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Förord
Denna litteratursammanställning bygger på ett arbete som jag genomförde för
snart 20 år sedan. Jag sammanställde då de veteskapliga erfarenheter som fanns
omkring de biodynamiska preparaten.
Sedan dess har mycket hänt. För några år sedan påbörjade jag därför en
uppdatering av mitt arbete. Detta var möjligt genom stöd från Naturastiftelsen.
Jag vill här tacka för detta stöd som gjorde det möjligt för mig att inleda ett
arbete med en ny sammanställning.
Under de senaste åren har erfarenheterna med anknytning till de biodynamiska
preparaten ökat och fördjupats. Resultaten från långliggande fältförsök har
delvis reviderat uppfattningen om de biodynamiska preparaten. Nya hypoteser
har förts fram. I ljuset av dessa krävs en mer genomgripande förändring av
upplägget i denna litteratursammaställning än vad som varit möjligt att göra
denna gång.
Trots detta har jag valt att publicera detta arbete i form av en pdf-fil på
Biodynamiska Forskningsinstitutets hemsida. Det är min förhoppning att inte
minst litteraturlistan skall inspirera nyfikna till nya ansträngningar att tränga in i
detta svårgripliga forskningsområde.
Jag skriver detta starkt gripen av de katastrofer som nyligen drabbat Asien och
södra Sverige.

Norra Rörum i januari 2005
Lars Kjellenberg
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Introduktion
Vissa forskningsområden ligger lite längre från de etablerade föreställningarna. Forskningen om
de biodynamiska preparaten är ett sådant. En presentation av rönen inom detta
forskningsområde kräver därför en lite utförligare introduktion.
Vad är de biodynamiska preparaten?
De biodynamiska preparaten presenterades i en serie föredrag, som antroposofins och den
biodynamiska odlingens grundare Rudolf Steiner höll 1924. Dessa föredrag finns publicerade
och översatta till svenska (Steiner 1975).
De åtta preparat som skall behandlas här kan indelas i två huvudgrupper. De brukar sedan
länge även betecknas med siffror:
Fältpreparat
500. Humuspreparat, framställt av kogödsel.
501. Kiselpreparat, framställt av finmalen kvarts.
Bägge fältpreparaten utröres 1 timme i vatten och sprutas över fältet. 500 används i samband
med sådd, 501 sprutas på växande gröda. Humuspreparatet används i mängder som motsvarar
ungefär 500 g/ha. Av kiselpreparatet används mindre än 5 g/ha.
Gödselpreparat
502. framställt av blommor från rölleka, Achillea milefolium.
503. framställt av blommor från kamomill, Matricaria chamomilla.
504. framställt av de ovanjordiska delarna från nässla, Urtica dioica
505. framställt av barken från ek, Quercus robur.
506. framställt av blommor från maskros, Taraxacum.
507. framställt av blomolja från vänderot, Valeriana off.
Gödselpreparaten sättes vanligen punktvis till gödseln, oftast i samband med uppläggning av
kompost De användes även i ströbäddar och till flytgödsel och urin. Mängderna som används
uppgår till ungefär, för preparat 502-506 2g/ton och för 507 0,02 ppm.
Hur preparaten framställs och används kommer mer i detalj att presenteras längre fram. Det
ovanliga framställningsförfarandet och de små mängder som kommer till användning har
bidragit till att göra de biodynamiska preparaten omdiskuterade. Alltsedan de först
presenterades har de därför varit föremål för forskning och försök. De bakomliggande frågorna,
målen och metoderna för denna forskning har varierat mycket under årens lopp vilket kommer
att framgå av de följande sidorna.
För att lättare bedöma de olika källorna så finns det två litteraturlistor. Förutom den vanliga
listan över referenslitteraturen finns även en lista med litteraturen ordnad efter vilken typ av
publikation det rör sig om.
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Vilka forskningsmetoder har använts?
De vetenskapliga forskningsmetoderna kan ses som redskap i människans strävan att finna och
konturera adekvata begrepp med vilka hon kan kunskapsmässigt genomtränga sin
erfarenhetsvärld. Metoderna som används i forskningen bestämmes av de föreställningar vi gör
oss av det som skall utforskas.
I all forskning ligger en svårighet gömd; att förbinda det enskilda med det allmänna, det
generella med det individuella. Hur kommer man från ett enskilt försöksresultat till allmängiltiga
utsagor? Hur kommer jag från allmängiltiga utsagor till en kunskap om hur preparaten skall
användas i den ena eller andra konkreta situationen?
Med hjälp av ett tillräckligt stort antal upprepningar försöker man ofta statistiskt säkerställa om
skillnaden beror på en faktor eller inte. Dessa statistiska beräkningar utgår från att verkan av den
ena eller andra behandlingen alltid har en och samma riktning. Om en och samma behandling
verkar si i det ena och så i det andra fallet så får totalt sett denna behandling ingen säkerställd
verkan. Statistiken säger i sig inget konkret om det individuella, området för dess utsagor ligger
helt i det generella. Vår fråga kvarstår alltså; hur kommer jag från ett enskilt försöksfakta till en
praktisk tillämpning under den ena eller den andra betingelsen?
Forskningsmetod, försöksresultat och begreppsbildning
All forskning står inspänd mellan de två poler som utgörs av å ena sidan erfarenhetsvärldens i
sig sammanhangslösa företeelser och å den andra sidan begreppsvärldens i sig själv grundade
helhet. Forskningsprocessen är ett försök att slå en bro mellan dessa poler och att medvetet
genomtränga dem. Detta ger forskningen två möjliga riktningar. I det ena fallet samlar forskaren
slumpmässigt ett antal fakta som sedan blir föremål för en begreppsmässig genomträngning. I
det andra fallet utgår forskaren från grundbegrepp som sedan differentieras så att de kan få sin
försöksmässiga bekräftelse genom en serie experiment. Förhållandet låter sig också uttryckas i
figur 1.
Enskilda erfarenhetsfakta
(sinnesbaserade)

Kunskapsprocessen
bekräftas genom

exakta iakttagelser, enskilda
mätvärden
sammanfogas till

Allmängiltig kunskap
(tankebaserad)
exakt upplevelse av enskilda
begrepp och deras relation till
den totala begreppsvärlden
väl konturerade begrepp.

Figur 1. Forskarens arbetsområde
Uppehåller sig forskaren uteslutande i erfarenhetspolen blir resultatet en vetenskap som endast
samlar resultat och fakta. Dessa lagras ofta utan att vara till någon praktisk nytta eftersom
resultatens inneboende lagbundenheter aldrig arbetas fram. Lika lite till praktisk nytta blir den
forskning som enbart rör sig i den begreppsmässigt -ideella sfären utan att söka sin bekräftelse i
erfarenhetsvärlden.
Vid en närmare betraktelse finns alltid de båda riktningarna mellan dessa två poler
representerade i enskilda forskningsprojekt. Vi samlar inte blint våra erfarenhetsfakta. Istället
har vi alltid en mer eller mindre medveten föreställning om hur och vad vi skall välja ut. En mer
begreppsmässig forskning erhåller alltid ett korrektur ur erfarenhetsvärlden i och med att nya
fakta blir kända.
Forskarens uppgift kan kanske sammanfattas i att fritt kunna röra sig mellan dessa två poler i
dessa två riktningar. Detta blir möjligt först när forskaren är medveten om sina egna
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föreställningar. Först då kan man överkomma det subjektiva inslaget i forskningen och ut ur
saken själv hämta de försöks- och undersöknings- metoder den kräver.
Slutmålet for forskningen blir då att i erfarenhetsvärlden uppfatta de verksamma idéerna samt att
ordna erfarenhetsfakta så att dessa idéer därigenom kommer till uttryck.
Analytiska och beskrivande undersökningsmetoder
Oavsett hur man väljer att ordna sina försök så måste skeendet i dem iakttas och bearbetas på
något sätt. Det vanligaste är att mäta och väga yttre egenskaper som kärnskörd, strålängd etc.
Dessutom kan den kemiska sammansättningen fastställas med hjälp av olika analysmetoder.
Detta är inte minst viktigt när det gäller att fastställa en produkts kvalitet. För detta ändamål
finns även andra metoder att tillgå; lagringstest, mikrobiella, enzymatiska nedbrytningstest m.m.
I de bildskapande metoderna, stigbild och kristallbild bringas de strukturskapande krafterna till
uttryck inte i ett mätvärde utan i en bild.
Till dessa analytiska metoder skall de rent beskrivande studierna fogas. I dessa kan det till
exempel vara den morfologiska utvecklingen hos en växt som är föremål för undersökning. Så
exakt som möjligt avbildas olika tillväxtstadier för att därigenom kunna ge en upplevelse av de
lagbundenheter som ligger till grund för den morfologiska utvecklingen.
Valet av undersökningsmetod och försöksuppläggning är helt avhängigt de föreställningar som
man hyser om det undersökta fenomenet ifråga.
Olika typer av försök
Laboratorieförsök
Vid laboratorieförsök har vi den största möjligheten att hålla olika betingelser konstanta och
endast variera en faktor. Genom detta kan vi ned stor noggrannhet undersöka den ena eller andra
parameterns betydelse. Sådana undersökningar är till stor hjälp när det gäller att utarbeta exakta
begrepp. Den avskärmade miljö som ett laboratorium innebär skapar dock samtidigt en risk- att
de begrepp som utarbetas blir alltför stela för att kunna tillämpas på den komplexa levande
verklighet som råder i odlingssituationen. Dessutom är laboratorieförsök svåra att utföra så att
hela växtutvecklingen beaktas. De är bäst lämpade att studera växternas första utvecklingsfaser.
Kärlförsök
Genom kärlförsöket har vi en möjlighet att närma oss odlingssituationen men ändå behålla
kontrollen över enskilda parametrar. Bäst lyckas oss detta i klimatkammare. Växthus och
kärlförsöksgärd bildar en skala som alltmer närmar kärlförsöket till den praktiska
odlingssituationen. Kärlförsöket kan också användas för att studera hela växtens
utvecklingsförlopp. Svårigheten att överföra resultaten till praktiken kvarstår dock alltjämt.
Fältförsök
I fältförsöket står vi bara ett steg ifrån den praktiska situationen. Detta gör det lättare att tillämpa
våra försökserfarenheter men innebär samtidigt en större svårighet att medvetet genomtränga
vad som sker. Fältförsöket är mer eller mindre inspänt i hela den mäktiga röliga väv som
natursammanhangen utgör. Här finns inga tydliga gränser, tvärtom allt griper in i vartannat och
är beroende av vartannat. Genom långliggande fältförsök kan de långsiktiga förändringarna av
olika odlingsåtgärder studeras.
Gårdsförsök
Att jämföra olika gårdar med varandra erbjuder stora svårigheter. Trots detta kan det ibland vara
motiverat. Inte minst gäller detta vid studier av samspelet inom det ekosystem som en gård
utgör.
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Vilka erfarenheter har gjorts?
Här följer en allmän genomgång av det arbete som har gjorts för att öka förståelsen för de
biodynamiska preparaten. I historiken görs en kronologisk genomgång hämtad från mer eller
mindre vetenskapliga publikationer. Sedan följer en presentation av de bakomliggande tankar
och hypoteser som kommit till uttryck inom forskningen om de biodynamiska preparaten.
Historik
De första försöken, 1925- 1960
Utforskandet av de biodynamiska preparaten skedde till en början inom en krets praktiska
lantbrukare. Dessa rapporterade sina erfarenheter i olika interna tidskrifter. Dessa artiklar och
notiser har fått betydelse för den praktiska användningen av preparaten.
Den första notisen om jämförande försök sträcker sig tillbaka till 1927 då en anonym författare
omnämner att det inte visat sig några skillnader vid en fältmässig jämförelse mellan
mineralgödslade och kiselpreparatbehandlade led (anonym, 1928).
Wurzer (1928) berättar om ett försök med rovor där det opreparerade ledet hade lidit betydligt
mera av torkan än det preparerade. Vallen hade också uppvisat kvalitetsskillnader till det
preparerade ledets fördel. I vallen var det fråga om bägge fältpreparaten. Besprutning av
mineralgödslad höstråg hade som resultat en tydlig positiv färgförändring på de behandlade
delarna av fältet
Kaspar-Asal (1928) redovisar resultat från ett försök i potatis där opreparerad och preparerad
stallgödsel kom till användning. Potatisen i det preparerade ledet gav 24% högre skörd och var
dessutom betydligt friskare.
Från ett treårigt jämförande försök med vindruvor berättar Jacoby (1928). Druvskörden ökade
här med 58 % vid en användning av de biodynamiska preparaten.
Bluhme (1928) lät bada solrosfrön i regnvatten i vilket ala gödselpreparaten tillsatts. I jämförelse
med plantor som badats enbart i rent regnvatten uppträdde skillnader hos plantorna när
solrosorna var cirka 30 cm höga. Vid blomningen var skillnaderna påfallande vilket framgår av
bilden nedan. Den andra bilden visar rosenkål som mineralgödslats, bilden till vänster eller
behandlats med de biodynamiska preparaten, bilden till höger. Här växte det mineralgödslade
ledet till att börja med yppigast men under sommaren ändrades förhållandet radikalt. Från ett
försök i potatis mellan mineralgödsel och biodynamisk preparerad gödsel kunde Bluhme inte
finna några skillnader i skördemängd medan det mineralgödslade ledet hade ”mera skorv och
gulbruna fläckar”.
Få rapportörer redovisar så markanta skillnader i växtens vegetativa tillväxt och morfologi som
Behrendt (1929).

Figur 2. Verkan av kiselpreparatet på morfologin hos pelargon. Till vänster obehandlat, till
höger behandlat med 501. Ur Behrendt (1929)
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Pelikan (1930) har också ett mineralgödslat led med i ett fältförsök i kålrabbi som omfattade
fyra olika behandlingar. Av resultaten framgår att en behandling med enbart fältpreparaten höjde
såväl blad- son rovvikten medan den specifika vikten och askhalten sänktes i jämförelse med
obehandlat led. Skörden av kålrabbi i det led som behandlats med enbart fältpreparaten var
högre än i det mineralgödlade ledet.
Detsamma framkom i ett treårigt jämförande försök i jordgubbar som redovisas av Lohrmann
(1931). Som ett genomsnitt av 38 skördetillfällen under de tre försöksåren gav det led som
behandlats med kiselpreparatet 11% högre skörd av jordgubbar än det mineralgödslade ledet.
Pfeiffer (1929b) redovisar studier i vilka bönor odlats i speciella kärl (se figur 3).

Löst substans
Ventilationsöppning

Inre bägare

Sågspån eller cellulosa
Yttre bägare m ed löst substans

Figur 3. Försöksanordning vid studier av eventuell strålningsverkan från de biodynamiska
preparaten. Ur Pfeiffer 1929b
De var därigenom helt omgivna av en vattenlösning. Dessa lösningar bestod bland annat av
förtunningar av de biodynamiska preparaten. Bönorna fick under 13 dygn utvecklas i sådana kärl
utan någon kontakt med själva lösningen. Preparat 501 användes direkt som vattenlösning, de
övriga preparatlösningarna framställdes genom att små komposthögar preparerades med olika
preparat varefter komposten uppblandades med vatten. Resultatet visas i figur 4.

