkiniai. Iš vokiečių k. vertė Rasa Samaitienė. Vilnius: Aktėja,
[2008]. 95 p., iliustr. Tiraţas 3 000 egz. ISBN 978-9955-21-200-3.
Spaudinyje sukauptos reikšmingiausios ţinios apie natūralaus, mini, maudymosi ir kitų tipų
tvenkinių, miniatiūrinių vandens sodų įrengimą, apţeldinimą, krantų formavimą, vandens, augalų
bei ţuvų prieţiūrą. Knyga praturtinta didţiausio Europos sodinininkystės ţurnalo „Mano puikusis
sodas“ profesionalų patarimais.
21. BRAUN-BERNHART, Ursula. Balkonai ir terasos. Iš vokiečių k. vertė Indrė Daniūtė.
Vilnius: Aktėja, 2008. 95, [1] p., iliustr. Tiraţas 3 000 egz. ISBN 978-9955-21-196-9.
Leidinyje pateikiama populiariausių balkoninių augalų – lengvai priţiūrimų klasikinių
balkoninių augalų, kvapiųjų ţolelių, spalvingų kubilinių augalų – paletė. Ypač naudingi vieno
ţinomiausių Europos ţemyne sodininkų ţurnalo „Mano graţusis sodas“ nurodymai, kaip išsirinkti
tinkamiausius augalus, lovelius, vazonus, indus ir apsaugoti vazoninius augalus ţiemą. Metinis
augmenijos prieţiūros kalendorius bei atskleidţiamos komponavimo meno paslaptys ţenkliai
palengvins jaukios aplinkos formavimo procesą.
22. BRAUN-BERNHART, Ursula. Maţasis sodas. Iš vokiečių k. vertė Indrė Daniūtė. Vilnius:
Aktėja, 2008. 47, [1] p., iliustr. Tiraţas 3 000 egz. ISBN 978-9955-21-193-8.
Knygoje gausu vertingų patarimų iš didţiausio sodų ţurnalo „Mano graţusis sodas“.
Trokštantieji savo darţelius ar poilsio vietas paversti groţio, ramybės oazėmis, labai nudţiugs
leidinyje suradę įdomių idėjų ţydinčių augalų, vasaros gėlių, balkonų ir kubilų augalų
kompozicijoms. Išsamiai informuojama sėjos, sodinimo, vazonų atrankos, susikurtojo kampelio nuo
svetimų ţvilgsnių apsaugos klausimais.
23. FLEHMIG, Anja. Sodo tvarkymas. Iš vokiečių k. vertė Rasa Samaitienė. Vilnius: Aktėja,
[2008]. 93, [1] p., iliustr. Tiraţas 3 000 egz. ISBN 978-9955-21-199-0.
Šiame spaudinyje daug dėmesio skiriama sodo apipavidalinimui, terasų, sėdėjimo vietų, vejų,
gyvatvorių, takų, priešsodţių, darţovių kampelių puoselėjimui, lysvių paruošimui, apsodinimui ir
prieţiūrai. Knygoje nuosekliai išdėstoma informacija nuo sodo planavimo iki derliaus nuėmimo, tad
nepatyrusiam sodininkui ji taps nepakeičiama pagalbininke.
24. FLEHMIG, Anja. Ūksmingi sodai. Iš vokiečių k. vertė Renata Šioţinienė. Vilnius: Aktėja,
2008. 47, [1] p., iliustr. Tiraţas 3 000 egz. ISBN 978-9955-21-194-5.
Leidinys stebina išmoningais sumanymais, kaip naudingai pritaikyti ūksmingas sodo vietas ir
jas pagyvinti, kaip įrengti lysves pavėsyje bei priţiūrėti paunksmių augalus. Supaţindinama su
pavėsio augmenija, jos ypatumais.
25. Kiliminiai augalai. Vertė Beata Zaleskaja. Vilnius: Ekspress leidyba, 2008. 96 p., iliustr.
Tiraţas [2 000] egz. ISBN 978-9955-727-32-3.
