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Biodynamik - en ockult rörelse.
Biodynamisk odling är inte detsamma som ekologisk
odling. Medan ekologisk odling är en uppodling där man
förvaltar ett ekosystem och inte tillför konstgjorda ämnen
(handelsgödsel och bekämpningsmedel), så tar
biodamisk odling den ekologiska utanför en gräns av
beprövad vetenskap och in i det mer ockulta…
Biodynamisk odling är baserad på en rad seminarier om
jordbruk av antroposofins grundare Rudolf Steiner.
Seminarierna är från den veckolånga lantbrukskurs som
Steiner höll 1924 (strax före sin död) i Koberwitz (Polen) och som omfattande åtta föredrag
och fyra frågelektioner. Beteckningen biodynamisk odling användes inte av Steiner utan
infördes senare av några kursdeltagare.
Ur Nationalencyclopedin: "Biodynamisk odling, form av alternativ odling, där man avstår från
fabrikstillverkade, lättlösliga gödselmedel och kemiska bekämpningsmedel samt sätter
särskild tilltro till "kosmiska inflytanden", bl.a. vid framställning av komposter, vartill s.k.
biodynamiska preparat utnyttjas. "
De biodynamiska preparaten, som nämns i texten ovan från Nationalencyclopedin, är lite av
kärnan i biodynamiskt lantbruk och ska tillföra "kosmiska krafter" till jord och växter. Man
skall faktiskt tom kunna styra inverkan av både "jordiska och kosmiska" krafter med dessa
preparat. Åtta olika preparat, två fält- och sex kompostpreparat finns och utgör alltså kärnan i
Biodynamisk odling. Dessa tillverkas av kvarts, kogödsel och olika växter med hjälp av
djurorgan.
Några exempel på dessa preparat.
• Fältpreparat (beteckning 500) framställs av kogödsel genom att fylla det i kohorn, gräva
ned det i marken (40-60 cm) och låta det förmultna under vintern. Preparatet utrörs sedan i
40 - 60 i ljummet vatten under en timme under virvelbildning varvid omrörningsriktningen
växlas ca varannan minut. Per hektar åkermark används cirka fyra kohornfyllningar. Detta
preparat skall enligt Steiner skapa en bördig jord med kraftig växtlighet som följd.
• Kompostpreparat (beteckning 505) framställs genom att småhackade barkbitar av ek läggs
i en skalle från något husdjur, omges av torv och grävs ned i marken på hösten på ett ställe
där mycket regnvatten rinner förbi. Ett till tre gram av preparatet tillsätts stallgödsel genom att
placera det i gödselhögen i ca 50 cm djupa hål med två meters avstånd. Genom preparatet
tillförs gödseln (och senare jorden) kalcium i idealisk form och kalciumchockverkningar
undviks.
• Tre av preparat i samverkan, rölleka (beteckning 502), kamomill (beteckning 503) och
brännässla (beteckning 505) möjliggör en hemlig alkemi i komposthögar, så att kalium och
kalcium omvandlas till kväve. [Obs! att kalium och kalcium är grundämnen och inte kan
omvandlas till ett annan grundämne - det skulle möjligtvis vara i en ny sorts kärnreaktor...]
Förutom dessa preparat så omfattar biodynamiken massa svammel om kosmiska inflytande
hit och dit. Man kan säga att biodynamik är en sorts astrologi med inriktning mot jordbruk.
Nedan följer några uttdrag direkt ifrån Steiners lektioner för illustration:
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Fortsättning.
"Silicon opens up the being of plant to the expanses of the Universe, it awakens the plant's
senses, so that it absorbs the formative forces bestowed by the distant planets, Mars, Jupiter
and Saturn. From sphere of Moon, Venus and Mercury
on the other hand, the plant absorbs only that which makes it capable of reproducing itself.
flows through them. "
"If we burn wood taken from a tree which has been planted without an understanding of the
cosmic rhythms we do not get such a healthy heat as from wood taken from a tree which has
been planted with right understanding."
"The cow has horns in order to reflect inwards the astral and etheric formative forces, which
then penetrate right into the metabolic system so that increased activity in the
digestive organism arises by reason of this radiation from horns and hoofs."
"Take for example the flesh of fruit - an apple or a plum - which we can break off
and eat; all this is due to the workings from the distant planets."
Det positiva med biodynamisk odling är det ekologiska inslaget, resten är ingenting annat än
rena rama rappakaljan…
// Lars Jonsson, Göteborg.

