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Wprowadzenie 

Z analizy geostrategicznych studiów prognostycznych dotyczących bezpie
czeństwa żywnościowego świata wynika, że w bieżącym pięćdziesięcioleciu 
(2000-2050) wysokie tempo rozwoju gospodarczego będzie implikować dalszy 
wzrost demograficzny ( od 6 do ok. 9 mld osób). Równocześnie wzrastać będzie 
roczne zużycie surowców energetycznych (od ok. 14 do ok. 30 mld ton) , a także 
wody, masy wytwarzanych odpadów, itp. Zmniejszać się będzie w dalszym ciągu 
powierzchnia gruntów ornych w przeliczeniu na mieszkańca ( od ok. 0,5 do ok. 
0,12 ha·m-1), przy malejącym wciąż poziomie bonitacji gleby zwiększać się będzie 
niestety i stopień zanieczyszczenia otaczającego nas środowiska. Tym zagroże
niom towarzyszyć może dalszy wzrost światowego obszaru bezrobocia, nędzy i 
głodu, o ile nie podejmie się intensywnych działań zapobiegawczych, a w szcze
gólności energetycznie oszczędnej transformacji agrosystemów. 

Agrosystem i otoczenie 

Agrosystem - to semantyczny opis autonomicznego zbioru elementów, o 
charakterze humanistycznym, przyrodniczym i technicznym, synergetycznie współ
działających ze sobą w pozyskiwaniu energii kosmicznej, a także i składników 
otoczenia w celu wytwarzania produktów zdatnych do dalszego, metabolicznego 
przetwarzania w organizmach żywych. Pojęcie „agrosystem" bywa używane w 
zróżnicowanych stopniach jego agregacji, zaś w rozpatrywanym przypadku używa 
się je do oznaczania zbiorów gospodarstw rolniczych, łącznie z ich układem logi
stycznego zasilania w łańcuchach pozyskiwania produktów roślinnych, ich prze
twarzaniu i dystrybucji. W przypadku rozpatrywania nadsystemu gospodarki żyw
nościowej w zależności od stopnia agregacji, pojęciem „agregacja" obejmuje się 
określony obszar działalności rolniczej okręgu, regionu, kraju, itp. [NOWACKI 

2002]. 
Topologiczny zarys energetycznego modelu agrosystemu (AS) wchodzącego 

w skład megasystemu gospodarki żywnościowej (MSGŻ), (schemat 1) wskazuje 
na jego dużą złożoność. Podstawowymi elementami agrosystemu, charakteryzu
jącymi łańcuch jego bezpośredniej działalności są: produkcja roślinna (R), pro
dukcja zwierzęca (Z), obrót produktami roślinnymi (O), przetwórstwo rolno-spo
żywcze (P) oraz dział konsumpcji (K). 
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Schemat 1; Scheme 1 

Topologiczny zarys modelu agrosystemu (AS) 
Topological outline of the agrosystem model (AS) 
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Każdy z wymienionych działów, traktowany jako podsystem obejmuje w 
rzeczywistości duży zbiór gałęzi i kierunków produkcji, które stanowią znaczące, 
często autonomiczne podsystemy. Równoległym, jak gdyby niezależnym ciągiem 
elementów wspomagających agrosystem jest zbiór podsystemów wchodzących w 
skład gospodarki narodowej i obejmujących: nauki rolnicze (N), logistykę rolni
czą (L), informatykę rolniczą (I) oraz energetykę rolniczą (E). Tworzą one nie 
tylko pomost między megasystemem gospodarki żywnościowej (MSGŻ), lecz rów
nież między innymi systemami całokształtu gospodarki narodowej. 

W celu objaśnienia mechanizmów przemian zachodzi potrzeba wprowadze
nia zunifikowanej klasyfikacji obiektów rolniczych (UMKAS), opierającej się na 
dynamice zmian uniwersalistycznego wyróżnika poziomu technologicznego (W) w 
czasoprzestrzeni. 