Mūsų šalyje tai – pirmoji knyga, sukurta išskirtinai tik kiliminiams augalams (arba kitaip –
ţemę dengiančiams), ypatingiems tuo aspektu, jog ţydėdami jie sodą padengia įspūdingais, širdį
kerinčiais kilimais. Kiliminiai augalai taip pat gali būti puiki vejos alternatyva arba tiesiog suteikti
sodui erdvės. Detaliausiai spaudinyje aprašomos ţemaūgės daugiametės gėlės, apstu spalvų
derinimo patarimų, įdomių faktų. Leidinį rengusių sodininkų ir botanikų komanda specialiai atrinko
įvairių rūšių bei veislių augalus, galinčius augti būtent Lietuvos klimato sąlygomis.
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26. KLEMME, Brigitte. Alergijos nesukeliantis sodas. Iš vokiečių k. vertė Sonata
Kučinskienė. Vilnius: Aktėja, [2008]. 48 p., iliustr. Tiraţas 3 000 egz. ISBN 978-9955-21-198-3.
Ţiedadulkės, augalų sporos, jų kvapai – tai alergenai, sukeliantys tam tikras alergines
reakcijas. Todėl knygoje akcentuojamas ţiedų biologijos išmanymas, kurį išsiugdęs skaitytojas
gebės išsirinkti pavojaus nekeliančius augalus, jiems sodinti tinkamą laiką, orą ir saugią aprangą.
Leidinys praturtintas vertingais patarimas, kruopščiai atrinktais iš „Europos didţiojo sodų
katalogo“.
27. Nepriekaištingo sodo idėjos: praktiški sodo specialistų patarimai. Vilnius: Ekspress
leidyba, 2008. 95, [1] p., iliustr. Tiraţas [3 000] egz. ISBN 978-9955-727-27-9.
Pagrindinė šios knygos paskirtis – originalaus, praktiško, dekoratyvaus darţo sukūrimas.
Siekiant leidiniui suteikti svarią išliekamąją vertę, buvo pasitelktas gausus būrys specialistų, kurį
sudarė botanikai, sodininkai, darţininkai, dizaineriai. Prieskoninių augalų temai sukurtas atskiras,
išsamus skyrius. Profesionalūs konsultantai pataria, kaip sukurti norimą darţelio formą, kuo
galima pakeisti nuobodţias lygias lysves, kaip įrengti poilsio vietą ir t.t.
28. RATSCH, Tanja. Sodo priedangoje. Iš vokiečių k. vertė Rasa Samaitienė. Vilnius: Aktėja,
[2008]. 48 p., iliustr. Tiraţas 3 000 egz. ISBN 978-9955-21-197-6.
Autorė knygos skaitytojus moko, kaip be didelių pastangų įrengti uţdangas, atramas
vijokliams, suteikia ţinių, kaip įgyvendinti svajones turėti ţiedais apsipylusias tvoras, mobiliąsias
gyvatvores, vijoklines piramides. Aprašomi tinkamiausi uţtvarų augalai: margaspalvės raganės,
romantiškosios roţės, triskiaučiai vynvyčiai.
29. Spalvos sode. Vertė Inga Miliauskaitė. Vilnius: Ekspress leidyba, 2008. 96 p., iliustr.
Tiraţas [2 000] egz. ISBN 978-9955-727-33-0.
Tai – pirmoji knyga mūsų šalyje Lietuvoje, skirta sodo kolorito temai nagrinėti. Leidinyje
tyrinėjama spalvų tarpusavio sąveika, pateikiamas aiškinamasis spalvų derinimo pradţiamokslis.
Įdomios spalvinės sodo augmenijos gamos komponavimo idėjos suţadins troškimą sukurti originalų
mėgstamų spalvų sodą.