1.Näringslösning, 2.Konstgödsel, 3.Kontroll, 4. 500, 5. 501, 6. 502, 7. 503, 8. 504,
9. 505, 10. 506, 11. 507, 12. 500-507
Figur 4 Utseendet av böna som odlats omgivna av olika ämnen i vattenlösning. Ur Pfeiffer
1929b.
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Bilderna visar att plantorna som varit omgivna av preparat 500 och 505 var minst medan
storleken sedan ökade i ordningen: 501, 503, 504, 502, 500-507, 506 och 507. Kontrollplantorna
var ungefär lika stora som de som varit omgiva av preparat 502.
Ett försök av annan typ omtalar Glashoff (1931). Vårrättika såddes i bänkar där jorden i vissa
led var behandlad med humuspreparatet. En del av utsädet var badat i vatten i vilket
gödselpreparaten hade rörts ut. Enbar behandling med humuspreparatet gav här en ökning av
skörden med omkring 100 %. Enbart bad av utsädet ökade skörden med mellan 6 och 24%.
Kombinerades de två behandlingarna blev skörden nästan 2,5 gånger så stor som i det
obehandlade ledet.
Lippert har redovisat flera försök med de biodynamiska preparaten. I Lippert (1931) redogörs
för en studie av humuspreparatets inverkan på groningsprocessen. Frön av olika växter badades i
vatten som preparerats med humuspreparatet. De på detta sätt behandlade fröna var tidigare i sin
utveckling, kom 8 dagar tidigare i blomning och gav en högre skörd.
I Lippert (1933) redovisas också ett fröbadningsförsök. Fröna i ett led badades i regnvatten, i ett
annat led i regnvatten med 500 samt i ett tredje led i regnvatten med 501. Dessutom fanns ett
fjärde led där fröna ej hade badats. När fröna hade legat i ett halvår efter badningen upprepades
försöket denna gång utan ledet som badats i regnvatten. Resultaten visade att knölvikten vid
skörd var större bland de plantor vars frön hade badats i humuspreparatet medan den var mindre
hos de plantor som badats med kiselpreparatet som frön. Detta gällde båda försökstillfällena.
Vikten av blasten var lägre än i kontrollen vid båda behandlingarna med preparat i det första
försökstillfället. I det andra försökstillfället var blastvikten något högre om fröna hade badats i
humuspreparatet
I Lippert (1933 och 1935) finns redogörelser över undersökningar av olika ursprungsmaterials
lämplighet som hölje vid framställningen av preparaten.
Lippert (1953) kunde i försök med kryddor 1935- 1939 fastställa högre skörd, högre andel
eteriska oljor samt ett bättre utbyte av eteriska oljor om kryddorna hade behandlats med
fältpreparaten samt gödslats med preparerad gödsel. Detta i jämförelse med kryddor som enbart
gödslats med opreparerad gödsel.
Voegele (1930 och1937) redovisar försök i vårsäd under perioden 1927- 1930. Humuspreparatet
gav här ett merutbyte i skörd med omkring 15 % i medelstor dos och med 26 % i stor dos.
Kiselpreparat ökade skörden med 20 % om behandlingen skedde före bestockningen och med 30
% om besprutningen gjordes under bestockningsperioden.
Lippert (1937) undersökte i tomat och rättika inverkan av kombinerad användning av såväl fältsom gödselpreparaten. Preparaten höjde skörden av tomat med mellan 4 och 14 %. I rättika
höjdes skörden med över 40 % om samtliga biodynamiska preparat användes.
År 1930 inleddes ett samarbetsförsök mellan företrädare för den bio dynamiska odlingen och
lantbrukskammaren i Berlin – Brandenburg. Avsikten var att utvärdera den bio dynamiska
odlingen. Försöket pågick till 1935 då det avbröts av politiska skäl. En stor del av
försöksresultaten gick förlorade under andra världskriget. De resterande presenteras i
Wistinghausen (1973). Försöket genomfördes så att ett hektar delades i fyra lika stora stycken
som sedan brukades enligt olika riktlinjer under de sex försöksåren. Av resultaten att döma var
styckena inte jämbördiga.
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År

Gröda

Försöksled
Ogödslat Stallgödsel

1930
1932
1933
1934

Stallgödsel+
biodyn. prep
39,84
35,20
2950
1880

Stallgödsel+
mineralgödsel
42,12
35,60
2600
1086

Potatis
Ton/ha
37,52
37,52
Potatis
Ton/ha
37,00
29,60
Vårvete
Kg/ha
2500
2200
Havre-korn- Kg/ha
1790
1362
ärt
Tabell 1. Resultat från ett jämförande fältförsök 1930 – 1935. Ur Wistinghausen (1973)

Pfeiffer (1929a) undersökte effekten av samtliga åtta preparat såväl enskilt som tillsammans i ett
försök med korn. 501 sprutades ut över grödan, övriga preparat tillsattes via gödseln. Resultaten
tyder på att bland de biodynamiska preparaten verkar några skördehöjande medan andra sänker
skörden.
Led