Reasumując, Agrosystem (AS) to fundamentalny element Metasystemu 
Gospodarki Żywnościowej (MSGŻ) oraz Nadsystemu Gospodarki Narodowej 
(NSGN). Zintegrowany Agrosystem z Nadsystemem Gospodarki Narodowej bez
warunkowo decyduje o poziomie efektywności, rozwoju i autonomiczności Glo
balnego Systemu Gospodarki Żywnościowej (GSGŻ), przesądzając o dobrobycie 
ludności całego świata [NOWACKI 2002]. 

Kryterium oznaczania poziomu rozwoju 
technologicznego obiektów 

Rozważania nad efektywnością przekształceń agrosystemów, zarówno w 
ujęciu retrospektywnym jak i w ich długookresowej perspektywie, zdążają do poz-
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nania i objaśnienia mechanizmów oddziaływania wielorakich czynników otoczenia 
na przewidywane zmiany parametrów opisujących stan energotechnologiczny roz
patrywanych obiektów. 

Zastosowanie w tym celu uniwersalistycznego wyróżnika poziomu technolo
gicznego (W) znacznie ułatwia dokonywanie porównań i analiz przebiegów roz
patrywanych zmian w strukturach agrosytemów na tle tendencji międzynarodo
wych. Uniwersalistyczny wyróżnik poziomu technologicznego obiektów rolniczych 
[W = 100·4/(¼f + ½l) (% )] jest określany relacją udziału nakładu prac maszy
nowych (¼) w sumie nakładów prac personelu (4) i prac maszynowych (¼f), 
Wartość wyróżnika „W" zawiera się w przedziale W E (O+ 1) (w procentach: W E 

(0+ 100)) [NOWACKI 1987, 1995, 1999, 2002]. 
Wartości nakładów energetycznych, w ogólnej formie wyraża się w ekwiwa

lentnych jednostkach energii użytecznej (¼I i ½l)· Przy W = 0% wartość prac 
maszynowych wynosi zero (¼I = O). Natomiast przy W = 100% wartość prac 
personelu wynosi zero (4 = O). Omawiany wyróżnik „W" wykorzystuje się jako 
zmienną opisującą przy sporządzaniu modeli charakteryzujących stan energotech
nologiczny obiektów agrosystemów względem czasu (T), w energotechnologicz
nych analizach zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej. Ten unikalny 
wyróżnik (W), stanowiący podstawę Uniwersalistycznej Metody Klasyfikacji Agro
systemów (UMKAS), inspiruje stworzenie spójnej, pięcioparametrowej struktury 
kategorii obiektów rolniczych, co pozwala na ich wielostronną ewaluację pod 
względem wielkości powierzchni uprawnej, zatrudnienia, nasycenia energetycz
nego, generacji maszyn rolniczych, budynków inwentarskich, dróg, itp. 

W(%) 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

Schemat 2; Scheme 2 

Model przebiegu zmian wyróżnika poziomu technologicznego (W) 
i jego tempa wzrostu (v) oraz przyspieszenie (i,) w latach 1870-2000 

w USA i prognoza do roku 2050 

Model of the course of changes of the technological level discńminant (W) 
and its rate of growth (v) as well as acceration in the years 1870-2000 

in the USA and the prognosis up to 2050 
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Uniwersalistyczna Metoda Klasyfikacji Agrosystemów oraz wyróżnik po
ziomu technologicznego, a także sposób oznaczania technologicznej wartości 
energii - tworzące podstawę analizy dynamiki zmian agrosystemów - stanowią 
główne elementy oceny efektywności ich transformacji na tle struktur światowych. 
Mogą one być również wykorzystywane przy opracowaniu krótko- i długookreso
wych projekcji prognostycznych, jak i przemian strukturalnych systemów gospo
darki żywnościowej. W dalszej części przytacza się kilka wybranych przykładów 
ilustrujących zakres zastosowań omawianej metody analizy procesów. Uniwersa
listyczny wyróżnik „W" - stanowiący podstawę energotechnologicznej oceny efek
tywności transformacji agrosystemów - może znaleźć również zastosowanie w 
analizach dynamiki rozwoju dowolnie rozpatrywanych krajów świata w czasoprze
strzeni, jak i w oznaczaniu parametrów charakteryzujących poziom rozwoju tech
nologicznego agrosystemów, np. wartości produktu krajowego brutto (P) lub 
poziomu zatrudnienia w rolnictwie (Rz), itp. 

