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Mokslas apie aplinką. Enviromentologija 
 

1. Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai = Modern technologies for sustainable 

environment: [tarptautinės mokslinės konferencijos] mokslinių straipsnių rinkinys [2016, 

Vilnius] / Vilniaus kolegija, Agrotechnologijų fakultetas. - Vilnius: Vilniaus kolegija, 

2016. - 113 p. - ISBN  9786094360435 [10 egz.] 

Mikrobiologija 

 
1. Petraškienė V. Mikrobiologija: teorija ir praktika: mokomoji knyga / Šiaulių valstybinė 

kolegija. - Šiauliai: Šiaulių valstybinė kolegija, 2012. - 119 p. - ISBN  9786094150647  [1 

egz. skaitykloje] 

 

Mitybos higiena 

 
1. Shinya H. Fermentų faktorius: [ateities mityba, kuri saugos nuo išeminės širdies ligos, 

gydys vėžį, stabdys II tipo cukraligę] / iš anglų kalbos vertė Laima Gylienė. - 2-a patais. 

laida. - Vilnius: Versus aureus, 2011. - 155 p. - Versta iš: The enzyme factor. - ISBN 

9789955343295 [1 egz. skaitykloje] 

2. Sveikos mitybos vadovas: maistas gydo, maistas kenkia / dietologė Rosemary Stanton; 

[tekstų autoriai: Arlyn Apollo ... [et al.]; iš anglų kalbos vertė Daiva Krištopaitienė, 

Algirdas Vagrys]. -  Vilnius: Alma littera, 2008. - 416 p. - (Reader's digest). - ISBN 

9789955381129 [1 egz. skaitykloje] 

 

Laukininkystė 

 
1. Liepienė N. Lubinų antraknozę sukeliančių Colletotrichum spp. grybų 

identifikavimas, patogeniškumas ir žalingumas bei kontrolės priemonių efektyvumas 

[rankraštis] = Identification, pathogenicity, harmfulness and controll of lupin antracnose 

fungus Colletotrichum spp.: daktaro disertacija: žemės ūkio mokslai, agronomija (01 A). - 

Akademija (Kauno r.), 2016. - 150, 19 p. : iliustr., diagr., lent. - Disertacija rengta 2007-

2011 ir 2015 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institute. - 

Bibliografija: p. 99-111. -  Daktaro disertacija (žemės ūkio mokslai). ‒ Lietuvos agrarinių 

ir miškų mokslų centras, 2016. -  Autoriaus darbų sąrašas: p. 127. [1 egz. skaitykloje] 

 

 

 

 



Dekoratyvieji augalai. Dekoratyvioji sodininkystė 

 
1. Van der Neer J. Viskas apie sodo gėles: [žinynas]. - Vilnius: Bestiary, 2013. - 111 p. - 

(Viskas apie…, ISSN2335-7347). - ISBN 9786094561504 [1 egz. skaitykloje] 

 

Katės 

 
1. Osborne C. Auginkime sveiką katę / iš anglų kalbos vertė Rasa Dičiuvienė. - [Vilnius]: 

UAB "Mūsų knyga", 2002. - 112 p. - ISBN 9986617790 [1 egz. skaitykloje] 

 

Chemijos technologija. Chemijos pramonė 

 
1. Chemija aplink mus. Teorija ir praktika: XII-osios studentų ir dėstytojų konferencijos, 

skirtos chemikų dienai, medžiaga, 2015 m. balandžio 22 d. [Vilnius] / Vilniaus kolegija, 

Agrotechnologijų fakultetas, Chemijos katedra. - Vilnius: Vilniaus kolegija, 2015. - 101 p. 

- ISBN  9786094360367 [1 egz. skaitykloje] 

2. Chemija aplink mus. Teorija ir praktika: XI-osios studentų ir dėstytojų konferencijos, 

skirtos chemikų dienai, medžiaga, 2014 m. balandžio 16 d. [Vilnius] / Vilniaus kolegija, 

Agrotechnologijų fakultetas, Chemijos katedra. - Vilnius: Vilniaus kolegija, 2014. - 114 p. 

- ISBN  9786094360312  [1 egz. skaitykloje] 

3. Chemijos technologijų raida ir perspektyvos: studentų ir dėstytojų konferencijos, 

įvykusios Chemijos katedroje 2009 m. balandžio 23 d., medžiaga / Vilniaus kolegija 

Agrotechnologijų fakultetas Chemijos katedra. – Vilnius: Vilniaus kolegija, 2009. – 84 p. 

– ISBN 978-9955-519-94-2 [1 egz. skaitykloje] 

 

Maisto pramonė apskritai. Maisto produktų gamyba ir konservavimas 

 
1. Maisto produktai – sauga ir kokybė: respublikinės aukštųjų mokyklų studentų ir 

dėstytojų mokslinės – praktinės konferencijos medžiaga 2015 m. gegužės 7 d. / Vilniaus 

kolegija Agrotechnologijų fakultetas  Maisto technologijos katedra. - Vilnius: Vilniaus 

kolegija, 2015. – 96 p. - ISBN 978-609-436-035-0 [3 egz.] 

2. Maisto produktai – sauga ir kokybė: respublikinės aukštųjų mokyklų studentų ir 

dėstytojų mokslinės konferencijos, skirtos Agrotechnologijų fakulteto veiklos 50-čiui ir 

Vilniaus kolegijos sudėtyje 10-ečiui paminėti, medžiaga 2011 m. gegužės 5 d. / Vilniaus 

kolegija Agrotechnologijų fakultetas Maisto produktų technologijos katedra. - Vilnius: 

Vilniaus kolegija, 2011. – 114 p. - ISBN 978-609-436-010-7 [4 egz.] 

 

 