Halmvikt,
Relativt
Kärnvikt,
Relativt
Kärna/Halm
gram
Kontroll
gram
Kontroll
%
Kontroll
695
100
425
100
61
500
870
125
630
148
72
501
700
101
420
99
60
502
815
117
555
131
68
503
730
105
470
111
64
504
325
47
130
31
40
505
400
58
195
46
49
506
690
99
480
113
70
507
960
138
600
141
63
500-507
1010
145
860
202
85
Tabell 2. Verkan av de biodynamiska preparaten, enskilt och tillsammans, på tillväxten av korn.
Ur Pfeiffer (1929a).
Pfeiffer (1938) visade att de biodynamiska preparaten ökar antalet daggmaskar i jorden.
Dessutom ökar antalet knölar av Rhizobiumbakterier på rötterna av lupin. Detta skulle kunna
leda till en förbättrad fixering av kväve hos dessa plantor.
Pfeiffer, Künzel och Sabbarth (1935) redovisar en serie försök där olika växter fick utvecklas
under olika betingelser och efter olika behandling. Artikel författarna själva omnämner
humuspreparatets inverkan på rotutvecklingen, samt kiselpreparatets höjning av skottvikten på
sandunderlag. Dessutom betonas kombinationen humuspreparat vid sådd och kiselpreparat på
bladen ger den största tillväxtstegringen såväl på rot- som på skottillväxt samt att en användning
av kiselpreparatet vid sådd kan ge en hämmande effekt på rotutvecklingen. Förutom detta är värt
att notera hur potatis odlad på cellstoff och kompostjord starkare stimulerades till rotutveckling
medan samma behandling med fältpreparaten på sandigtunderlag mer stimulerade
skottutvecklingen. Intressant är att medan en enstaka behandling med såväl 500 som 501 mer
ger effekt på rotlängden än på rotvikten så blir förhållandet det motsatta när plantorna först
behandlades med 500 vid sådd och sedan med 501 på bladen. Till sist skall i samband med dessa
försök pekas på hur längden av andrabladet ökar, i förhållande till förstabladet, när
kiselpreparatet används.
Lippert (1931a) studerade humuspreparatets inverkningar på groningsprocessen. Frön av
buskböna badades antingen i vanligt vatten eller också i en vattenlösning med humuspreparatet.
Samtliga preparatbehandlade led uppvisade en bättre och snabbare groning och tillväxt.
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Pfeiffer (1932) odlade lupin i vattenlösningar framställda av komposter som behandlats på olika
sätt. Försöken genomfördes med kompost som omsatts 5 veckor respektive 4 månader. Den
preparerade komposten ökade tillväxten hos lupin med upp till 300 %.
Künzel (u. å. b. och 1953a) undersökte också gödselpreparatens inverkan på olika växters första
utvecklingsstadier. Komposter som behandlats olika fick omsättas varefter de användes som
planteringsjord. Även här ökade tillväxten i de led där de biodynamiska preparaten kom till
användning. Dessutom visade kemiska analyser att preparaten höjde halten stärkelse, sänkte
halten av vattenlösliga aminosyror och garvsyrehaltiga ämnen.
Också Pfeiffer (1931 och 1938) redovisar undersökningar över gödselpreparatens inverkningar
på rotsystemet, denna gång hos soja böna. Försöken genomfördes med speciella odlingskärl som
avdelats med en skiljevägg i två lika stora delar. I ena halvan hälldes kompostjord, den andra
fylldes med kompostjord av samma ursprung men som hade preparerats med olika preparat.
Fröet placerades sedan så att rötterna kunde utvecklas fritt i bägge kärlhälfterna. I dessa försök
var vikten av rötterna betydligt större när de vuxit i preparerad jord
Forskningsarbetet blir alltmer akademiskt, 1960-1990
År 1958 anlades, som ett led i verksamheten inom Nordisk forskningsring för biodynamisk
odling, det så kallade K-försöket i Järna. Från försöket, som avslutades 1989 efter 32 försöksår,
har följande rapporter, som behandlar även preparatfrågor presenterats: Engqvist (1961 och
1963), Pettersson (1972), Pettersson och Engqvist (1963 och 1964), Pettersson och
Wistinghausen (1977), Pettersson, Wistinghausen och Brinton (1979), Pettersson, Reents och
Wistinghausen (1992) samt Pettersson, Kjellenberg och Granstedt (1998)
Försöket var anlagt utan upprepningar vilket försvårar möjligheten till vetenskapligt grundade
iakttagelser. K-försökets uppläggning tillät endast en jämförelse vad gäller behandlingen av de
biodynamiska fältpreparaten. De skillnader som uppkom mellan leden kan sammanfattas som att
det preparatbehandlade ledet uppvisade;
bättre buffrande förmåga i marken vad gäller pH-förändringar
större biologisk aktivitet i marken
mera djupgående uppbyggnad av markprocesserna
högre skörd av vete, potatis och beta, lägre första skörd av vall
högre skörd av halm och betblast samt andra skörd av vall
högre andel vetekärnor respektive betor av totalskörden
högre andel baljväxter i vallgrödan
De biodynamiska fältpreparatens positiva verkan på skörden var tydligare de år då den generella
skördenivån var låg. Den beräknade kvävefixeringen var totalt under försöksperioden cirka 500
kg större i det preparatbehandlade ledet. Detta motsvarar cirka 15,6 kg N/ha och år. Skillnaderna
vad gäller vallgrödan har säkert inneburit mycket i uppkomsten av de skillnader som kunnat
konstateras mellan försöksleden. Skördeskillnader i vårvetet kunde dock konstateras tidigt i
försöket varför preparatens verkningar måste sökas även via andra faktorer.
Heinze och Breda (1962) rapporterar om skillnader i sorbtionsförmågan av joner mellan
opreparerad kompost och kompost som preparerats med gödselpreparaten.
Ett stort antal undersökningar med främst kiselpreparatet har redovisats av Maria Thun (1964,
1965, 1966a, 1966b, 1967a, 1967b, 1971, 1972, 1973a, 1973b, 1977, 1978, 1980b, m.fl.) Ett
genomsnitt av 110 undersökningar visar en skördestegring vid kiselpreparatbehandling på
omkring 20 %. Verkan av kiselpreparatet var enligt Thun beroende av månens ställning.
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Koepf (1966) använde sig av ett blandpreparat bestående av de biodynamiska preparaten 500
och 502-506 tillsammans med ett icke angivet basmaterial. Vid fermenteringsförsök, där
stigande koncentrationer av detta preparat kom till användning kunde framför allt en högre
metanproduktion konstateras i de preparerade leden.
Trots en mycket enkel försöksuppläggning har Heinze (1968) gjort en statistisk bearbetning av
ett femtonårigt försöksmaterial redovisat av Leihenseder (1953, 1955, 1956, 1957, 1961).
Försöket genomfördes med stångböna och jämförelsen gällde obehandlat relativt
kiselpreparatbehandlat. Ett medelvärde av 15 års undersökningar gav en mer skörd i de 501behandlade leden på 21 % vilket enligt den statistiska bearbetningen var signifikant på 99,9 % nivån.
Klein (1968) jämförde kiselpreparatets effekt på organiskt och mineraliskt gödslade led.
Kiselpreparatet verkade skördehöjande i potatis vid mineralisk gödsling. Vid organisk gödsling
till havre höjde kiselpreparatet, enligt Klein, entydigt “havrens frukttenderande kriterier” såsom
andelen stärkelse, fett, kärna/stråkvot, proteinkvalitet osv. Skördemängden påverkades dock ej.
Av de totalt undersökta parametrarna var de ovan nämnda endast en liten del. Klein menar själv
att kiselpreparatets verkan ligger i högre energetisk effekt hos växten. Några statistiska
beräkningar redovisas ej. Försöket omfattade 5 år, med en gröda/år.
Klett (1968) redovisar två försök. I det första odlades olika grödor under tre olika ljusnivåer,
med organisk eller mineralisk gödsling. Hälften av leden behandlades med kiselpreparatet. Klett
iakttog att kiselbehandlingen tenderade att verka i samma riktning som ökad ljusintensitet och
gödsling med kompost. Såväl morfologiska studier som kemiskt-analytiska samt
kristallisationsbilder visade på en verkan i samma riktning. Skördemässigt kunde inga större
skillnader uppmätas. Försöket genomfördes utan upprepningar och med relativt små parceller.
Inga statistiska beräkningar redovisas. Försöket löpte i tre år.
Det andra försöket som ingår i Klett (1968) undersökte preparat 501 inverkningar vid olika
behandlingstidpunkt och vid olika preparatkombinationer. Författaren sammanfattar själv:
“resultaten av kopparkloridkristallisationsundersökningarna visar att kiselpreparatet
genomgripande och ospecifikt höjer värdet av växtprodukterna som sådana”. ”Därjämte
befordrar det tillväxten och höjer skörden. Vad gäller den ämnesmässiga sidan är verkan mycket
komplex, vad gäller äggvitan höjs den relativa äggvitehalten, vad gäller C-vitamin höjs den
relativa halten av askorbinsyra. Verkan av kiselpreparatet på enzymaktiviteten yttrade sig i vissa
fall som en höjning i andra fall som en sänkning”. Av variationen i spruttidpunkt kunde Klett
sluta sig till att en besprutning på morgonen gav större positiva verkningar än motsvarande
behandling genomförd på kvällen. Den optimala tidpunkten var, enligt resultaten, tiden från
förstabladets utveckling fram till blomning, för stråsäd fram till stråskjutningens början.
Maximal verkan fick man vid en behandling under tiden för den största bladtillväxten. De
analytiska undersökningarna visar här på ett motsatsförhållande då verkan av en kiselbehandling
tidigt under säsongen yttrade sig som tillväxtbefrämjande medan samma behandling under
senare delen av säsongen gav en mer mognadsbefrämjande verkan. Klett (1968) slutar sitt arbete
med att konstatera att kiselpreparatet endast kommer till sin fulla verksamhet då det kombineras
med humuspreparatet. Inga statistiska beräkningar redovisas. Försöket löpte under tre år med
fem upprepningar.
Bockemühl (1969 och 1970) samt Bockemühl och Clark (1976) har i en serie bilder försökt
karaktärisera tillväxten hos de växter som används till gödselpreparaten, ek undantagen.
Pettersson (1970) redovisar ett tvåårigt fältförsök med samma försöksuppläggning på fyra
platser runt om i Skandinavien. Grödan var potatis under bägge försöksåren. Petterson (1970)
skriver själv i diskussionsdelen: ”verkan av humus- och kiselpreparatet har kunnat fastställas
signifikant endast för det förras del”. ”Visserligen fanns 1965 en svag verkan även av
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kiselpreparatet men den uppnådde ej signifikans. I jämförelse med faktorerna plats och gödsling
har preparatverkan haft marginalkaraktär på kvaliteten... Dock uppvisade (preparaten på)
enskilda försöksplatser och gödslingsled i flera fall betydligt större verkan.... medan vissa platser
och gödslingsled inte visade någon (preparat-)verkan alls. Detsamma gäller i stort sett
förhållandet 1966; dock med de viktiga skillnaderna att en säker verkan då endast kunde
fastställas för humuspreparatets del, att denna var mindre och att dess inflytande var negativt.
Man kan ej heller som sista alternativ utesluta möjligheten att slumpen framkallat verkningarna
som tillskrivits preparaten. Signifikansen för verkan av humuspreparatet är nämligen av låg grad
och variationen i primärmaterialet går ej överallt i entydig riktning. ”
Abele (1973) koncentrerar främst sina undersökningar till fältpreparaten. Rapporten omfattar
såväl fält- som kärlförsök. Försöksresultaten redovisas i vissa fall tillsammans med statistiska
signifikansnivåer men någon mer omfattande statistisk bearbetning redovisas ej. Abele (1973)
sammanfattar själv: ”Om det hos sockerbeta i samtliga fall kunde säkerställas en skördeökning
(vid behandling med 501) så reagerade de undersökta stråsädesgrödorna endast med mindre
skördestegringar som låg inom felmarginalerna ”. ”Humuspreparatet, som annars endast används
som markvårdspreparat, i kombination med kiselpreparatet (utrörda tillsammans) upphävde, vid
besprutning på bladen, verkan av kisel. Vid ljusbrist genom beskuggning tycktes det kunna
fastställas en kompensatorisk verkan av kiselpreparatet… Sockerbildningen hos sockerbeta
påverkades så att en generell höjning på 0, 6-0, 8 enheter av den renade polarisationen kunde
fastställas. Råproteinhalten höjdes svagt i alla stråsädes- och potatisförsök. Smaken på potatisen
förbättrades…Skördemängden hos potatisen påverkades ej av 501. I odlingskärl kunde det
konstateras en tydlig höjning av stråstyrkan hos vårvete samt en säkerställd skördeökning hos
havre genom användning av kiselpreparatet”. Försöken med preparaten omfattade två år.
Stearn (1976) studerade, framförallt i kärlförsök, fältpreparatens inverkan på groddplantstadiet.
Han sammanfattar själv: ”de genomsnittliga resultaten visar att en koncentration av 500 på 25
mg/l (tillsatt till jorden) gav den största positiva skillnaden gentemot kontrollen”. ”Vad gäller
preparat 501-sprutat på bladen- gav en koncentration mellan 500-2500 mg/l den största positiva
skillnaden…Vid studier i klimatkammare kunde det hos majs visas att en koncentration
motsvarande 50 mg/l av 500 gav den största positiva skillnaden gentemot kontrollen, speciellt
vad gäller rotvikt och rotlängd”. Stearn kunde även fastställa närvaron av cytokininer i såväl 500
som 501 och drar slutsatsen att verkan av dessa båda preparat skulle vara hormonbaserad.
Abele (1977) undersökte bland annat de biodynamiska gödselpreparatens inverkan på
omsättningen av flytgödsel. Försöket löpte under tre år och omfattade såväl fält som kärlförsök.
Abele sammanfattar: ”-vid anaerob förvaring av flytgödseln förde en tillsats av de biodynamiska
gödselpreparaten till en, i de flesta fall, säkerställd skördeökning vid gödslingsförsök”, i två fall,
spenat och rödbeta, ledde en användning av gödselpreparaten till en försämrad hållbarhet hos
skördeprodukterna. Luftning av flytgödsel och tillsats av gödselpreparaten medförde i samtliga
undersökta fall att växterna bättre kunde fördra flytgödseln. Detta fick högre skördar och till dels
också bättre kvalitet som följd.
Samaras (1977) gjorde analyser av hållbarheten hos skördeprodukter som odlats på olika sätt.
För sina undersökningar fick han skördematerial från olika fältförsök. Han sammanfattar: ”de
biodynamiska sprutpreparaten 500 och 501 hade samma verkan som organiska gödselmedel på
produkternas lagringsduglighet och motståndskraft mot svampangrepp”. ”Gödselpreparaten
däremot uppvisade ett motsatt inflytande” De organiskt gödslade leden gav gentemot
mineralgödslade led upphov till produkter med betydligt bättre lagringsförmåga och större
motståndskraft mot svampangrepp.
Bockemühl (1978) redovisar en tioårig studie av komposteringens förlopp. Följande iakttagelser
kunde sammanfattningsvis noteras:
under komposteringens första fas var temperaturstegringen lägre i de preparerade leden.
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koldioxid- och ammoniakavgången skiljde sig mellan preparerade och opreparerade led.
populationen av hoppsvansar var vanligen art- och talrikare i de preparerade leden.
andelen organiskt bundet kväve, liksom kol/kvävekvoten var mer konstant under
komposteringsprocessens förlopp i de preparerade leden.
de preparerade leden uppvisade en lägre torrsubstansförlust på i genomsnitt 7% .
-i kärlförsök kunde visas att de led som gödslats med opreparerad kompost uppvisade de största
variationerna i tillväxten vid odling i olika jordtyper. Led som erhållit preparerad kompost var
ofta sena i sin utveckling under de första faserna för att sedan hämta ikapp detta senare under
säsongen. Detta gällde såväl ovan- som underjordiska växtdelar.
Spiess (1978) sammanfattar så här: ”genom användandet av preparat 500 och 501 kunde i de
övervägande antalen fall skörden höjas”. ”I vilken grad skördeökningarna kunde säkerställas
beror på den allmänna skördenivån och därigenom på gödslingen, på årsmånen, på intensiteten i
preparatanvändningen och på grödan. Kvalitetsundersökningarna visade att en insats med
fältpreparaten kan höja hållbarheten hos morot, vete och delvis majs, vid lagringsförsök”.
Wistinghausen (1979) redovisar ett såtidsförsök med morot som även omfattar led som tillåter
preparatjämförelser. Resultaten visar på stora skillnader vad gäller hållbarheten hos försöksled
som gödslats med preparerad kompost jämfört med led som dessutom behandlats med
fältpreparaten. Fältpreparatbehandlade led uppvisade 13 % lägre svinn och 58 % lägre
totalförlust under lagringstiden i förhållande till de led som enbart gödslats med preparerad
kompost. Försöket var ettårigt och omfattade tre såtider med tre upprepningar av varje led.
Fetscher (1979) genomförde som en del av sitt doktorsarbete några kärlförsök med 501. Syftet
var att undersöka gödselmedlets och gödslingsnivåns inverkan på preparatverkningarna.
Dessutom undersöktes reaktionen av besprutning med 501 vid olika tillväxtstadier i grödans
utveckling. Försöken omfattade tre grödor- vete, senap och böna. I vårvete kunde ej några
skillnader uppmätas varken vid variation i gödselslag, gödselmängd eller behandlingstidpunkt. I
senap kunde negativa effekter på skördemängden säkerställas på 95%-nivån. De negativa
verkningarna tenderade till att bli tydligare vid högre gödselnivå. I undersökningarna gav 501
tydligare effekter på sandjord än på lerjord vid odling av böna. Vid ett försök med åkerböna gav
de led som behandlats såväl med 501 som med den örtbaserade insekticiden Spruzit betydligt
högre skörd än de led som enbart behandlats med det ena eller andra preparatet.
Kotschi (1980) har ägnat sitt arbete uteslutande åt de biodynamiska fältpreparaten. Rapporten
omfattar flera försök där preparatbehandlingar givit signifikanta verkningar på olika
säkerhetsnivåer. Kotschi själv sammanfattar sina resultat på följande sätt: ”under de givna
färutsättningarna kunde inte någon allmän lagbundenhet spåras, vad gäller de båda undersökta
sprutpreparatens verkningar på skörd och kvalitet”. ”Å andra sidan finns talrika antydningar till
preparatverkningar”.
Samaras (1980) undersökte bland annat inverkningar från de biodynamiska preparaten vid olika
mikrobiologiska nedbrytningstest. Skördematerialet samlades ihop från fältförsök runt om i
Tyskland. Samaras konstaterar att de led som behandlats med fältpreparaten ofta uppvisar ett
högre antal bakterier och andra mikroorganismer men att hållbarheten trots detta var högre i
dessa led. Även enzymaktiviteten tenderade att vara högre i de led som behandlats med de
biodynamiska preparaten vilket gör den högre hållbarheten ytterligare mer svårförklarad.
Dlouhý (1981) kunde i en tvåårig studie inte fastställa någon inverkan av fältpreparaten vid
kärlförsök i korn.
El Saidy (1982) tar upp liknande frågor som Samaras (1977) och Samaras (1980).
Skördematerialet var dock delvis hämtat från andra fältförsök. Vid lagringsförsök undersöktes
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framförallt förändringen i halterna av A- och C-vitamin. Resultaten visar endast tendenser till
verkningar av de biodynamiska preparaten.
Hagel har i flera undersökningar (1981, 1983, 1984, 1985, 1986) koncentrerat sig på att
undersöka om gödselpreparaten äger någon form av strålningsegenskaper. För att undersöka
detta har Hagel låtit mäta bland annat koldioxidavgången hos jord i vilken preparaten tillsatts på
olika sätt. Han kunde därigenom fastställa förändringar i koldioxidavgången även i jord där
preparaten tillsatts helt inneslutna i glas. De preparerade leden uppvisade även en mindre
spridning mellan mätvärdena. Försöken genomfördes som kärlförsök.
Goldstein (1982) gjorde försök med preparaten i näringslösning utförda i klimatkammare. Här
gav de undersökta preparaten upphov till statistiskt sätt mycket säkra förändringar i tillväxten
under groddplantstadiet. Försöken avbröts efter 7-9 dagar. Författaren sammanfattar själv:
“preparat 507 inducerade en mer vertikal rottyp” ”Denna effekt blev tydligare när
kontrollbehandlingen mer tenderade åt horisontala rottyper användes i kombination visade sig
mellanformer. Dock skedde detta i ett rörligt växelspel. Ekbarken verkade motsatt
valerianaeffekten när denna var svag. Var den kraftig understödde ekbarken valerianan i sin
verkan. Preparat 500 gav upphov till längre rötter. Preparaten minskade även flytgödselns
tendens att bilda horisontala rottyper”.
Lücke (1982) undersökte fältpreparaten och fann i stort sett endast svaga verkningar. Vad gäller
skördemängden erhöll han skillnader gentemot opreparerade led i potatis. Vid mineralgödsling
sänkte preparaten C-vitaminhalten medan de höjde den i organiskt gödslade led. Preparaten
förbättrade även lagringsdugligheten. Dessutom tycktes preparat 500 ha en positiv verkan på
aggregatstruktur och koldioxidavgång i marken.
Arvidsson (1983) genomförde ett försök med spenat Försöket omfattade:
Tre ljusnivåer; 50-, 75- och 100 % dagsljus. Tre behandlingar; biodynamiskt preparat 501,
opreparerat kvartsmjöl och obehandlat (vatten). Tre upprepningar.
Arvidsson sammanfattar själv sitt arbete på följande sätt.
Torrsubstanhalten var signifikant högre hos 501-behandlad spenat. Skillnaderna var störst i fullt
dagsljus. Inga säkra skillnader vad gäller bladens friskvikt. Analysen av mineralämnesinnehållet
var osäker men pekar på högre halt i kvartsmjöl-behandlad spenat. Oxalsyrahalten var något
lägre i 501-behandlad spenat. Skillnaden mellan behandlingarna var dock inte statistiskt säker.
Sannolikheten för en skillnad mellan 0 och 501 i ledet med fullt dagsljus var 75-90%. Vid 1980
års försök var den obehandlade spenaten något etiolerad medan de 501-behandlade leden inte
uppvisade etioleringssymtom. Skillnaden var mycket säker. Resultaten från 1981 pekar i samma
riktning. Vid 1980 års försök hade dubbelt så många 501-behandlade plantor gått i blom, 40
dagar efter sådd, jämfört med de obehandlade leden. 1981 kunde ingen säker skillnad i blomning
konstateras.
Brinton (1983) analyserade de kemiskt-fysikaliska egenskaperna hos biodynamiska preparat
som framställts på olika platser och under olika betingelser. Undersökningarna visade på
skillnader mellan preparat av olika härkomst och årgång.
Dewes (1983) studerade verkan av preparat som framställts på olika sätt. Han kunde därvid
säkerställa verkningar på 99%-nivån. Framställningsprocessen av preparaten påverkade deras
verkan i försöken.
Wistinghausen (1984) gjorde under fyra år fältförsök som tillät jämförelser såväl med
fältpreparaten som med gödselpreparaten enskilt och tillsammans. Preparaten kom till
användning i färsk stallgödsel och i kompost. Författaren sammanfattar: ”gödselpreparaten
tillsatta vid kompostering förändrar omsättningsförloppet och minskar under gynnsamma
betingelser förlusterna”. ”De biodynamiska preparaten, använda var för sig eller tillsammans,
förde till skördestegringar vid gödsling med kompost. Vid gödsling med färsk Stallgödsel kunde
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inga skördestegringar konstateras. Preparaten använda var för sig som gödsel- och fältpreparat
kan föra till kvalitetssänkningar. Använda tillsammans förbättrade de dock kvaliteten. Flerårig
användning av preparaten kan i försök leda till en ömsesidig påverkan mellan parcellerna vilket
får till följd att resultaten blir felaktiga”.
Östergaard (1984) studerade eventuella verkningar av kiselpreparatet. Försöket var upplagt med
olika ljusnivåer. Författaren konkluderar att kiselpreparatet, i de fall då försöksskillnaderna var
signifikanta, verkat som solljus. På de flesta uppmätta parametrarna gav dock försöket endast
små eller obetydliga effekter.
Werthern (1984) fann skillnader i verkningarna av humuspreparat som framställts på olika sätt.
Yttringarna av en behandling med fältpreparaten tycktes dessutom vara avhängiga gödselslaget,
gödselnivån, preparatkoncentrationen samt behandlingsintensiteten.
Ahrens (1984)och Dewes (1985) undersökte bägge gödselpreparatens inverkningar på
nedbrytningen av vetehalm under laboratoriebetingelser. Ahrens skriver: ”tillsatsen av kompost
liksom av biodynamiska preparat påskyndade nedbrytningen av halmen”. ”Då med dessa
tillsatser även mikroorganismer, näringsämnen och enzymer tillförs till halmen ligger det nära
tillhands att söka förklaringen till den förbättrade nedbrytningen i detta faktum. Detta motsägs
dock av att de biodynamiska preparaten under bestämda faser inledningsvis utövade en tydligt
hämmande verkan på nedbrytningen. Dessutom var den nedbrytningsstimulerande verkan av
preparaten, efter de nämnda hämmande faserna, starkare än kompostens, trots att mängden
näring, mikroorganismer med mera här torde vara högre.” Dewes kom till liknande resultat i sina
försök. Han fann även skillnader mellan preparat av olika härstamning och årgång.
Rasmussen (1986) har koncentrerat sina undersökningar på fältpreparaten. Avhandlingen
innehåller en rik dokumentation av tidigare gjorda försök. De egna försöksresultaten
sammanfattar författaren sålunda: ”I två av försöken blev påvisat en skördeökning på 6
respektive 19 % . Ökningen i det senare fallet var dock betingat av att biodynamiska sättknölar
kom till användning. Dessa knölar var förgrodda och betydligt större än de konventionella som
ej reagerade på preparatbehandlingen. I ramförsök kunde endast skördehöjande tendenser
påvisas”. I försöken undersöktes även om preparaten eventuellt samverkade med andra faktorer.
Detta kunde dock påvisas endast i det ovan nämnda försöket med potatisutsäde av olika
förhistoria.
Abele (1987) undersökte inverkningarna av en preparatbehandling liknande den som sker i
praktiken. Försöksled som fått opreparerad kompost jämfördes med led som fått preparerad
kompost samt behandlats med fältpreparaten. Av de markegenskaper som undersöktes skiljde
sig de preparerade leden genom; högre kol- och kvävehalt, kvävelevererande förmåga,
kvävefixeringspotential samt dehydrogenasaktivitet, större antal azotobakter, bättre
vattenkapacitet och jordstruktur samt större förmåga att bryta ned cellulosa. Genom
multivariabel statistisk analys kunde skillnader i aromämnesmönstret hos potatis fastställas.
Resultaten var till de preparerade leden fördel. Samtliga fyra försöksår låg peroxidasaktiviteten
hos morot lägre i de preparerade leden. Antalet laktobaciller och jästsvampar hos råg var ungefär
dubbelt så högt i de preparerade leden. Inverkan på skördemängden var ej entydig. Vissa år i
kunde ett merutbyte fastställas i de preparerade leden.
Senger (1987) undersökte om kiselpreparatets verkningar hade ett samband med de
kristalloptiska egenskaperna hos kvartsen.
Tegethof (1987) fann enstaka signifikanta skillnader hos de led som behandlats med
kiselpreparatet i jämförelse med obehandlade led. Skillnaderna var dock inte reproducerbara
vilket gjorde resultaten motsägelsefulla.
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König (1988) kunde inte fastställa något säkert inflytande av en behandling med kiselpreparatet
på grödornas assimilerande förmåga. Medan humuspreparatet tenderade att höja assimilationen
tenderade kiselpreparatet svagt att sänka densamma. König kunde däremot fastställa en
förändring i rytmen av sammandragningen hos klyvöppningarna bland de plantor som
behandlats med kiselpreparatet.
Hypoteser prövas, 1990- 2004
Grossmann (1990) beskrev ett samband mellan de biodynamiska fältpreparaten och den kemiska
sammansättningen av granbarr. De träd som behandlats med fältpreparaten hade en mer
balanserad sammansättning på klorofyllet.
Schneider-Müller (1991) jämförde den inducerade resistensen hos olika plantor. De plantor som
behandlats med kiselpreparatet uppvisade en lägre grad av angrepp av gurkmjöldagg,
Spaerotheca fuliginea. Aktiviteten hos flera enzym med betydelse för svampresistensen i
plantorna var mer än dubbelt så höga i de led som behandlats med kiselpreparatet.
Under 21 år med början 1978 genomfördes ett jämförande fältförsök i Schweiz. Det har blivit
bekant som DOK-försöket. Resultaten från försöket har presenterats i flera olika publikationer.
Mäder et al. (1993) rapporterar att inga säkra skillnader kunde fastställas vad gäller
kvalitetsegenskaperna hos rödbeta. Produkterna från de biodynamiskt behandlade parcellerna
skilde sig inte mätbart från de organiskt gödslade. I en uppföljning från samma fältförsök
rapporterar Alföldi et al. (1995) att vissa skillnader kunde påvisas med så kallade bildskapande
metoder. Genom användande av bland annat kopparkristallisationsmetod kunde de biodynamiskt
odlade produkterna skiljas från övriga försöksled. De biodynamiskt odlade parcellerna visade en
större diversitet vad gäller mikrofloran i marken samt en högre mullhalt.
Raupp et al (1994) fann i ett långliggande fältförsök skillnader i humushalten. De led som
behandlats med biodynamiska preparat hade en högre humushalt en andra försöksled. Däremot
kunde det inte fastställas några skillnader hos de egenskaper som är avgörande för till exempel
bakkvaliteten.
Raupp och König (1996) kunde genom att sammanställa resultat från olika undersökningar
fastställa en kompensatorisk verkan hos de biodynamiska fältpreparaten. Vid allmänt låga
skördenivåer tenderade preparaten att höja skördemängden medan de vid högre skördenivåer
tenderade att sänka skördemängden.
Fritz (2000) verifierade i sitt arbete tre hypoteser i samband med kiselpreparatet.
Transmittorhypotesen hävdade att kiselpreparatets verkan på plantornas tillväxt ägde rum via
gibberellinets regulationssystem. Sensitivitetshypotesen är formulerad så att ökade vegetativa
betingelser minskar plantornas sensitivitet gentemot kiselpreparatet samt att denna sensitivitet
kan återskapas med hjälp av olika plantextrakt. Kompensationshypotesen överensstämde med
den som formulerats av Raupp och König (1996).
Teorier och hypoteser
Rudolf Steiner
Rudolf Steiner levde mellan 19861 och 1925. Han kom att under sitt liv intressera sig för frågan
om andliga erfarenheter kunde läggas till grund för vetenskap på liknande sätt som erfarenheter
från den fysiska världen. Detta ledde till att han utvecklade den speciella form av andevetenskap
som kallas antroposofi. Liksom annan vetenskap har även antroposofi funnit praktisk
tillämpning varav den biodynamiska odlingen är en. Precis som i andra vetenskapsgrenar har
även antroposofin sin egen begreppsvärld för att beskriva det den studerat. När Rudolf Steiner
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höll sina föredrag om lantbruk 1924 förutsatte han att de som lyssnade var insatta i denna
begreppsvärld.
Allmänt om de biodynamiska preparaten
Fältpreparaten
Redan i första föredraget av sin lantbrukskurs, Steiner (1975), går han in på kiselns betydelse i
naturen. Han säger bland annat:
” Låt oss anta att det bara funnes hälften så mycket kisel i jorden och i dess omgivning som det
gör. Då skulle vi ha växter som mer eller mindre hade pyramidform. Blommorna skulle vara
förkrympta. Nästan alla växter skulle ha samma form som kaktéerna, som förefaller oss så
abnorma. Sädesslagen skulle se mycket underliga ut. Stråna skulle vara tjocka nedtill, nästan
köttiga, axen skulle vara förkrympta .- det skulle inte vara några fullmatade ax alls. Om också
inte så utbredd som kiseln finner vi överallt på jorden kalk (CaO) och närbesläktade ämnen,
kalium och natrium. Om det skulle finnas mindre av dem, då skulle vi få växter med tunna
stjälkar, växter med slingrande stjälkar, idel slingerväxter. Blommorna skulle då visserligen slå
ut men inte gå i frö och inte heller bilda några näringsämnen. Växtlivet i den form det har idag
kan utvecklas endast i samverkan mellan de båda krafter, som verkar genom kalkartade och
kiselartade substanser. Allt det som lever i det kiselartade, innehåller krafter som inte
härstammar från jorden utan från de s.k. solfjärran planeterna mars, Jupiter och Saturnus…. När
växter framför allt blir näringsmedel, när de utvecklas så att deras substans blir näring för
människor och djur, då medverkar i den processen via det kiselartade mars, Jupiter och Saturnus.
Genom kiseln blir växternas väsen mottagliga för kosmos och deras sinnen öppnade så att de ur
världsalltets vidder kan uppfånga det som utformas av dessa jordfjärrand planeter mars, Jupiter
och Saturnus. Från Månen, Venus och Merkurius mottar växterna däremot allt det som gör dem
fortplantningsdugliga. Utan tvivel förefaller detta närmast enbart teoretisk kunskap. Men verklig
kunskap från en vidare syn leder av sig själv från teori till praktisk tillämpning ” Steiner (1975
sida 22- 23.)
” Runt omkring jorden finner vi atmosfären. Utom det att atmosfären består av luft har den
egendomligheten att ibland vara varmare, ibland kallare…. Hur är det nu med värmen. Andliga
iakttagelser visar, att under det att vattnet inte har någon relation till kisel, har värmen en
utomordentligt stark relation till kisel. Värmen gör just de krafter som kan verka genom det
kiselartade aktiva och verksamma…. Steiner (1975 sida 25)
”Allt det som verkar på växtligheten från kosmos avlägsna vidder verkar inte direkt, inte genom
omedelbar bestrålning, utan indirekt, så att jorden först tar upp det och sedan strålar det uppåt.
De nyttiga eller skadliga verkningar som underifrån utövas på växtligheten är alltså
tillbakastrålade kosmiska verkningar… Även om det att börja med förefaller otroligt, så är det
framför allt genom sanden, genom kiseln i sanden, som in i jorden kan komma dels det som vi
kan kalla för markens livseter, dels det som är kemiskt verksamt i marken. De livseteriska
krafterna och de kemiska krafter verkar sedan genom tillbakastrålningen… Steiner (1975 sida
30)
” Det kiselartade finns i homeopatisk dos runt omkring oss och det vilar i sig självt, det ställer
inga krav. Kalken fordrar allt, kiseln fordrar egentligen ingenting. Kiseln är lik våra sinnes
organ. De iakttar, inte sig själva utan det som är utanför dem. Det kiselartade är det allmänna
sinnet i det jordiska och det kalkartade är det allmänna begäret… Detta måste vi genomskåda för
att komma fram till en kunskapsförnimmelse. Vi måste i kalken känna igen det som begär, det
som vill rycka allting till sig. Men i kiseln måste vi känna igen det förnäma, som rycker ifrån
kalken allt det som kan ryckas ifrån den och bär ut det i atmosfären och utbildar växternas
form… Och hur lever nu växten själv mitt i den processen? Där nere vill det kalkartade gripa
den med klor och tentakler. Där uppe vill det kiselartade göra den så fin och slank och trådig
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som vattenväxter är. Men i mitten står kolet, som ordnar allt och bildar växtens rätta former…
Steiner (1975 sida 63-64)
” Men kon ser inte ut så. Kon har slidhorn och klövar. Vad är det som sker på de ställen i
kroppen, där klövarna och slidhornen växer ut? Där bildas ett ställe, som sänder strömmar inåt
med särskilt stor intensitet. Där utestängs det yttre särskilt effektivt. Där är ingen
kommunikation som det är genom hud och hår. De öppningar, som annars tillåter strömningar
att gå utåt är fullständigt stängda. Därför hänger slidhornsbildningen samman med hela djurets
formbildning…… Vi har i slidhornet något, som genom sin natur är väl ägnat att stråla det
levande och astraliska tillbaka in i det inre livet… Steiner (1975 sida 84-85)
”…ni måste omsorgsfullt åstadkomma en förening mellan vattnet och innehållet i hornet, dvs.
man måste börja röra. Man måste röra hastigt utmed hinkens kant, i periferin, så att mitt i hinken
bildas liksom en krater nästan ända ned till botten så att hela innehållet roterar. Därpå byter man
riktning och rör åt motsatt håll så att alltsammans virvlar. Om man fortsätter så en timme blir det
grundligt genomarbetat….. Man tar åter kohorn. Nu fyller man inte med gödsel utan med kvarts,
kisel eller ortoklas, fältspat, rivet till mjöl och blandat med vatten till en gröt, ungefär så tjock
som deg. I stället för att låta hornen övervintra i jorden låter man dem nu ligga där över
sommaren. På senhösten tar man upp dem och sparar innehållet till våren. Då tar man ut
innehållet, som har varit utsatt för sommarens liv i jorden och behandlar det på samma sätt som
man gör med kohornsgödseln. Men man behöver betydligt mindre kvantitet. Man kan till en
hink vatten ta så lite som ett stycke av en ärtas, eller tom. ett knappnålshuvuds storlek. Nu måste
man åter röra en timme…. Om man gör det kommer man att finna att kohornsgödseln skjuter på
underifrån uppåt under det att detta andra (kohornskiseln) drar ovanifrån… Steiner (1975 sida
87-89)
Gödselpreparaten
Ljus/skugga
En planta som vuxit i ljus får ett annat utseende, en annan sammansättning och andra egenskaper
än en planta som vuxit i skugga. Kolisko (1939) grodde vetekärnor i krukor placerade i en tunnel
där ljuset kunde komma in i ena änden.På så sätt erhölls en succesiv övergång från fullt dagsljus
till mer eller minde helt mörker.Resultaten av försöket visade att en veteplanta i ljus utvecklade
ett andrablad som var längre än förstabladet. Kvoten vad gäller längden av blad 2/blad 1 var
således större än 1. Vid lägre ljusintensitet minskade kvoten och blev vid en viss intensitet
mindre än 1. I mörker blev blad 1 alltså längre än blad 2. Detta fenomen har senare använts för
att tolka verkan av de biodynamiska preparaten.
Bockemühl (1980, 1982) kunde genom försök med växter i olika ljusintensitet finna skillnader i
plantans morfologiska utveckling. Figur 5 och 6 visar bladserier från Lactuca muralis som vuxit
i skugga respektive ljus. I skugga dominerar tendensen till sträckning och utbredning hos bladen.
Bladen har relativt långa stjälkar och stora bladytor. I ljus passeras sträcknings- och
utbredningsfaserna relativt snabbt i växtens utveckling. Istället dominerar fliknings- och
spetsningstendenserna. En växt i skuggan tenderar således att mer bli kvar i de juvenila
stadierna.
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Figur 5. Lactuca muralis som vuxit i skugga samt med olika gödslingnivåer. Stigande
gödslingsnivåer nedåt. Ur Bockemühl 1982.