Dynamikę zmian wyróżnika poziomu technologicznego (W), tempo jego 
wzrostu (v) i przyspieszenia (e) na przykładzie Stanów Zjednoczonych, przedsta
wiono na schemacie 2. 

Z analizy modelu dla Polski (schem. 3) przedstawionego na tle kilku innych 
krajów wynika, że okres czasu transformacji polskiego rolnictwa w przedziale od 
1950 r. (W = 20%) do 2000 r. (W = 45%) wynosił 50 lat. Tyleż samo lat (przy
puszczalnie) potrzeba będzie, aby rolnictwo polskie osiągnęło poziom krajów 
zachodnioeuropejskich, dla których wyróżnik poziomu technologicznego (W) 
sięga obecnie rzędu ok. 70%. Natomiast dystans dzielący poziom rozwoju techno
logicznego Polski i przykładowo Niemiec, w 1950 r. wynosił kilkadziesiąt lat. W 
roku 2000 wynosił 30 lat, zaś w 2050 roku może wzrosnąć aż do 60 lat [NOWACKI 
1999]. 

Schemat 3; Scheme 3 

Hipotetyczne modele charakateryzujące dynamik<; zmian wyróżnika poziomu 
technologicznego (W) względem czasu (T). Przykłady dla wybranych krajów: 

USA (Stany Zjednoczone), D (Niemcy), SP (Hiszpania), PL (Polska), 
GL (globalna wartość średnia), DC (kraje rozwijające się) 

Hypothetical models characterizing the dynamics of changes of the technological 
level discriminant (W) in relation to time (T). Examples for chosen countries: 
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Kryterium klasyfikacji gospodarstw rolnych 

Obiekty rolnicze poszczególnych kategorii gospodarstw to zupełnie różne, 
prawie w niczym nie podobne do siebie przedsiębiorstwa. Pracują one według 
bardzo różniących się technologii w powiązaniu z nowoczesnymi usługami logisty
cznymi [NOWACKI 1995, 1999]. 

Ze wzrostem poziomu technologicznego (W) wielokrotnie wzrasta powierz
chnia użytków rolnych poszczególnych kategorii gospodarstw, a tym samym liczba 
i moc zainstalowanych agregatów maszynowych, wyraźnie wzrasta wielkość pro
dukcji gospodarstw (schem. 4), przy ich przechodzeniu od niższych do wyższych 
kategorii [TuOMAS, BOEHLJE 1989; TOMCZAK 2000; NOWACKI 2002]. 

Przytoczony graf (schem. 4) ilustruje, jak zmieniają się parametry gospo
darstw rolnych w zależności od kategorii rozpatrywanych obiektów. Graf ten sta
nowi niejako syntezę prowadzonych uprzednio dyskusji na temat zalet i wad 
zmian strukturalnych gospodarstw rolnych, zależnych często od lokalnych ekolo
gicznych, technologicznych i ekonomicznych uwarunkowań. Uwarunkowania te 
często już z góry przesądzają o występowaniu określonej optymalnej w danych 
sytuacjach strukturze. 