2009
30. Sodinimo menas. Vertė Jurgita Paulauskaitė. Vilnius: Ekspress leidyba, 2009. 96 p., iliustr.
Tiraţas [2 000] egz. ISBN 978-9955-727-51-4.
Knygon sudėta didţiulę patirtį turinčių sodininkų ir visame pasaulyje pripaţintų
botanininkystės meistrų išmintis. Spaudinys lavina gebėjimus išsirinkti kokybiškus augalus bei
sodinukus, atskleidţia spygliuočių sodinimo klaidas bei padeda jų išvengti. Specialistai pataria,
kaip ir kur sodinti skirtingus medţius, krūmus, gėles, kaip įkurti alpinariumą.
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ASMENVARDŢIŲ RODYKLĖ
A
Adamonytė, Graţina vert. 17

B
Baader, Johannes 12
Baader, Sophia 12
Bakans, Valė vert. 2
Barisauskaitė, Danutė sudar. 11
Barter, Guy sudar. 17
Beck, Peter 20
Biomigas, Francas 2, 14
Braun-Bernhart, Ursula 21, 22

D
Daniūtė, Indrė vert. 21, 22
Deviatovas, Arkadijus 6
Dulkė, S. 7

F
Flehmig, Anja 23, 24

G
Greenwood, Pippa 9

J
Jankūnas, Juozas vert. 9
Janušienė, Valerija vert. 1
Jermakovas, Borisas 1
Juronis, Vidmantas 10

K
Kaminskas, Algirdas vert. 6
Klemme, Brigitte 26
Klimas, Evaldas 15
Kontrimas, Justinas sudar. 4
Kučinskienė, Sonata vert. 26

M
Makarevičius, Andrėjus 6
Matulevičiūtė, Dalytė vert. 19
McHoy, Peter 16
Miliauskaitė, Inga vert. 29
Morkvėnienė, Dalia vert 12, 14

N
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Noordhuis, Klaas T. 13
Norkūnienė, Nida vert. 8

O
Obelevičius, Sigutis 18

P
Pacevičienė, Laima vert. 17
Paulauskaitė, Jurgita vert. 30
Preusse, Hans iliustr. 14
Puipa, Algirdas sudar. 3

R
Radţiūnienė, Ieva vert. 9
Ratsch, Tanja 28
Ručinskienė, Aneta vert. 16

S
Samaitienė, Rasa vert. 20, 23, 28
Snieškienė, Vilija 10

Š
Šioţinienė, Renata vert. 24
Švirinas, Stasys 5

V, W
Wagener, Klaus 19
Vollrath, Susanne 19

Z
Zaleskaja, Beata vert. 25
Zolubienė, Graţina vert. 13, 17
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ANTRAŠČIŲ RODYKLĖ
A
Alergijos nesukeliantis sodas 26

B
Balkonai ir terasos 21

D
999 patarimai ir gudrybės sodui ir balkonui 12

J
Jaunajam sodininkui 5

K
Kasdieninis darbas sode 2
Kiliminiai augalai 25

M
Maţasis sodas 22
Maţytis sodas 8

N
Nepriekaištingo sodo idėjos 27

S
Sodelį sodinau 18
Sodinimo menas 30
Sodininkavimo menas 17
Sodininko, darţininko ir bitininko ţinynas 6
Sodininko ir darţininko knyga 11
Sodininko ţinynas … 3
Sodo augalų enciklopedija 13
Sodo kenkėjai, ligos 10
Sodo patarimų knyga 9
Sodo planavimas 16
Sodo priedangoje 28
Sodo tvarkymas 23
Sodo tvarkymas ir prieţiūra 14
Sodų tvenkiniai 20
Spalvos sode 29

T
333 balkonų ir terasų apţeldinimo idėjos 19

Ū
Ūksmingi sodai 24
12

V
Vaiskrūmiai sode 7
Vaismedţiai sode 4
Veja sodyboje 15
Vitaminingi augalai mėgėjo sode 1
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