Figur 6. Lactuca muralis som vuxit i dagsljus samt med olika gödslingnivåer. Stigande
gödslingsnivåer nedåt. Ur Bockemühl 1982
Klett (1968) menar att växten i skugga i viss grad förlorar sin individuella utvecklingsmöjlighet,
på grund av att en mer allmän utvecklingstendens är verksam. Denna allmänna
utvecklingstendens är typisk för groddplantstadiet. I tabell 1 har några analysmetoder ställts
samman för att belysa hur växtens egenskaper skiljer sig i ljus respektive skugga. Klett (1968)
karaktäriserar under begreppet “skuggväxten” ett ämnesförhållande som är förskjutet mot
fysiologisk omognad samt med stor benägenhet till nedbrytning.
I figur 7 har några tillväxt- och utvecklingsfaktorers verkan på “växten” tagits med. Ett flertal
försök har visat att mineralgödsel verkar i samma riktning som skugga. Komposterad
stallgödsel och biodynamiska preparat verkar i samma riktning som ljus jämfört med
okomposterade respektive opreparerade led, se bl.a Klett (1968).
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Figur 7. Sammanställning över egenskaper/analysvärden för växter i ljus respektive skugga,
samt verkan av några tillväxtfaktorer
Ledbilder
Fritz (2003) har arbetat fram ett koncept med ledbilder för en ökad förståelse av de
biodynamiska preparaten. Det är en del av ett försök att jämka samman uttalanden av Rudolf
Steiner med modern växtfysiologi.
Fritz (2003) utgår från samstämmiga uttalande från Steiner (1924) och växtfysiologerna Pharis
och Reid (1985) om att det i växtriket finns tre tillväxtstimulerande och två tillväxthämmande
processer.
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Enligt Steiner (1924)
Solen omodifierat, i området
över markytan
Cytokinin
Månen, reflekterat solljus, i
rotområdet under jord
Gibberellin
Solen, modifierat av Mars,
Jupiter
och
Saturn,
i
rotområdet under jord
Tillväxthämmande processer
Abscisinsyra
Solen, modifierat av Månen,
Venus och Merkurius, i
området över jordytan
Äthylen
Solen, modifierat av Mars,
Jupiter och Saturn, i området
över jordytan
Tabell 3. Samband mellan växtfysiologi och uttalnden av Rudolf Steiner. Förenklat från Fritz
(2003).
Tillväxtstimulerande
processer

Enligt Pharis och Reid (1985)
Auxin

Fritz (2003) försöker sedan i detalj beskriva hur verkningarna av kiselpreparatet tycks hänga
ihop med gibberellin medan det till exempel föreligger ett annat samband mellan cytokinin och
månens faser.
Kompensationshypotesen
Ett ofta förekommande fenomen är att vid allmänt låga skördenivåer tenderar preparaten att höja
skördemängden medan de vid högre skördenivåer tenderar att sänka skördemängden. Detta
gäller framför allt fältpreparaten. Det ligger därför nära till hands att anta att preparaten har en
sorts reglerande effekt på växtligheten. Genom att sammanställa signifikanta resultat från olika
vetenskapliga rapporter bekräftades detta antagande av Raupp och König (1996).
Kompensationshypotesen formuleras av Fritz (2000) med avseende på kiselpreparatet på
följande sätt: ”Vid behandlingar med kiselpreparatet uppträder behandlingsomvärldsinteraktioner med statiskt stabilitet. Detta innebär att hos plantor som behandlats med
kiselpreparatet varierar skörd och andra parametrar under skilda omvärldsbetingelser mindre
kraftigt än hos de obehandlade kontrollvarianterna.”
Transmittorhypotesen
Transmittorhypotesen formulerades av Fritz (2000). Transmittorhypotesen hävdar att
kiselpreparatets verkan på plantornas tillväxt ägde rum via gibberellinets regulationssystem.
Fritz (2000) menade efter 4 års experimentellt arbete att av 47 signifikanta effekter av
kiselpreparatet bekräftade 44 den uppställda transmittorhypotesen.
Sensitivitetshypotesen
Sensitivitetshypotesen är formulerad så att ökade vegetativa betingelser minskar plantornas
sensitivitet gentemot kiselpreparatet samt att denna sensitivitet kan återskapas med hjälp av olika
plantextrakt. Fritz (2000) menade att försöksresultaten med kiselpreparatet bekräftade även
denna hypotes. Verkningarna av kislepreparatet uppträdde tydligare och oftare om behandlingen
ägde rum tillsammans med ett extrakt av Digitalis purpurea.
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HAR BIODYNAMISKA PREPARAT NÅGON VERKAN?
Av den kronologiska genomgången har framgått att frågan om de biodynamiska preparatens
verkningar är komplex och ibland motsägelsefull. Ytterligare ett försök att reda ut begreppen
skall göras i det följande genom en systematisk genomgång av enskilda försöksresultat.
På grödan
Groddplantan
Goldstein (1982) undersökte olika preparats inverkan på de tidigaste utvecklingsfaserna hos vete
odlat i näringslösning..
I det första försöket studerades hur groddplantan av vete påverkades av en stigande
koncentration av humuspreparatet.. Ökningen av rotlängderna vid en behandling med 117 ppm
500 var signifikant på 99, 9 %-nivå. Det bör påpekas att 117 ppm 500 är cirka 1000 gånger
större än den koncentration som normalt användes i praktiken.
Det andra försöket genomfördes med Hoaglands näringslösning. Även här hade de
biodynamiska preparaten en tillväxtstimulerande effekt, framför allt i den kalciumfattiga
näringslösningen, där såväl rot 1 som blad 2 avvek från kontrollen med en 99,9%-ig signifikans.
I den kalciumfattiga Hoaglandlösningen avvek de led som behandlats med 500 genom, framför
allt, en kraftigare rottillväxt. Detta fenomen var ej så framträdande i den kompletta
Hoaglandlösningen. I en situation med näringsbrist tycktes alltså humuspreparatet inverka
annorlunda än under mer optimala betingelser. Koncentrationen av 500 var i dessa försök så hög
att en direkt gödslingseffekt ej går att utesluta.
Opreparerad respektive preparerad kompost sattes i ett annat försök till fullständig eller
kvävefattig Hoaglandlösning. Resultaten framgår av figur 8.

Figur 8. Höstvete odlat i 75%-ig Hoaglandlösning (fullständig eller kvävefattig) med spårämnen
och järn. Tillsats av en 0,1%-ig lösning av preparerad eller opreparerad kompost. Omgjort ur
Goldstein (1982).
Den preparerade komposten tenderar att i den fullständiga Hoaglandlösningen stimulera
bladtillväxten, framför allt andrabladet. I den kvävefattiga lösningen tycks den preparerade
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komposten verka i motsatt riktning. Liksom med humuspreparatet tycks gödselpreparatens
verkningar vara avhängigt odlingsbetingelserna.
Försök med enskilda gödselpreparat, också hämtade ur Goldstein (1982), tyder även de på att
preparatens verkningar är olika under olika betingelser. Preparat 505 inducerade i försöken mer
horisontala rottyper, 507 mer vertikala. Om 505 användes tillsammans med 507 uppkom
mellanformer. Verkan var dock inte alltid additativ. Om effekten av enbart 507 var svag
tenderade en kombinerad användning med 505 att förstärka verkan av 507 och rottyperna blev
mer vertikala till sitt växtsätt. I de fall då verkan av 507 var kraftig tenderade en kombinerad
användning med 505 att ge upphov till mer horisontala rottyper.
Till sist skall från Goldstein (1982) nämnas resultaten från några försöksserier där vete odlades i
utspädningar av flytgödsel som behandlats på olika sätt. Vete odlades i en 75 %-ig Knop-lösning
med tillsats av spårämnen och järncitrat. Till denna näringslösning tillsattes i vissa led 0,1 %
preparerad eller opreparerad flytgödsel. Skillnaden i relativ rotlängd mellan de olika leden
framgår av tabell 4. Intressant att notera är här att verkan av de biodynamiska preparaten här
tycks bestå i att den sänkning av rottillväxten som uppträder i de led som behandlats med enbert
flytgödsel uteblir.
Kontroll
0,1% flytgödsel
A
B= opreparerat
C= preparerat
Rotlängd, relativa värden
100
89,3
103,0
Signifikansnivå
A>B ** C>B ***
Tabell 4. Relativ rotlängd hos veteplantor som vuxit i näringslösning med tillsats av preparerad
eller opreparerad flytgödsel. Ur Goldstein (1982).
Denna förändring i rottillväxten visade sig även i rötternas utseende vilket framgår av figur 9.