Schemat 4; Scheme 4 

Graf charakteryzujący pięć typowych kategorii gospodarstw rolniczych (KI-KV) 
Graph characterising S typical cathegories of farms (KI-KV) 
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Z porównań struktur gospodarstw rolnych w Polsce wynika, że są one zbli
żone do innych krajów o rozwiniętym rolnictwie. W porównaniach poziomu pro
dukcji rolniczej, w znikomym stopniu jest ona zależna od struktury gospodarstw, 
a głównie zależy od poziomu technologicznego obiektów rolniczych. W uzasad
nieniu wystarczy przytoczyć przykłady wysoko rozwiniętych krajów, takich jak 
Szwajcaria, Japonia, a także czołowego producenta żywności na świecie - Stany 
Zjednoczone. Okazuje się, że kraje te mają większy udział drobnych gospodarstw 
rolnych, aniżeli Polska. 

Dynamika zmian strukturalnych strumieni energii 
przepływających przez agrosystemy 

Agro-bio-technologiczne strumienie energii przepływające przez system gos
podarki żywnościowej (już w swej wyjściowej postaci jako produkty spożywcze), 
stanowią główne i nie zastępowalne źródło zasilania organizmów żywych, a 
przede wszystkim człowieka. Natężenie przepływu tych strumieni, jak i ich struk
tury, podlegają symultanicznym zmianom w zależności od pulsujących uwarun
kowań otaczających agrosystemy. Uwarunkowania te, jak i poziom rozwoju tech
nologicznego lokalnych społeczeństw wpływają również w wysokim stopniu na 
sposoby, jakość i strukturę pozyskiwanej żywności. Również wzajemne relacje 
parametrów charakteryzujących agrosystem podlegają odpowiednio symultanic-L
nym przemianom (schem. 5) (NOWACKI 2002] 

Schemat 5; Scheme 5 

Paradygmaty zmian wartości parametrów opisujących agrosystemy 
w procesach ich transformacji, względem wyróżnika poziomu 

technologicznego „W" oraz odpowiadających im kategorii gospodarstw (Ki) 

Paradigms of changes of parameter values describing agrosystems in the processes 
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Z dynamiki zmian strukturalnych omawianych strumieni wynika, że: war
tość większości strumieni energetycznych (od E12 do E21) wykazuje tendencję 
wzrostową wraz ze wzrostem wyróżnika poziomu technologicznego (W) - przy 
przechodzeniu od niższych do wyższych kategorii gospodarstw ( od KI do KV). 
Natomiast natężenie strumienia energetycznego (Ell), wnoszonego w postaci 
pracy ludzkiej, wykazuje wyraźną tendencję malejącą. W szczególności strumień 
energii wnoszonej na działalność logistyczną (ElO) bardzo szybko wzrasta. Z ana
lizy bilansu sumy wszystkich nakładów energetycznych wynika szczególnie ważny 
wniosek, że minimum nakładów energetycznych (MNE) występuje przy W z 

50%. Warto również podkreślić, że w przedziale wartości W < 50% dominują 
nakłady pracy ludzkiej (Ell), natomiast w przedziale W > 50% przeważają nak
łady energii wnoszone w usługach logistycznych. 

Już z tej cząstkowej wprawdzie analizy transformacji agrosystemów wynika, 
że wzrost poziomu technologicznego (W) inspiruje konieczność odpowiedniej 
rozbudowy obsługi logistycznej, przyczyniającej się nie tylko do usprawnienia pro
cesów produkcyjnych, lecz również tworzenia nowych miejsc pracy dla osób od
chodzących z działów związanych z bezpośrednią produkcją rolniczą. 

Dynamika zmian ludności i urbanizacji 

Z ogólnej analizy dynamiki zmian struktur zatrudnienia (schem. 6) wynika, 
że wraz ze wzrostem poziomu technologicznego (W) maleje, bardzo wyraźnie, 
udział zatrudnienia w rolnictwie. Łączny udział zatrudnienia w budownictwie i 
przemyśle początkowo wzrasta wraz z wartością wyróżnika do ok. W = 50%, a 
następnie w wyniku automatyzacji prac i w tym dziale maleje. W wyniku odpływu 
pracowników z wymienionych działów produkcji do działu usług, procentowy 
udział tej grupy wzrasta w wysokim stopniu, osiągając wartość ok. 80% w kate
gorii KV (NOWACKI 2002]. 