Tillsats av opreparerad flytgödsel
Tillsats av preparerad flytgödsel
Figur 9. Rotformer som inducerats genom tillsats av 0,1% opreparerad respektive preparerad
flytgödsel till en 75%-ig Knoplösning. Ur Goldstein (1982).
Abele (1977) gjorde också försöksodlingar med näringslösningar bestående av flytgödsel som
behandlats på olika sätt för att sedan spädas ut till olika koncentrationer. Ökningen av
rottillväxten i de preparerade leden var tydligare i en utspädning av 1:100 jämfört med 1:50.
Krasse reagerade också med en större ökning av rottillväxten än klöver. Klöver uppvisade dock
ej den negativa inverkan av preparaten på bladtillväxten som kom till synes hos krasse vid
gödsling med preparerad flytgödsel.
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Rotsystemet.
Klett (1968) fann i sina undersökningar att kiselpreparatet tenderade att stimulera
pålrotsutvecklingen hos rädisa och spenat.
Enligt Abele (1977) kunde den hämning som en gödsling med flytgödsel vanligen ger upphov
till på tillväxten av rotsystemet hävas genom luftning av gödseln, tillsats av bentonit (ett
lermineral) samt genom tillsats av de biodynamiska gödselpreparaten.
Figur 10 är hämtat från Kotschi (1980). Resultaten tyder på att en verkan av fältpreparaten är
tydligast i de ytliga delarna av rotsystemet. Intressant att notera är att verkan av en samlad
användning av såväl 500 som 501 ej går att beräkna additativt. Vid en behandling med såväl 500
som 501 är det framför allt tillväxten mellan 5 och 10 cm djup som stimuleras. En behandling
med enbart 501 tycks stimulera rottillväxten kraftigast i de allra ytligast markdjupen, medan 500
tenderar att stimulera rötternas tillväxt på alla djup. Detta mönster upprepades vid motsvarande
mätningar i höstvete.

6*500+3*501

6*501
0-5
5-0
10-15
15-20
20-25
25-30
6*500

3*vatten
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20%
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Figur 10. Fältpreparatens inverkan på den askfria rotmassan i olika markdjup hos vårvete vid
blomning. Ur Kotschi (1980)
Blad och stam.
Att längden på andrabladet ökar i förhållandet till förstabladet är ett fenomen som uppträder när
gräsplantor odlas i en mer ljusgenomträngd miljö. Klett (1968), Arvidsson (1983) och
Östergaard (1984) redovisar samtliga att kiselpreparatet under beskuggade förhållanden verkat
så att plantan till sin morfologi närmar sig en växt som vuxit under mer solbelysta förhållanden.
Klett (1968) kunde konstatera att flaggbladet hos vete tenderade att bli kortare och något smalare
när plantan behandlades med 501. Hos råg förändrades flaggbladet på ett annat sätt. Kvoten
längd/bredd på bladet ökade i de mineralgödslade leden när kiselpreparatet användes. I de
organiskt gödslade leden var förhållandet det omvända, kvoten minskade. Till detta hör att
mineralgödslingen höjde såväl längd som bredd hos bladen men att bredden tenderade att

25

De biodynamiska preparaten i forskning och försök

relativt sett öka starkare. Hos de led som behandlats med kiselpreparatet hölls denna effekt av
mineralgödslingen något tillbaka.
Skillnaderna i bladformer mellan plantor som odlats med eller utan 501-behandling framgår
även av figur 11 hämtad ur Klett (1968).

Figur 11. Bladserier av rädisa som odlats under olika ljusbetingelser, med olika gödselslag samt
i vissa led med tillsats av kiselpreparatet. Ur Klett (1968).
Till figur 11 skriver Klett (1968): “I bilden visas bladserierna av rädisa från de enskilda
försöksleden. De juvenila formerna visar en i de undre delarna flikad i de övre delarna rundad, ej
så uppdelad och tandad bladyta. Hos de följande bladen reduceras bladytan mer och mer till
denna övre del. Den blir då starkt tandad och alltmer lansettlikt spetsad. Denna polära
bladutformning mellan de första och de senare bladen är skarpast utpräglad i (de led som vuxit i)
ljus. Den förloras i djupskugga i vilken de senare bladen i viss utsträckning behåller de första
bladens utseende (ringa tandning, rundare bladyta). Samma skillnad uppträder vid en jämförelse
mellan gödselslagen. De mineralgödslade leden uppvisar samma hämning av bladombildningen
innan blomning som (uppträdde i) skugga. På samma sätt som solljus, förstärker kiselpreparatet
omformningen av de följande bladen. Så som redan visats för rot- och skott-tillväxten främjar
kiselpreparatet också vad gäller bladtillväxten och den generativa fasen växtartens arttypiska
förverkligande. ”
Klett (1968) fann även att en behandling med 501 i de beskuggade leden gav kortare stjälkar hos
potatis medan längden ökade hos rädisa, spenat och stråsäd. I stråsäd kom effekten av
kiselbehandlingen till uttryck i internodielängden. De led som behandlats med 501 hade i regel
kortare första internod vilket troligen medverkade till den bättre stråstyrkan hos dessa led. Den
andra internoden var däremot längre än i de obehandlade leden. På den tredje internoden och,
åtminstone i de beskuggade leden, också på den fjärde verkade kiselbehandlingen förkortande
medan de därpå följande internoderna tenderade att öka i längd relativt de obehandlade leden.
Klett (1968) kunde konstatera en högre stråstyrka i de led som behandlats med 501. Detsamma
redovisar även Abele (1973) och Kotschi (1980). Anmärkningsvärt nog visar resultaten från
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Abele (1973) att en stegring av intensiteten i preparatbehandlingen från tre till sex gånger i de
flesta gödslingsnivåer lett till en sänkning av stråstyrkan.
Från K-försöket redovisar Pettersson och Engqvist (1963) och Pettersson (1972) en ökning av
antalet sidostjälkar hos potatis vid en behandling med fältpreparaten.
Försöksled
Antal huvudstjälkar
Antal sidostjälkar
1958-62
1966-69
1958-62
1966-691
Preparerad kompost
3,4
3,4
0,9
2,4
Preparerad kompost + 500+501
3,3
3,6
1,2**
2,8
Tabell 5. Antal huvud- och sidostjälkar hos potatis vid behandling med biodynamiska
preparaten. Sammanställt ur Pettersson och Engqvist (1963) samt Pettersson (1972). 1=Värdena
för sidostjälkar 1966-69 är korrigerade och därför ej jämförbara med dem från 1958-62.
Till detta skall slutligen fogas en sammanställning över fältpreparatens inverkan på
bestockningen hos stråsäd.
Åtgärd
Bestockning;
Antal
Relativa värden,
StandardMax.
Min.
försöksled
obehandlat led= 100
avvikelse
värde
värde
500
9
103,8
8,4
125
94
501
54
104,6
7,3
130
79
500+501
13
99,8
12,0
120
80
Tabell 6. Fältpreparatens inverkningar på bestockningen hos stråsäd. Sammanställning baserad
på doktorsarbeten eller motsvarande.
Flera författare har sammanfattat verkningarna av fältpreparaten så att humuspreparatet mer
stimulerar den vegetativa utvecklingen medan kiselpreparatet skulle gynna mognadsprocesserna.
Bilden är dock mycket komplex och odlingsbetingelserna tycks utöva ett stort inflytande på
yttringarna av en preparatbehandling.
Fruktbildning och skörd.
Försöksuppläggningen i Wistinghausen (1984) tillåter en direkt jämförelse vad gäller olika
preparatkombinationers inflytande på skilda grödor. Tyvärr odlades varje gröda endast ett
försöksår vilket försvårar möjligheten till mer allmänna slutsatser. Resultaten visar att enbart en
användning av gödselpreparaten i kompost eller stallgödsel höjde skörden med i genomsnitt 8
%, fältpreparaten med 4 % och en kombination av bägge med 7 %. Verkningarna av preparaten
var starkt beroende av gödselslaget. I alla försöksled gav preparaten ett högre skördeutbyte i de
varianter som fått kompost jämfört med de stallgödslade varianterna.
Att olika grödor tycks reagera olika på fältpreparaten det framgår även av den mångåriga
försökserfarenheten från K-försöket hämtad från Kjellenberg (1998). Som ett genomsnitt av 32
försöksår gav fältpreparaten i vårvete en skördestegring på 10 % medan den i betor var omkring
5 %. För övriga grödor var skördestegringen svag, i vall till och med svagt negativ.
Skördesiffrorna ur Spiess (1978) får representera svårigheterna att dra entydiga slutsatser.
Samma behandling gav ena året tydliga effekter på fruktskörden, nästa år märktes så gott som
ingenting. Vissa år uppträdde mätbara skillnader i bladtillväxten, andra år i fruktskörden.
Anmärkningsvärt är också resultatet av behandlingen med 6x500+3x501 till vårvete 1973. Här
inverkade preparaten tydligen så att kvoten fruktskörd/totalskörd steg med nio procent gentemot
kontrollen. En mer ingående analys av olika skördefaktorer hos vete som genomfördes parallellt
med skördemätningarna visar att bestockningen och i viss mån tusenkornvikten tenderade att
minska vid behandling med fältpreparaten. Den skördeökning som kunde noteras berodde enligt
Spiess (1978) till större delen på en ökning av antalet kärnor per ax och därav följande högre
axvikt.
27