Schemat 6; Scheme 6 

Dynamika zmian struktur zatrudnienia ludności 
Dynamics of changing structure of employn1ent 

KI KII KIII KIV KV 

Proces urbanizacji, towarzyszący odpływowi ludności wiejskiej do miast pro
wadzi zarówno do szybkiego wyludnienia wsi, jak i powoduje trudności mieszka
niowe oraz niedobór miejsc pracy. Pojawia się równocześnie wzrost zużycia suro
wców energetycznych, wody i zanieczyszczania środowiska przy zmniejszaniu się 
powierzchni użytków rolnych przypadających na mieszkańca. Z tych też powo
dów, symulacyjne badania przewidywanych zn1ian strukturalnych w całokształcie 
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gospodarki żywnościowej na tle gospodarki narodowej w skali globalnej i lokalnej 
wymagają bardzo wnikliwych analiz, których procesy symulacji komputerowej 
mogą być w wysokim stopniu użyteczne. 

Schemat 7; Scheme 7 

Dynamika zmian urbanizacji agrosystemów 
Dynamics of changes of agrosystem urbanization 
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Na schemacie 7 przedstawiono wybrane trendy procesów urbanizacji dla 
USA, Polski oraz średniej wartości globalnej. Krytyczny punkt urbanizacji ( ozna
czony punktem na omawianym wykresie) dla wartości W = 50%, dla przytacza
nych przykładów jest przesunięty w czasie o ok. 40 lat. 

Socjologiczne aspekty transformacji agrosystemów 

Procesy transformacji agrosystemów w wysokim stopniu korelują z przemia
nami osobowości rolniczej ludności, wywołując daleko idące zmiany w sposobie 
życia, poziomie zadowolenia, poczuciu szczęścia i wielu jeszcze innych aspektach, 
z których kilka spróbujemy zasygnalizować. Stopień substytucji bardzo ciężkiej 
zazwyczaj pracy rolnika pracą maszyn, urządzeń technicznych, informatycznych, 
itp. przyczynia się do bardzo wysokiego zmniejszania wysiłku fizycznego czło
wieka (schem. 8. Cl). Wraz ze wzrostem poziomu technologicznego (W) obiektu 
rolniczego maleją przy tym nakłady pracy ludzkiej, co jest przyczyną znacznego 
odpływu zatrudnionych w rolnictwie do innych zawodów. 

Równocześnie jednak wzrasta psychiczny wysiłek zatrudnionego (schem. 8. 
C2), który musi posiadać odpowiednio wyższe kwalifikacje oraz coraz to wy1..sze 
poczucie odpowiedzialności i dyscypliny pracy. Wzrost wydajności jednostkowej 
przyczynia się do uzyskiwania wyższego wynagrodzenia za pracę. Wzrasta także 
poziom jakości życia (schem. 8. C3), natomiast maleje poczucie szczęścia (schem. 
8. C4). 

Rozpatrując wszystkie korzyści i ograniczenia wynikające ze wzrostu pozio
mu transformacji agrosystemów, rolnicy najczęściej wypowiadają się za umiarko
wanym, środkowym pasmem poziomu transformacji w obszarze ok. W ~ 50% 
(schem. 8), co jest zbieżne z minimum nakładów energetycznych na produkcję 
rolniczą. Wybór ten jak się okazuje pokrywa się z arystotelesowską doktryną: 
„Aurea mediocritas", czyli doktryną „złotego środka", która sugeruje, że: ,,aby 
osiągnąć szczęście, ludzie muszą działać z umiarem starając się osiągnąć środek 
między skrajnościami". 
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Schemat 8; Scheme 8 

Paradygmaty dynamiki zmian socjologicznych odczuć rolników, 
na tle wpływu megatrendów wzrostu poziomu technologicznego (YI) 

agrosystemów w procesach ich transformacji 

Paradigms of dynamics of the sociological changes of farmers seelings 
conceming the effect of megatrends of the technological level growth (Yi) 

of the agrosystems in the process of their transformation 
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Z przytoczonych analiz wynika, że wykorzystanie uniwersalistycznych mode
li do prognozowania przesłanek rozwojowych wsi i rolnictwa może przyczyniać się 
do szerokiego, globalnego sposobu postrzegania procesów transformatji wsi i rol
nictwa. Uniwersalistyczna metoda klasyfikatji agrosystemów (UMKAS) wydaje się 
być najprostszą i najbardziej oczywistą klasyfikatją opierającą się na ocenie 
poziomów technologicznych porównywalnych obiektów. Pozwala ona na rozróż
nienie, którę z rozpatrywanych kategorii gospodarstw są bardziej efektywne w 
określonych uwarunkowaniach gospodarczych [GAWORSKI 1998]. 

Jeśli wziąć pod uwagę to, że omawiana metoda pozwala na określenie cza
sowych przedziałów dominowania poszczególnych kategorii gospodarstw, można 
w oparciu o nią projektować nie tylko dynamikę zmian strukturalnych samych 
gospodarstw, lecz również i budownictwa wiejskiego, które stanowi najistotniejszy 
element określonych warunków środowiskowych. 
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Trzeba by tu podkreślić, że obecnie u progu przemian systemowych wsi i 
rolnictwa w pierwszym rzędzie zachodzi konieczność opracowania długofalowych, 
wielokierunkowych programów rozwojowych dla homogenicznych obszarów 
(zagłębi) działalności wiejskiej, poczynając od zagospodarowania przestrzennego z 
uwzględnieniem przyszłych osad na tle nowoczesnej już infrastruktury (sieci infor
matycznej, drogowej, elektrycznej, wodnościekowej i utylizacji odpadów) z 
uwzględnieniem zachowania, · a nawet odtwarzania warunków ekologicznych, aby 
następnie poprzez plany zintegrowanego budownictwa wiejskiego (w części pro
dukcyjnej i socjalnej) przechodzić już do rozwiązywania nowoczesnych, funkcjo
nalnych, energooszczędnych i wygodnych obiektów budowlanych. 

Omawiany system analizy dotyczy nie tylko dezyderatów dotyczących konie
czności komasacji pól i wynikających stąd struktur osadnictwa wiejskiego, lecz 
głównie rozwiązań budownictwa rolniczego w powiązaniu ze zmianami technolo
gii prac, zwiększeniem obsady zwierząt gospodarskich, całym systemem organiza
cji pracy w wiejskich ośrodkach produkcyjnych, przyjmujących formy jak gdyby 
zagłębi produkcyjnych z nieodzowną strukturą logistycznej obsługi i to nie tylko 
produkcji, lecz także całej ludności wiejskiej. Pilnym zadaniem dla nauki jest 
podjęcie zintegrowanych badań powiązanych z konkretnymi obszarami podlegają
cymi restrukturyzacji ze szczególnym uwzględnieniem wieloletnich długofalowych 
planów stopniowej przebudowy obszarów wiejskich bez przerywania procesów 
produkcyjnych w ramach systemów. Przechodzenie do doskonalszych form 
wytwarzania żywności będzie wymagało jednak dokonywania mniejszych lub więk
szych, kolejnych skoków technologicznych [WIERUSZEWSKA 1996; Woś 1996; TOM
CZAK 2000]. 