De biodynamiska preparaten i forskning och försök

Komplexiteten kommer även till uttryck när man undersöker eventuella samverkanseffekter
mellan preparaten och andra odlingsåtgärder. Så undersökte till exempel Fetscher (1979) hur
kiselpreparatet inverkade på olika skördefaktorer om det kombinerades med den örtbaserade
insekticiden Spruzit. Resultaten vad gäller skördemängden av åkerböna framgår av figur 12.
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Figur 12. Inverkan av kiselpreparatet på skörden av bönor, med eller utan behandling med
Spruzit och/eller kiselpreparatet. Ur Fetscher (1979)
En kombination av 501 och Spruzit gav här en högsignifikant höjning av bönskörden. Detta trots
att en behandling med enbart Spruzit tenderade att något sänka skörden. En analys av olika
skördefaktorer visar att ledet som behandlats med såväl Spruzit som 501 hade betydligt större
antal baljor/planta än kontrollen och det enbart 501-behandlade ledet. Dessutom var kvoten
bönskörd/totalskörd högre i det kombinationsbehandlade ledet, detta trots att även totalskörden
var högre i detta led. Den kombinerade behandlingen tycks alltså ha verkat dels
allmänstimulerande på tillväxten, dels specifikt stimulerande på baljsättningen.
Näringsupptagning och inlagring i växten
Abele (1973) redovisar ett bättre upptagande av det tillförda kvävet hos de sockerbetor som
behandlats med 501. Enligt Abele (1977) utnyttjades även kvävet bättre av de grödor som
tillförts preparatbehandlad flytgödsel. Kväveutnyttjandet var i betesgräs högre i de
preparatbehandlade leden vid lägre gödselgivor medan det var lägre när gödselgivan stegrades.
För rödbeta och spenat var kväveutnyttjandet högre för de preparatbehandlade leden i alla
gödslingsnivåer, skillnaden gentemot de opreparerade leden avtog dock med stigande
gödselgiva.
Enligt Wistinghausen (1984) förbättrades grödornas utnyttjande av tillfört kväve framförallt av
fältpreparaten medan gödselpreparaten och en kombinerad användning tenderade att försämra
kväveutnyttjandet. Abele (1987) kunde ej finna några skillnader i innehåll av kväve, fosfor och
kali hos grödor som behandlats med de biodynamiska preparaten i jämförelse med obehandlade
led. Detsamma gäller för undersökningarna av Wistinghausen (1984). Ej heller från övriga
rapporter kommer några entydiga effekter till synes vad gäller innehållet av olika
kväveföreningar. Några enstaka detaljer förtjänar dock att nämnas.
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Halten av nitratkväve tenderar att sjunka i grödor som behandlats med fältpreparaten. Detta
enligt undersökningar av Klett (1968), Spiess (1980), Wistinghausen (1984) och Östergaard
(1984). Abele (1977) kunde konstatera höjda halter av nitrat, framförallt i spenat, vid gödsling
med flytgödsel som behandlats med gödselspreparaten. Halten fria aminosyror var lägre i
rödbetor som gödslats med preparatbehandlad flytgödsel.
Enligt Klett (1968) tycks kiselpreparatet inverka olika vad gäller nitratkvävehalten beroende på
vilket gödselslag som använts. Tillsammans med organiska gödselmedel höjdes halterna medan
de sänktes i kombination med mineralgödselmedel. Effekten av 501 tycktes, i de
mineralgödslade leden, tillta med stigande ljusintensitet, och därav följande lägre
nitratkvävehalter. I de organiskt gödslade leden var verkningarna av en 501-behandling störst i
djupskugga för att sedan avta med stigande ljusintensitet. Resultaten framställes i figur 13
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Figur 13. Halterna av nitratkväve i olika ljusnivåer vid behandling med eller utan det
biodynamiska kiselpreparatet. Ur Klett (1968).
Undersökningar utförda av Wistinghausen (1984) visade att gödselpreparaten höjde halten
råprotein i grödan när de användes i kompost medan halten sjönk i grödor där preparaten
använts i färskgödsel. Verkningarna var dock mycket svaga och ej entydiga.
Från K-försöket redovisas för tidsperioden 1958-62 av Pettersson och Engqvist (1963) en sänkt
råproteinhalt och höjd kvot ren/råprotein vid behandling med fältpreparaten. Under perioden
1966-69 gav fältpreparaten i samma försök, enligt Pettersson (1972), upphov till den omvända
effekten.
Spiess (1980) redovisar en höjning av halten renprotein vid behandling med fältpreparaten.
Effekten blev tydligare vid en stegrad användning av preparaten. Resultaten var dock mycket
olika mellan försöksåren.
Vad gäller inlagringen av kolhydrater är resultaten likaledes otydliga, speciellt för
stärkelsehalten. Såväl Abele (1973) som Spiess (1978) redovisar en högre sockerskörd hos
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sockerbeta efter användandet av fältpreparaten. Den högre sockerhalten i preparatbehandlade led
bekräftas av flera andra undersökningar bland annat Klett (1968) och Kotschi (1980).
Abele (1977) kunde visa att halten disackarider hos rödbeta var högre vid låga flytgödselgivor, i
de led som behandlats med gödselpreparaten. Vid höga gödselnivåer tenderade preparaten att
sänka halten disackarider. Vad gäller halten monosackarider var förhållandet, naturligt nog, det
omvända. Vid låga gödselgivor var halten monosackarider lägre i de preparatbehandlade leden
medan den var högre när gödselnivån ökades.
Resultat från Spiess (1978) antyder att även årsmånen är avgörande för vilken verkan
fältpreparaten får på kvoten monosackarider/totalsocker. Det mycket torra försöksåret 1975 gav
en mycket låg halt monosackarider i jämförelse med 1974. Den totala sockerhalten var ungefär
den samma under bägge åren. 1974 sänkte fältpreparaten halten monosackarider med ungefär
20% medan samma behandling året efter höjde halten i samma storleksordning.
Det finns få undersökningar vad gäller preparatens inverkningar på fetthalt och
fettsammansättning. Kotschi (1980) kunde med 99-procentig signifikans peka på en höjning av
fetthalten vid kärlförsök med havre. Skillnaden uppträdde i det led som behandlats intensivast
med de två fältpreparaten.
Klett (1968) kunde också konstatera något höjda fetthalter vid behandling med 501. Däremot
sjönk jodtalet (mått på mängden omättade fettsyror) vid 501-behandling.
Klein (1968) fann att fetthalten i råg tenderade att öka i mineralgödslade led när de besprutades
med 501. Samma behandling i organiskt gödslade led gav upphov till lägre fetthalter. För havre
var förhållandet det omvända.
Lücke (1982) kunde ej fastställa några inverkningar på fetthalten vid behandling med
fältpreparaten.
Gödselpreparaten tillsatta till flytgödsel ledde till en höjning av fetthalten i senapskorn med
omkring 4 % enligt Abele (1977). I samma undersökning rapporteras att halterna av palmetin
och linololja ökade medan linolen- eiosen- och eurukasyrahalterna minskade i de
preparatbehandlade leden.
Lücke (1982) fann att fältpreparatens inverkningar på C-vitaminhalterna i potatis tycktes vara
avhängiga gödselslaget. En behandling med 501 gav i mineralgödslade led upphov till en
signifikant sänkning av halten C-vitamin. I de organiskt gödslade leden höjde fältpreparaten,
använda var för sig, halten C-vitamin. Använda tillsammans kunde ingen säker effekt fastställas.
Arvidsson (1983) redovisar att behandling med 501 sänkte halten oxalsyra i spenat.
Kvalitetsegenskaper
Klett (1968) redovisar att kiselpreparatet tenderade att minska angreppen av mjöldagg i stråsäd.
Olika rostsjukdomar i stråsäd och bladmögelangrepp i potatis tenderade att försenas med en 501behandling.
Spiess (1980) rapporterar från ett försök i vilket vete skördat i preparatförsöken 1974 och 1975
såddes ut i en konventionellt gödslad jord. Inga preparatbehandlingar utfördes under försöksåret.
Trots att ingen signifikant skillnad uppnåddes kunde en svag skördestegring på upp till 4 %
uppmätas i de led som åren innan behandlats med fältpreparaten.
Lücke (1982) fann försämrad grobarhet hos
vegetationssäsongen behandlats med fältpreparaten.
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Pettersson och Engqvist (1963) redovisar högre smaklighet hos den potatis som behandlats med
fältpreparaten under tillväxten. Smakskillnaderna var större på våren efter lagring.
Med smaktest av potatis (Kotschi, 1980) och morot (Wistinghausen, 1979) kunde inga säkra
verkningar av preparaten fastsällas. Ej heller undersökningar av kokkvaliteten av potatis och den
baktekniska kvaliteten hos vete genomförda av Kotschi (1980) resulterade i några entydiga
skillnader.
Klein (1968) kunde fastställa att de led som behandlats med 501 uppvisade en högre
kvarvarande halt monosackarider. Detta gäller såväl organiskt som mineraliskt gödslade led.
Vad gäller halten disackarider tycks den minska kraftigare under lagringen i de mineralgödslade
leden. En behandling med 501 ledde i de mineralgödslade leden till att denna minskning
begränsades. Samma behandling i de organiskt gödslade leden tenderade att öka minskningen.
Oavsett gödselslag var halten totalsocker, som var kvar efter lagring högre i de led som
behandlats med kiselpreparatet.
Med skördematerial från Spiess (1978) har Samaras (1977) undersökt en rad olika enzymatiska
och mikrobiella parametrar. Resultaten visar att behandling av en morotsgröda med
fältpreparaten gav upphov till följande skillnader gentemot kontrollen efter lagring:
• lägre koldioxidavgång samt lägre torrsubstans-, vikts- och sorteringsförluster.
• lägre enzymaktivitet, av de undersökta enzymerna katalas, peroxidas, sackaras, amylas
var det endast sackaras som uppvisade höjda värden i de preparatbehandlade leden.
• oförändrat antal svampar men färre antal bakterier.
En kombinerad användning av 500 och 501 tenderade att accentuera de verkningar som kunde
fastställas vid en behandling med enbart 500.
I samband med dessa undersökningar är det intressant att notera hur valet av analysmetod kan
påverka den bild vi får av preparatens verkningar. Samaras (1977) använde sig av fyra på olika
sätt framställda morotssubstrat som näringsmedia för att fastställa tillväxtstyrkan hos svampen
Ulocladium consortiale. Resultatet när morötterna autoklaverades, vilket skedde med
morotsagarn och en omgång morotssaft blev helt annorlunda än de resultat som uppmättes när
morotssaft sterilfiltrerades eller när svampen ympades på morotsskivor. Det skonsamt
behandlade, ej autoklaverade, materialet uppvisade en tendens till lägre grad av svampinfektion i
de preparatbehandlade leden. I det material där morotssaften sterilfiltrerats tenderade en stegrad
användning av fältpreparaten att leda till allt större motståndskraft mot svampinfektioner. Det
autoklaverade materialet däremot tycktes ge rakt motsatta resultat. De preparatbehandlade leden
låg här något högre vad gäller värdena för svampinfektionens omfattning. I autoklaverad
morotsagar tilltog omfattningen av svampinfektionen vid stegrad användning av fältpreparaten.
Kotschi (1980) kunde ej finna några entydiga resultat vid en undersökning av viktförlusterna hos
morot efter nio månaders lagring.
Samaras (1980) genomförde en rad mikrobiella och enzymatiska nedbrytningstest på
skördematerial hämtade bland annat från Kotschi (1980). Resultaten visade att de led som
behandlats med fältpreparaten ofta uppvisar högre antal bakterier och andra mikroorganismer
men att hållbarheten trots detta var högre i dessa led. Detta är desto märkligare då även
enzymaktiviteten i form av peroxidas- amylas- och katalasaktiviteten tenderade att ligga högre i
de led som behandlats med fältpreparaten.
Enligt undersökningar av Wistinghausen (1979 och 1984) samt Abele (1977) försämrade en
behandling med preparatbehandlad gödsel hållbarheten hos skördeprodukterna. Kombinerades
gödslingen med behandling med fältpreparaten förbättrades lagringsdugligheten. Allt i
förhållande till opreparerade led. En behandling med enbart kompost som preparerats med de
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biodynamiska gödselpreparaten gav upphov till ökade lagringsförluster i nivå med
mineralgödslade led. Gödslingsmängden i dessa led var 50 kg N, 50 kg P samt 80 kg K/ha.
Stallgödselmängden var 20 ton/ha, vilket, om man beräknar att ungefär en tredjedel av
stallgödselkvävet är tillgängligt för växterna första året, ungefär motsvarar mängden kväve i de
mineralgödslade leden. Användes, så som är vanligt i praktiken, dessutom fältpreparaten på
grödan erhölls den överlägset högsta kvarvarande mängden morot efter sex månaders lagring.
Abele (1987) konstaterade en bättre motståndskraft mot svampangrepp vid lagring av rödbetor
som gödslats med preparerad kompost samt behandlats med fältpreparaten.
Pettersson (1970) redovisar ett tvåårigt försök utlagt på fyra försöksplatser runt om i
Skandinavien. Under 1965 bidrog preparaten till att höja ett i undersökningen utarbetat
kvalitetsindex. Denna höjning var signifikant för humuspreparatets del. 1966 sänkte
preparatbehandlingen indexvärdena, även denna gång signifikant för humuspreparatets del.
Pettersson et al. (1979) rapporterar från K-försöket att behandling med fältpreparaten till potatis
i genomsnitt under fyra år hade medfört ett kvalitetsindex på 109,3 jämfört med 107,1 i de led
som enbart fick preparerad kompost. Ett högt indexvärde anses motsvara högre kvalitet.
Wistinghausen (1984) rapporterar att lagringsförlusterna i morot och potatis tenderade att öka
när fältpreparaten användes i led som gödslats med opreparerad färsk stallgödsel. I led som
tillförts opreparerad kompost gav en behandling med fältpreparaten lägre lagringsförluster,
åtminstone i potatis. De led som behandlats med preparerad gödsel eller kompost samt med
fältpreparaten tenderade till de lägsta lagringsförlusterna.
När hela morötter ympades med svampen Botrytis cinerea kunde Wistinghausen (1984)
fastställa skillnader i svampens utbredningsstyrka. Resultaten visade att morötter som gödslats
med kompost fick en större motståndskraft mot svamptillväxt när de behandlats med de
biodynamiska preparaten. Störst effekt gav här de led som gödslats med preparerad kompost
samt behandlats med fältpreparaten. I de led som gödslats med färsk stallgödsel tilltog svampens
utbredningsstyrka i de led som behandlats med de biodynamiska preparaten. Störst var
svamptillväxten vid behandling med enbart fältpreparaten.
El-Saidy (1982) gjorde undersökningar med skördematerial från Wistinghausen (1984). Bland
annat studerades hur halten nitritkväve hos spenat förändrades under de första dagarnas lagring.
Det opreparerade ledet avvek tydligt från övriga led genom sin kraftiga stegring av nitrit fram
till den åttonde lagringsdagen. Mellan de preparerade leden var skillnaden mindre. Det led som
behandlats med preparerad kompost samt fältpreparaten hade dock de lägsta halterna av
nitritkväve under hela försöksperioden.
Undersökningar av preparatens inverkningar på olika enzymers aktivitet har förekommit i en rad
olika arbeten utan att några entydiga resultat framkommit. Som tidigare nämnts fann till exempel
Samaras (1980) högre aktivitet av peroxidas och katalas i vete som behandlats med
fältpreparaten. Samaras (1977) rapporterar lägre värden vad gäller katalas-, peroxidas- och
amylasaktivitet hos morot som behandlats med fältpreparaten. Enligt Klein (1968) varierade
aktiviteterna hos enzymerna proteinas, dehydras, lipas och sackaras vid en behandling med 501
beroende på försöksår och gödsling. Klett (1968) fann en viss sänkning av proteinasaktiviteten
vid behandling med kiselpreparatet till olika grödor. Också aktiviteten av sackaras och dehydras
avtog i dessa försök vid en behandling med 501.
Av det redovisade har återigen framgått att yttringarna av en behandling med de biodynamiska
preparaten tycks vara starkt avhängigt de yttre betingelserna.

32

Vad betyder odlingsbetingelserna?

Sammanfattningsvis kan sägas att de biodynamiska preparaten använda på ett sätt som
motsvarar praxis tenderar att höja kvalitetsegenskaper, lagringsduglighet och näringsvärde hos
de behandlade produkterna. Flera undersökningar tyder dock på att fält- och gödselpreparaten,
använda var för sig, ger upphov till sämre kvalitetsegenskaper hos de behandlade grödorna.
Årsmån, gödselslag samt övriga odlingsbetingelser spelar dock i detta sammanhang en mycket
viktig roll och måste alltid vägas in i totalbilden.
På bildskapande analysmetoder.
De bildskapande analysmetoderna är ett försök att närma sig kvalitetsbegreppet från en ny
synvinkel. Av dessa metoder är det främst kopparkristallisationsmetoden som kommit till
användning inom preparatforskningen. På de följande sidorna redovisas de resultat som metoden
givit upphov till vad gäller de biodynamiska preparatens inverkan på produktkvaliteten.
Pettersson och Engqvist (1963) skriver följande efter kristallbildsanalys med produkter från Kförsöket: ”Produkterna från K1 (preparerad kompost + fältpreparaten) visar i kristallbilden
typiska formbildande egenskaper och en god koordination hos både enskilda nålar och
nålaggregat, vilket samma produkter från K2 (enbart preparerad kompost) ej förmår
uppvisa…Produkterna från K1 visar sig dessutom i jämförelse med samma produkter från K2 ha
förmåga att bättre kunna bevara sina formbildande egenskaper, då de utsättes för
substanssönderfall.
Engqvist (1963) kunde efter kristallbildsanalys av skördematerial från K-försöket 1959-1962
fastställa att fältpreparaten överlag verkat förbättrande på kristallbilden. Undersökningarna
omfattade åtta olika grödor samt fem försöksår. Av de totalt 17 undersökningsled som tillåter en
bedömning av fältpreparatens betydelse gav de preparatbehandlade leden bättre kristallbilder i
12. I en undersökning visade de preparatbehandlade leden sämre bilder än kontrollen. Av de
undersökta grödorna tycktes potatis vara mest indifferent inför behandling med fältpreparaten
eller inför undersökningsmetoden. Skillnaderna mellan bilder från preparerade och opreparerade
led var ofta högsignifikant.
Klett (1968) använde sig av kopparkristallisationsmetoden för att fastställa eventuella verkningar
av fältpreparaten. Bilderna visar att preparaten påverkat kristallbilden. Skillnaden mellan
preparatbehandlade led och kontrollen står i ett liknande förhållande till varandra som skillnaden
mellan en nyskördad och en fysiologisk mer omogen eller övermogen grönsak. I figur 14, på
nästa sida, återges några av bilderna från försöket.
Klein (1968) samt Pettersson (1970) redovisar bägge ett numeriskt värde som bygger på analys
av kristallbilden. Av dessa värden kunde inga entydiga slutsatser dras om preparatens
verkningar.
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Kompost utan 501

Kompost med 501

Mineralgödsel utan 501

Mineralgödsel med 501

Figur 14. Kristallbilder av rädisa odlad i fullt dagsljus, med eller utan behandling med 501. Wz
anger ett numeriskt värde på kristallbilden, högre värden motsvarar en bättre kristallbild. Ur
Klett (1968).
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På gödselomsättning och nedbrytning av organiskt material.
Heinze och Breda (1962) gjorde försök med preparerade och opreparerade komposter. De
skillnader som kunnat fastställas okulärt mellan de olika försöksleden var svårare att återfinna i
kemiska analyser. Kol- och kvävehalter skiljde sig ej, ej heller humifieringstal, kalivärde eller
fosforhalt. Mikrobiella undersökningar gav heller inga säkra skillnader. Däremot kunde en
förbättrad jonsorbtionsförmåga fastställas i de preparerade komposterna.
Bockemühl (1978) fann vid komposteringsförsök att temperaturförloppet skiljde sig mellan
preparerade och opreparerade led. I de preparerade leden var den inledande
temperaturstegringen något lägre. I det följande komposteringsförloppet var temperaturkurvan
jämnare i de preparerade leden. Skillnaden mellan temperaturen i de inre och de yttre skikten av
komposthögen var också mindre i de preparerade högarna. I övrigt kunde Bockemühl fastsälla
att koldioxid- och ammoniakavgången skiljde sig mellan opreparerade och preparerade led, att
populationen av hoppsvansar vanligen var talrikare och artrikare i de preparerade leden , att
andelen organiskt bundet kväve liksom kol/kvävekvoten var mer konstant under
komposteringsprocessen i de preparerade leden samt att de preparerade leden uppvisade en lägre
substansförlust på i genomsnitt 7% gentemot de opreparerade leden.
Wistinghausen (1984) genomförde också jämförande komposteringsförsök. Han kunde därvid
under samtliga de fyra försöksomgångarna iaktta att de preparerade gödselhögarna var starkare
omsatta, vilket visade sig i en mörkare färg, en högre omsättningsgrad av den ingående halmen
samt en relativt lägre halt av ammoniumkväve. Temperaturförloppet under kompostering skiljde
sig också mellan de olika leden. Preparerade komposter uppvisade delvis lägre förluster av
mineralämnen. Vad gäller kol/kvävekvoten så låg den vid slutet av komposteringen, som
medeltal av tre försöksomgångar, omkring 24 i de opreparerade leden och omkring 17 i de
preparerade.
Abele (1973) kunde vid en undersökning av antalet mikroorganismer i opreparerad respektive
preparerad stallgödsel fastslå de skillnader som framgår av tabell 6. Skillnaderna i mikrofloran
framförs som en del av förklaringen till den 15%-iga höjning av koldioxidavgången som kunde
konstateras i de preparerade leden i samband med gödselns nedbrytning.
Stallgödsel
Preparerad stallgödsel
Svampar, miljoner
0,9
2,0
Bakterier, miljoner
590
750
Streptomyceter, miljoner
3,7
3,1
Tabell 7. Antal mikroorganismer i stallgödsel med eller utan tillsats av de biodynamiska
kompostpreparaten, 502-507. Ur Abele (1973)
Abele (1977) kunde genom omrörning samt genom tillsats av bentonit och de biodynamiska
gödselpreparaten betydligt minska skadeeffekterna av flytgödsel. Abele antar att de
skördeskillnader som uppträdde vid gödslingsförsöken till de preparerade ledens fördel till dels
berodde på att preparaten påskyndade nedbrytandet av växthämmande substanser.
Ahrens (1984) studerade nedbrytningen av fuktad vetehalm. Han kunde därigenom fastställa att
gödselpreparaten under de första tre-fyra veckorna verkade hämmande på nedbrytningen för att
därefter verka starkt nedbrytningsbefrämjande. Verkan av gödselpreparaten kunde vad gäller
koldioxidavgången påvisas ännu efter ett års omsättning. Verkningarna kom också till synes i
högre totalkvävehalt, högre askhalt, sänkt kol/kvävekvot samt i en förbättring av
humuskvaliteten.
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På markprocesserna.
Pettersson och Wistinghausen (1977) samt Pettersson, Reents och Wistinghausen (1992)
redovisar mätningar som gör det möjligt att studera fältpreparatens eventuella inverkningar på
markprocesserna efter 19, 28 respektive 32år. Resultaten är hämtade från K-försöket i Järna.
Av markfysikaliska egenskaper kunde konstateras att alven hade en större luftvolym i de
preparatbehandlade rutorna. Därav följde även en lägre specifik vikt i dessa rutor. Vad gäller
halten av kol och kväve i matjord och alv så var kolhalten högre i de preparatbehandlade rutorna
såväl i alv som matjord. Halten kväve var, mellan försöksleden, ungefär densamma i matjorden
medan den var högre i alven i de led som behandlats med fältpreparat. Under åren 1958-1977
har pH-värdet förändrats i de två försöksleden så att de preparatbehandlade rutorna, som vid
försöksstarten hade ett något lägre pH, under de senare åren tenderat att uppvisa högre pHvärden. Vad gäller de markbiologiska förhållandena kunde Pettersson och Wistinghausen (1977)
redovisa fler daggmaskgångar i de led som behandlats med fältpreparaten. Trots den högre
kolhalten i de preparatbehandlade leden var koldioxidavgången i stort sett lika. På grund av detta
kunde en högre mineraliseringshastighet antas i de led som ej erhållit fältpreparat. I vete kunde
en något högre dehydrogenas- och till dels även ureasaktivitet uppmätas, framför allt i de
djupare jordskikten, 25-35 cm.
Pettersson och Wistinghausen (1977) sammanfattar själva sina undersökningar med följande ord
vad gäller verkningarna av preparaten: “Vid lika kompostgödsling verkar de biodynamiska
preparaten 500 och 501 gynnsamt på skördemängd, produktkvalitet, humusbildning, jordstruktur
i alven och på de jordbiologiska reaktionerna. Den tillgängliga jordvolymen för rötterna ökar
nedåt till. ”
Klein (1968) redovisar efter fem års försök en tendens till något lägre pH i de led som
behandlats med 501. Kiselpreparatet tenderade även att sänka halten lättlöslig fosfor i de
mineralgödslade leden.
Wistinghausen (1984) drar inga slutsatser av preparatens inverkningar på halterna av
mikronäringsämnen i jorden efter kontinuerliga mätningar under fyra odlingssäsonger.
Vad gäller pH samt halterna av fosfor ock kali kunde Wistinghausen (1979) liksom Abele
(1977) ej finna några inverkningar av de biodynamiska preparaten. Abele (1977) kunde ej heller
finna någon skillnad vad gäller kvävehalt och kol/kvävekvot i marken mellan
preparatbehandlade led och kontrollen.
Lücke (1982) kunde i ett ettårigt fältförsök fastställa skillnader i aggregatstabiliteten i jorden
mellan obehandlade led och led som behandlats med fältpreparaten. Förändringen i
aggregatstabilitet var avhängigt gröda och aggregatstorlek. Resultaten visar på att
humuspreparatet i havre tenderade att ge en ökad aggregatstabilitet ned till en aggregatstorlek
mindre än 0, 2 mm. I potatis uppvisade de led som behandlats med humuspreparatet
genomgående lägre stabilitet, utom i de allra minsta aggregatstorlekarna. Lücke kunde även
fastställa en signifikant förändring av markandningen, mätt i form av koldioxidavgång. En
behandling med 2x500 ledde i havre till en signifikant höjning 1979 och till en svag sänkning
1980.
Kotschi (1980) fann att en behandling med fältpreparaten i flera fall signifikant höjde såväl
koldioxidavgång som dehydrogenasaktivitet.
Hagel har i en rad undersökningar (1981, 1983, 1984, 1985) redovisat mätningar av framförallt
koldioxidavgång och dehydrogenasaktivitet. Försöken genomfördes så att preparaten på olika
sätt tillfördes till marken varefter markandningen mättes. Intressant att notera är här att även där
preparaten tillfördes inneslutna i glasrör kunde en skillnad uppmätas gentemot de led där ett
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tomt glasrör tillförts som kontroll. Preparaten tenderade i försöken att höja koldioxidavgången
och dehydrogenasaktiviteten i marken. De preparerade leden uppvisade en lägre varians mellan
mätvärdena. Detta fenomen var dock ej entydigt i alla försök.
Stearn (1976) studerade bland annat hur antalet mikroorganismer i jorden förändrades vid en
behandling med humuspreparatet. Antalet mikroorganismer var på de flesta agartyperna högst
vid en tillsats av 50 mg 500/liter. Vid högre koncentrationer avtog antalet mikroorganismer.
I försök med åkerböna kunde Fetscher (1979) fastställa en större totalvikt av Rhizobiumknölar
vid en behandling med kiselpreparatet jämfört med obehandlade led. Verkan av preparatet var
beroende av jordarten.
Undersökningar av de biodynamiska preparatens inverkningar på markprocesserna finns även i
Abele (1987). I detta arbete redovisas en tydligt höjd halt av kol och kväve i de
preparatbehandlade leden jämfört med de opreparerade. Jämförelsen gällde åren 1980-1984. I de
preparerade leden steg dessutom vattnet något långsammare genom profilen,
dehydrogenasaktiviteten var högre, liksom hastigheten för cellulosanedbrytning. Den potentiella
kvävefixeringsförmågan var högre i de preparatbehandlade jordarna. En negativ korrelation
mellan ökad Stallgödselmängd och antalet azotobakter i de opreparerade leden förbyttes i de
preparerade leden till en positiv korrelation.
Till sist må, vad gäller de biodynamiska preparatens inverkan på markprocesserna, nämnas att
Wistinghausen (1984) ser sig föranledd att tala om spridningseffekter av preparatverkningarna
så att de intill-liggande parcellerna också uppvisade preparatverkningar trots avskärmningar i
samband med behandling.
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Av de resultat som hittills redovisats har framgått att verkningarna av de biodynamiska
preparaten tycks yttra sig olika under olika betingelser. I denna del skall därför studeras vilken
betydelse odlingsbetingelser och odlingsåtgärder har på preparatens verkningssätt.
Platsgivna faktorer.
Pettersson (1970) kunde genom försök med samma uppläggning på fyra platser i Skandinavien
visa att verkningarna av preparaten tog sig olika uttryck beroende på försöksplats. Resultaten var
dock alltför otydliga för att kunna tillåta några mera ingående slutsatser.
Vad gäller försöksplatsens betydelse så visar undersökningar av fältpreparatens inverkningar på
stråets egenskaper hos havre hämtade från Kotschi (1980) följande skillnader: Preparatens
inflytande kom här till olika uttryck beroende på om försöket gjordes i kärlförsöksgård, växthus,
klimatkammare I (20.000 lux, utan UV-ljus) eller i klimatkammare II (24.000 lux med UV-ljus).
Humuspreparatet gav vid försöket, en sänkning av halmtjockleken i växthusmiljön medan det i
klimatkammare I gav en höjning. I klimatkammare II sänkte 501 såväl halmtjocklek som
stråstyrka medan det i kammaren med något lägre ljusintensitet höjde värdena för båda dessa
egenskaper. I kärlförsöksgården tenderade 500 att höja och 501 att sänka stråstyrkan. En
kombinerad användning gav lägre stråstyrka. Detsamma kunde iakttas i växthuset; 500 gav
högre, 501 samt 500+501 lägre stråstyrka. I klimatkammaren med låg ljusintensitet höjde alla
preparatbehandlingar värdena för såväl stråstyrka som halmtjocklek. Ökades ljusintensiteten
med 4.000 lux samt med UV-ljus så tenderade de led som behandlats med 501 att få lägre
stråstyrka och halmtjocklek.
Hagel (1981) visade att yttringarna av gödselpreparaten på markprocesserna var beroende av var
jordproven förvarades under mättiden.
Vad gäller mikroklimatets inflytande på verkningarna av de biodynamiska preparaten så är
ljusförhållandena en ofta undersökt faktor. Klett (1968), Abele (1973), Arvidsson (1983) samt
Östergaard (1984) har samtliga kunnat fastställa att kiselpreparatet under beskuggade
växtbetingelser påverkat växten i samma riktning som en ökad ljusintensitet.
Årsmånens betydelse har redan tidigare varit föremål för vårt intresse. Här skall resultaten från
Spiess (1978) sammanfattas just ur denna aspekt. Försöksåret 1974 var någorlunda normalt
temperaturmässigt med något högre nederbörd än det mångåriga genomsnittet för platsen. 1975
däremot var mycket torrt. Vad gäller gödslingen under försöksåren bör noteras att
stallgödselgivan 1974 var 20 ton preparerad kompost per hektar medan den 1975 stegrades till
30 ton. I januari 1975 kalkades dessutom försöksfälten med algomin motsvarande 1, 1 ton
CaO/ha. Nederbörden var 1974 hög i mars samt från juni till september. Temperaturen var lägre
under i stort sett hela odlingssäsongen 1974. Under så relativt beskuggade förhållanden borde en
behandling med 501 inverka speciellt gynnsamt, om kiselpreparatet verkar i samma riktning som
solljus vilket tidigare antytts. Skördevärdena visar också att de led som behandlats med såväl
500 som 501 oftare gav ett signifikant merutbyte än de led som enbart fick 500. De grödor som
fick 501 fyra gånger under säsongen gav också förhållandevis oftare ett signifikant merutbyte
gentemot de grödor som endast fick 501 tre gånger. 1975 var torrt under i stort sett hela
odlingssäsongen, med undantag av perioden mars-april. Temperaturen låg något över
medelvärdet under juni till september. Ett torrt och soligt år borde gynna de 500-behandlade
leden, om humuspreparatets dokumenterade stimulering av rottillväxten skall ha praktisk
betydelse. Frågan om kiselpreparatet under överoptimala ljusbetingelser verkar som en
ytterligare höjning av ljusintensiteten är inte klarlagd. Resultaten från Arvidsson (1983) antyder
detta. Skulle så vara fallet borde en behandling med 501 under år 1975 ha verkat negativt.
Skördesiffrorna visar antydningar till detta i morot och majs. Även i de övriga grödorna är
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effekten av fältpreparaten ej så stark som under 1974. En intensifiering av behandlingen med
500 har ej givit tydliga effekter. Vad gäller majs så visade en behandling med 3x500+3x501
inga skillnader mellan försöksåren då det gällde mängden skördad kärna. Bägge åren låg det
preparatbehandlade ledet i höjd med eller strax under kontrollen. Större var skillnaderna däremot
vad gäller blastskörd och lagringsduglighet. 1974 höjdes blastskörden högsignifikant i de
preparatbehandlade leden. 1975 var blastskörden i dessa led 6 % lägre än i kontrollen.
Lagringsdugligheten var 1974 sämre, 1975 bättre, i de preparatbehandlade leden. Dessa
olikheter vad gäller lagringsdugligheten kunde ej iakttagas i motsvarande undersökningar av
vete. I morot visade resultaten att en behandling med 6x500+4x501 1974 höjde såväl frukt- som
blastskörd. 1975 var tendensen den motsatta. Frukt- och blastskörd var lägre i det
preparatbehandlade leden. Vad gäller den kemiska sammansättningen så tenderade det
preparatbehandlade ledet 1975 till lägre torrsubstanshalt och högre sockerinnehåll. 1974 gav
något lägre totalsockerinnehåll, ingen skillnad i torrsubstanshalt, högre halt av renprotein och
fria aminosyror i de preparatbehandlade leden. Intressant att notera var även de skillnader i
kvoten halt monosackarider/totalsocker som kunde uppmätas mellan försöksåren.
Totalsockerhalten låg under de två försöksåren ungefär på samma nivå. 1974 sänkte en
behandling med fältpreparaten halten monosackarider medan halten disackarider ökade. 1975
var bägge halterna högre i de preparatbehandlade leden, i jämförelse med kontrollen. Ökningen i
halten monosackarider var dock relativt sett kraftigare.
Bockemühl (1978) rapporterar att tillväxten i de led som fått preparatbehandlad kompost
förlöpte på olika sätt gentemot kontrollen beroende på om odlingen skedde i kvartssand, lerjord
eller kalksand.
Fetscher (1979) redovisar följande skillnader mellan två olika jordarter vad gäller
kiselpreparatets inverkningar på tillväxten av böna samt vikten av Rhizobiumknölar på rötterna.
En kiselrik jord gav här tydligare utslag för en behandling med 501 än en lerjord.
Odlingsåtgärder
K-försökets skördesiffror från 1958 till 1989 finns publicerade i Kjellenberg et. al (1998). Av de
under åren använda sorterna tycks Kärn II reagera mest positivt på preparatbehandling, följt av
Drabant och Pompe. Den korta användningstiden för Pompe medger dock inga säkra slutsatser.
Trots att försöket inte var avsett att undersöka denna fråga så kan man anta att det föreligger
skillnader mellan olika sorter vad gäller yttringarna av preparatverkningarna.
Goldstein (1982) kunde fastställa att olika vetesorter reagerade olika på en behandling med
preparat 507 vid odling i näringslösning.
Rasmussen (1986) gjorde försök med potatisutsäde av olika härkomst. I undersökningarna kunde
fastställas att potatisutsäde med biodynamisk härkomst reagerade signifikant tydligare på
besprutning med fältpreparaten än utsäde med konventionell härstamning.
Fetscher (1979) kunde fastställa skillnader vad gäller verkan av kiselpreparatet vid olika såtider.
I de led som såddes 26/2 sänkte en behandling med kiselpreparatet senapsskörden med 12%
relativt de obehandlade leden. Vid sådd 3/3 och 14/3 resulterade samma behandling med
kiselpreparatet i en höjning av skörden med 24 respektive 11 %.
Lücke (1982) gjorde såtidsförsök där också studier av fältpreparaten fanns inlagda. Några
enhetliga resultat vad gäller såtidpunktens betydelse för preparatens verkningar kunde dock ej
fastställas. Några antydningar till att verkningarna av preparaten skulle vara beroende av såtiden
fanns dock. I den havre som såddes den tredje maj gav en kombinerad användning av
fältpreparaten upphov till skördeökning. I den havre som såddes den 11/5 gav såväl denna
behandling som en med enbart 500 upphov till skördesänkningar. Havre sådd dagen efter, alltså
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den 12/5 reagerade positivt på en kombinerad användning av fältpreparaten och negativt på en
behandling med enbart humuspreparatet.
Wistinghausen (1979) studerade hur verkningarna av fältpreparaten kom till synes vid olika
skördetidpunkter av morötter. Det led som behandlats med preparerad kompost samt fältpreparat
jämfördes med ett led som enbart fått preparerad kompost. Försöket omfattade tre såtider; 24/3,
21/4 och 19/5 1979. Genom kontinuerlig skörd 10 gånger från 8 augusti till den 29 oktober
kunde följande registreras: I morötterna sådda den 24/3 låg rotvikten högre i de opreparerade
leden fram till mitten av september. Under perioden 26/8-12/10 var tillväxten låg i de
opreparerade leden medan de led som behandlats med fältpreparaten ökade sin rotvikt stadigt
ända fram till början av oktober. De morötter som såddes den 21/4 uppvisade den högsta
rotvikten i de opreparerade leden ända fram till mitten av oktober. Även här tillväxte de
preparerade leden jämnt under hela perioden, med undantag av ett skördetillfälle då rotvikten
minskade kraftigt. De opreparerade leden tillväxte endast måttligt efter den 26/8. När morötterna
hade såtts den 19/5 låg rotvikten högre i de preparerade leden ända fram till mitten av oktober.
Vid slutskörden var rotvikten ungefär densamma i de två försöksleden såväl i de marssådda som
i de majsådda försöksleden. I marssådden uppvisade de opreparerade leden en högre
rot/blastkvot. Denna skillnad ökade mot slutet av perioden beroende på att morotsblasten i de
opreparerade leden vissnade ned snabbare än i de led som behandlats med fältpreparaten. I de
två andra såtiderna kunde inga tydliga skillnader iakttas. Det var ingen större skillnad i