Dotychczasowe sposoby gospodarowania w dużej mierze opierały się zazwy
czaj na doświadczeniach poprzednich pokoleń. Jednakże wzrastający poziom roz
woju we wszystkich dziedzinach implikuje konieczność korzystania w coraz więk
szym stopniu z wyników badań naukowych. Równocześnie, szybkie zmiany uwa
runkowań otoczenia agrosystemów oraz wzrastający popyt na nowe, bardziej 
efektywne technologie wymagają symultanicznego wkładu różnych dziedzin wie
dzy nie tylko w zakresie produkcji żywnościowej, lecz również w zakresie jakości 
nowotworzonych produktów, ich obrotu oraz zachowania etycznych zasad ich 
pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji. W szczególności chodzi tu o powiąza
nia nauk humanistycznych (H), technicznych (T) i agronomicznych (A), tworzą
cych interdyscyplinarne Konsylium ekspertów do spraw transformacji agrosyste
mów. Schemat tego rodzaju powiązań ilustruje zamknięta krzywa „Lemniscata 
Scientiarum" (LS) (scheru. 9). 

Obwiednia lemniskaty symbolizuje jak gdyby wspólnotę dziedzin wymienio
nych nauk kształtujących struktury agrosystemów. Z całości zakreślonego przez 
lemniskatę zbioru wyodrębniają się trzy, wymienione powyżej autonomiczne 
obszary. Kreują one równocześnie czwarty, wspólny, obszar integracji nauk (C), 
który spełnia szczególnie ważną rolę w procesach ich współdziałania . 

Ten wspólny obszar symultanicznie współdziałających ze sobą nauk może 
generować wielostronnie zweryfikowane koncepcje projekcji megatrendów prze
mian agrosystemów. W ten sposób, opierając się na naukowych podstawach 
metod gospodarowania (the knowledge based economy) mogą prowadzić nie 
tylko do inicjowania sprawnie działających agrosystemów, lecz również przyczy
niać się do kształtowania społeczeństwa opartego na wiedzy (the knowledge 
based society), które odpowiednio do zmieniających się wymaga11 rynkowych 



MECHANIZMY PRZEKSZTAŁCEŃ AGROSYSTEMÓW 495 

mogą dostosowywać struktury produkcji do popytu na żywność. 
Te właśnie problemy kształtujące impresjonistyczne zarysy dynamiki przeo

brażeń agrosystemów powinny być przedmiotem dalszych rozważań i studiów. 

Schemat 9; Scheme 9 

Lemniscata Scientarium (LS) jako topologiczny model powiązań podstawowych 
zbiorów nauk kształtujących strukturę agrostemów 

Lcmniscata Scientarium (LS) as a topological model of connections between 
basie sets of sciences shaping the structure of agrosystems 

LS - lemniscata 

Nauki: 
H - humanistyczne 
T - technologiczne 
A - agronomiczne 
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Streszczenie 

Przedmiotem prezentowanej publikacji są rozważania nad efektywnością 
przekształceń agrosystemów, zarówno w ujęciu retrospektywnym jak i w ich 
długąokresowej perspektywie. W celu poznania i objaśnienia mechanizmów 
oddziaływania wielorakich czynników otoczenia na zmianę parametrów opisują
cych stan energotechnologiczny rozpatrywanych obiektów zastosowano Uniwer
salistyczną Metodę Klasyfikacji Agrosystemów (UMKAS) oraz uniwersalistyczny 
wyróżnik poziomu technologicznego (W), umożliwiający dokonywanie porównań i 
analiz przebiegów rozpatrywanych zmian w strukturach agrosystemów na tle ten
dencji międzynarodowych. 
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Summary 

Effectiveness of agrisystem transformation both from the viewpoint of ret
rospection and long-tem1 perspective was considered. To recognise and explain 
some mechanisms conceming interactions between production environmental 
aspects and parameters describing energy-technological state of considered 
objects and processes, an universal mcthod for classification of agrisystems and 
index of technological level (W) were proposed. 

Prof. dr hab. Tadeusz Nowacki, czł. rzecz. PAN 
ul. Hoża 36/38 
00-516 WARSZAWA 