proteinhalt mellan de två försöksleden i de två tidiga såtiderna. Under andra halvan av
skördeperioden hade morötterna sådda den 19/5 en lägre halt råprotein och högre procenttal
renprotein i de preparerade leden jämfört med de obehandlade. Mängden nitrat och socker
skiljde sig ej entydigt mellan försöksleden, även om det var betydliga skillnader i vissa såtider,
vid enstaka skördetillfällen. De preparerade leden uppvisade en tendens att ej öka sitt
nitratinnehåll under senare delen av skördeperioden. Detta var speciellt tydligt i aprilsådden.
Wistinghausen (1979) redovisar också ett kvalitetsvärde (efter Breda) som innefattar värdena
från analyser av nitratkväve, råprotein, relativ äggvitehalt samt totalsocker. Förutom under
skördeperioden bestämdes detta kvalitetsmått även vid flera tidpunkter under lagringen.
Resultaten från mätningarna visade att kvalitetsvärdet var högre i de opreparerade leden under
den första delen av skördeperioden. Under den senare delen samt under lagringsperioden
tenderade de preparatbehandlade leden att få högre värden. Enligt erfarenheterna från
Wistinghausen (1979) skulle fältpreparaten ge upphov till en jämnare och längre vegetativ
utveckling parallellt med en bättre mognad och därmed bättre lagringsegenskaper.
Inga entydiga slutsatser kan dras vad gäller preparatverkningarnas beroende av gödselslaget.
Preparatbehandlingen kan komma till uttryck i såväl mineralgödslade led som i led gödslade
med kompost eller färsk stallgödsel. Verkningarna är dock ofta olika i olika gödselslag. Vad
gäller gödselmängden och den därtill intimt förknippade skördenivån så framhåller Spiess
(1978), Abele (1973) Kotschi (1980) samt Werthern (1984) att verkningarna av preparaten
tydligast kommer till uttryck vid låga skördenivåer eller i bristsituationer.
Abele (1977) rapporterar att verkningarna av de biodynamiska gödselpreparaten i flytgödsel
blev otydligare vid kraftigare omrörning och luftning av gödseln.
Gödselslagets betydelse för preparatens verkningar på kaliumhalten i potatis har undersökts av
Wistinghausen (1984). Fältpreparaten respektive gödselpreparaten visade här en tendens att,
använda var för sig, verka höjande på kalihalten i de led som fått färsk stallgödsel och sänkande
i de led som fått kompost. Verkan i de led där de två preparattyperna användes tillsammans var
rakt omvänd. Samma fenomen uppträdde, naturligt nog, även vad gäller askhalten.
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Resultaten från Kotschi (1980) visar på signifikanta verkningar av preparaten i såväl
biodynamiskt som konventionellt odlad jord. En behandling med preparaten ger dock ej alltid
samma verkan i de olika jordarna.
Preparatens framställning och kvalitet.
Det är nu på sin plats att kort beskriva hur preparaten framställes. Detta för att göra det möjligt
att bättre förstå de försök som gjorts för att undersöka själva framställnings- och
beredningsprocessens betydelse för preparatens verkningar.
Beredningsprocessen för de olika preparaten kan sägas äga tre olika inslag. Det första är det
ursprungsmaterial som används , det andra det hölje i vilket detta material lägges, det tredje den
årstid och miljö i vilken de framställes. För fältpreparaten tillkommer sedan en beredning, det är
den redan beskrivna rytmiska utrörningen i vatten.
Den korta beskrivning som här följer av preparatens framställning är grundad på Hagel (1981).
Fältpreparaten.
• Preparat 500: Kogödsel, fri från halm, fylles i ett kohorn och gräves ned cirka 3-5 dm
djupt i humusrik jord. Hornen får ligga i jorden över vintern.
• Preparat 501: Fint rivet kvartsmjöl blandas med vatten till en deg som fylles i ett
kohorn. Hornen gräves ned i jorden på våren och får ligga där fram till hösten.
Gödselpreparaten
• Preparat 502: Röllekablommor torkas och pressas ned i urinblåsan från en kronhjort.
Blåsan tillslutes, upphänges över sommaren på en solig plats och gräves sedan ned och
får ligga i jorden från höst till vår.
• Preparat 503: Kamomillblommor fylles i tarmen från en ko och grävs ned över vintern
i humusrik jord på en plats där snön ligger länge på våren men som samtidigt är
solexponerad. Preparatet tas upp ur jorden på våren.
• Preparat 504: Hela den ovanjordiska delen av bränn-nässla lägges utan hölje, endast
omgivet av ett lager torvmull, ned i jorden och får ligga där över vintern och den
följande sommaren.
• Preparat 505: Finhackad ekbark lägges i en husdjursskalle, vanligen ko, det hela
tillslutes med benmassa och täckes fint med torvmull när det begravs relativt ytligt i
jorden. Det hela får ligga på denna plats under höst och vinter. Platsen bör väljas så att
så mycket regnvatten som möjligt kan strömma över den.
• Preparat 506: Maskrosblommor lägges i bukhinnan från ko och gräves ned i jorden där
det får ligga över vintern.
• Preparat 507: Ur blommorna från Vänderot pressas oljan som sedan av sig självt
genomgår en mjölksyrajäsning.
Även preparat 503 och 506 brukar ibland i likhet med 502 hängas upp på en solig plats över
sommaren innan de gräves ned.
Efter framställningstiden lägges preparaten vanligen i tillslutbara kärl. De förvaras sedan
omgivna av torvmull på en sval och mörk plats. Endast preparat 501 förvaras i dagsljus.
Detta framställningsförfarande ger självklart upphov till en rad frågor. Parallellt med
forskningen om preparatens eventuella verkan har därför också bedrivits studier över vad
framställningsprocessen har för betydelse för preparatens verkningar. I den litteratur som är
föremål för denna sammanställning finns dock ej så mycket redovisat av undersökningar om
framställnings- och beredningsprocessen.
Till dels kan detta kanske förklaras av att tidigare undersökningar under framförallt tjugo- och
trettiotalen har sysslat med denna fråga.
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Grone-Gültzow (1929) visade med hjälp av kristallbilder skillnader mellan opreparerat
kvartsmjöl, ej utrört kiselpreparat samt kiselpreparat som rörts ut en timme i vatten. Dessutom
visades skillnader i kristallbilderna mellan ej utrört och utrört humuspreparat samt mellan
opreparerad och preparerad kompost.
Lippert (1938) genomförde enkla försök där verkan av humuspreparatet jämfördes med preparat
framställda i ler-, trä- och glaskärl. Dessutom varierades gödseltypen så att förutom kogödsel
även häst- får- och duvgödsel kom till användning. Försöken visade att humuspreparatet
framställt i kohorn gav upphov till den jämnaste och kraftigaste tillväxten i försöksgrödorna.
Dessutom framkom skillnader i tillväxten beroende på vilket slags gödsel som kom till
användning.
Kolisko (1946) kunde genom omfattande undersökningar, bland annat med den så kallade
stigbildsmetoden, fastställa skillnader i preparatens egenskaper beroende på vilket
ursprungsmaterial som kombinerats med vilket hölje samt på hur beredningsprocessen
genomförts.
Dewes (1983) undersökte vilken effekt nedgrävningsdjup, fuktighet samt hölje har på
humuspreparatets egenskaper. Vad gäller höljets betydelse jämfördes kohorn med linneduk. De
mikrobiologiska undersökningarna av gödseln i de två typerna av hölje visar här att linneduken
medförde att mikrofloran i gödseln till sin sammansättning snabbare närmade sig
sammansättningen av mikrofloran i den omgivande marken. Medan de preparat som framställts i
kohorn signifikant stegrade bladlängdtillväxten hos vårvete så kunde ingen sådan verkan
fastställas av linnedukspreparaten. Vad gäller betydelsen av nedgrävningsdjupet visade sig de
grunt nedgrävda preparaten starkast stegra bladtillväxten. Skillnader i fuktighet åstadkoms
genom att i ett led ställa hornen med öppningen uppåt (fuktigt) i ett annat lägga hornen ned
(normalt) samt i ett tredje led täcka över markytan med en glasbur (torrt). Här visade sig de
preparat som framställts i torr miljö kraftigast kunna stegra bladtillväxten. Detta gällde alla
nedgrävningsdjup. Anmärkningsvärt i sammanhang med dessa försök var även att de
kohornspreparat som framställts torrt eller normalt ägde förmågan att stimulera till en ny
tillväxtstegring även efter den tredje besprutningen. Med preparat från fuktig miljö uteblev
denna stegring.
Werthern (1984) fann att en behandling med ett humuspreparat som legat nedgrävd i torr och
varm jord under ett plastskynke gav starkare tillväxtstegring än ett humuspreparat som
framställts på normalt sätt.
Arvidsson (1983) kunde fastställa skillnader vad gäller torrsubstanshalten hos spenat som odlats
i olika ljusintensitet och som dessutom behandlats med opreparerat kvartsmjöl eller preparat
501. Skillnaderna mellan det opreparerade kvartsmjölet och preparat 501 var störst i de mest
beskuggade leden. I halvskugga minskade skillnaderna drastiskt för att åter öka i dagsljus. I de
led som vuxit i fullt dagsljus kunde även en svag effekt skönjas av kvartsmjölet gentemot
kontrollen.
Hagel (1982) gjorde bland annat jämförelser mellan “normalt” framställda gödselpreparat och
ett “kamomillfårskallepreparat”. Vetekärnor lades i försöken på gasbinda som spändes över
glasbägare fyllda med vätska. Nedstuckna i gasbindan fanns glasrör i vilka de olika preparaten
fördes ned. Vetegroddarna kom alltså inte i kontakt med preparaten. Efter ett antal dagar mättes
tillväxten hos groddplantan. Signifikanta skillnader mellan olika försöksled och kontrollen
uppträdde i flera fall. Kamomillfårskallepreparatet skilde sig från de övriga preparaten genom
sina starka svängningar vad gäller inverkan på tillväxten. I ett försök gav det den högsta
skördestegringen i ett annat den högsta skördereduceringen. Hagel (1982 och 1986) kunde
genom liknande försök visa på skillnader i verkan mellan preparat av olika härkomst och olika
ålder.
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Goldstein (1982) redovisar skillnader i verkan mellan ett två år gammalt och ett färskt
kamomillpreparat. Medan det gamla ej hade någon inverkan på rottillväxten på vete i
näringslösning så uppträdde i de led som behandlats med det nya preparatet en ökning av
längden på förstaroten med 33 %.
Dewes (1985) undersökte två uppsättningar av gödselpreparaten av olika härkomst och ålder.
Genom att studera nedbrytningsförloppet hos fuktat vetestrå kunde han fastställa skillnader
mellan preparatuppsättningarnas inverkan, framför allt vad gäller koldioxavgången.
Brinton (1983) kunde genom analyser av preparat 500 och 507 av olika härstamning och ålder
finna stora skillnader i deras kemiskt-fysikaliska egenskaper.
Stearn (1976) redovisar olika effekter på tillväxten av rädisa hos tre humuspreparat med olika
härstamning och ålder. De olika preparatens tillväxtstimulerande förmåga hade i undersökningen
en positiv korrelation till deras innehåll av kinetin. Stearn kunde även finna skillnader i antalet
mikroorganismer mellan utrörda och icke utrörda humuspreparat.
Av vad som framgått av de fåtaliga undersökningar som finns publicerade så är
framställningsprocessen en väsentlig del av de biodynamiska preparaten. Det är inte oviktigt
vilket hölje man väljer för sina preparat, om man rör ut dem ordentligt eller ej. Dessutom tycks
preparat av olika årgång och av olika härstamning tendera att skilja sig åt i sina egenskaper. Är
det så kommer större delen av den hittills presenterade preparatforskningen i en märklig dager.
Ty i de allra flesta fall har man förutsatt att man i ett humuspreparat håller en entydig substans i
sina händer. Det tycks som om det endast är Goldstein (1982) samt Brinton (1983) som dragit en
konsekvens av de ovan redovisade resultaten genom att försöka utarbeta testmetoder för de
biodynamiska preparaten.
Att själva beredningsprocessen också hör till det som vi kallar de biodynamiska preparaten
framgår även av det faktum att Kotschi (1980) i vårvete kunde fastställa en högsignifikant
verkan av en behandling med omrört vatten jämfört med icke omrört.
Hur kan preparaten användas ?
• Vilken betydelse har koncentrationen för preparatens verkningar?
• Vad händer om vi tillsätter en större mängd preparat vid en behandling?
• Spelar det någon roll hur många gånger och när vi behandlar med preparaten?
Dessa frågor har delvis belysts genom de redan redovisade resultaten. Några ytterligare
försöksfakta kan dock vara av värde.
Stearn (1976) ägnade större delen av sitt arbete åt vad den använda koncentrationen betydde för
effekten av preparaten. Genom laboratorieförsök med majs och ärtor odlade i glasskålar i
steriliserad sand kunde Stearn fastställa att humuspreparatet tycktes ha sin största positiva
verkan på skott- och rottillväxten när det tillsattes till rötterna i en koncentration av 50 mg/liter.
Vad gäller preparat 501 låg motsvarande koncentration mellan tio och femtio gånger så högt !
Verkan av preparaten varierade dock mellan olika försöksserier.
Werthern (1984) redovisar att den högsta använda koncentrationen av 500 -40 ml/kvadratmetergav den största skördeökningen hos höstvete i de ogödslade leden samt i de led som fått 60 kg
N/ha som flytgödsel eller mineralisk gödsel. De led som fick 120 kg N i form av flytgödsel
reagerade negativt på ökade preparatkoncentrationer. En fördubbling av antalet behandlingar,
från tre till sex, verkade i samma riktning som höjd preparatkoncentration. Den sänkning av
tusenkornvikten som konstaterades vid användning av preparat 500 kunde minskas genom högre
preparatkoncentration eller fler behandlingstillfällen. Humuspreparatet verkade under försöken
allmänt stimulerande på de vegetativa processerna vilket bland annat kom till uttryck i en
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kraftigare bestockning och högre vattenhalt i de preparatbehandlade leden. Det bör
uppmärksammas att i dessa försök med 500 preparat 501 ej kom till användning.
Spiess (1978) fann i morot och sockerbeta tendenser till att de led som behandlats flest gånger
med fältpreparaten gav det största merutbytet gentemot kontrollen. Denna effekt avtog med
stigande skördenivå. En förändring av behandlingsintensiteten tycktes även inverka på
lagringsdugligheten. I höstvete sänkte en behandling med 3x500+3x501 torrsubstansförlusterna
vid lagring med 16 % gentemot kontrollen. Ökades antalet behandlingar med humuspreparatet
till 6 så steg i stället lagringsförlusterna till 4, 5 % över kontrollen.
Kotschi (1980) kunde trots omfattande undersökningar ej konstatera några generella
lagbundenheter vad gäller inverkan av preparatkoncentration och antalet besprutningar på olika
grödor. I enskilda försök uppträdde mer eller mindre tydliga, ibland motsägande fenomen. I
potatis gav till exempel en behandling med enbart 500 eller 501 ingen effekt medan flera olika
kombinationer av de två preparaten signifikant låg 9-10 % över kontrollen i skördemängd.
Abele (1973) redovisar att ett kombinationspreparat bestående av såväl 500 som 501 verkat
svagt sänkande på skördemängden. En behandling med detta preparat utförd på kvällen verkade
mer skördesänkande än samma behandling utförd om morgonen.
Stearn (1976) kunde i sina undersökningar visa att kombinationen; låga koncentrationer 500, 2550 mg/l tillsatt vid rötterna- och höga koncentrationer 501, 500-2500 mg/l sprutat på bladentenderade att ge den största rottillväxten hos majs vid laboratorieförsök. Resultaten var dock ej
entydiga.
Klett (1968) konstaterar att fältpreparaten uppnådde sin fulla verkan först när de användes
tillsammans så att 500 gavs i samband med sådd och 501 sprutades ut över den växande grödan.
Vad gäller behandlingstidpunkten redovisar Klett att behandling med 501 på morgonen
tenderade att vara mest verksamt. Tre morgonbesprutningar under perioden för den kraftigaste
bladutvecklingen gav samma resultat som sex behandlingar utspridda över hela
odlingssäsongen. Om behandlingen skedde på kvällen gav en fördubbling i antalet behandlingar
en tydligare positiv effekt. En behandling med 501 under de tidigaste tillväxtfaserna verkade
mer befrämjande på den vegetativa tillväxten medan samma behandling under senare
tillväxtstadier verkade mer stimulerande på mognadsprocesserna.
Pettersson (1970) antyder att för täta behandlingar med 500 skulle kunna vara en av
anledningarna till den sänkta knölskörd av potatis som uppmättes i vissa försöksled.
Enligt Thun, finns det en stark korrelation mellan månens ställning i djurkretsen och tillväxten
av olika delar hos växten. De olika djurkretstecknen grupperas i rot-, blad-, blom- samt
frukttecken.
Abele (1973) rapporterar att en behandling med kiselpreparatet på morgonen gav högst
merutbyte. Verkan av 501 tycktes även vara korrelerad till månens ställning i ekliptikan. En
behandling med 501 på morgonen gav den högsta totalskörden oavsett månens ställning. Störst
kärnskörd gav det led som behandlats på morgonen under rottrigondagar. En mera ingående
skördeanalys från detta försök gav vid handen att kärna/stråkvoten var lägre vid kvälls- jämfört
med morgonbehandling. Dessutom hade de led som behandlats på morgonen en något större
bestockning. De led som behandlats under rotteckendagar tenderade att ha en högre
tusenkornvikt. Merutbytet i ledet som behandlats på morgonen samt i rottecken berodde troligen
på kombinationen; högre tusenkornvikt- starkare bestockning. Behandlingen med 501 tenderade
att sänka axvikten samt antalet kärnor/ax.
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De försök som behandlat frågan om preparatens användningssätt har kunnat fastställa att
preparatkoncentrationen, antalet besprutningar och tidpunkten för besprutningarna, såväl vad
gäller tidpunkten på säsongen som tidpunkten under dygnet, har inverkat på försöksresultatet.
Störst intensitet i behandling eller högsta koncentration ger dock ej alltid upphov till de
tydligaste preparatverkningarna. Ej heller är en ökad intensitet alltid positiv.
En brist i forskningen om de biodynamiska preparaten, som gör det speciellt svårt att bedöma
just dessa frågor, är att en preparatbehandling i försöken mycket sällan sättes i relation till
växtens utvecklingsstadium. Det är ofta svårt att ur försöksmaterialet utläsa i vilken
utvecklingsfas samt i vilken “kondition” grödan var när behandlingen skedde. Oftast framgår ej
heller väder- och odlingsbetingelser på ett sådant sätt att det går att bilda sig en uppfattning om
vilken situation som rådde när preparatbehandlingen skedde.

45

Diskussion

DISKUSSION
De biodynamiska preparaten innebär en utmaning för ett vetenskapligt skolat tänkande.
Framställningssättet är så ovanligt att det är svårt att inte klassificera preparaten som resultatet
av ovetenskapligt kvacksalveri.
I föreliggande arbete har gjorts ett försök att sammanställa forskningsresultaten om de
biodynamiska preparaten. Tonvikten har lagt på rapporter och artiklar som klart skildrar
försökets uppläggning och genomförande. Genom detta har en stor del av den äldre forskningen
om de biodynamiska preparaten ej kunnat tas med vid bedömningen. Denna äldre forskning har
dock haft stor betydelse vid utformningen av den praktiska användningen av preparaten.
Dessutom har denna äldre forskning kommit att spela en stor roll vid formulerandet av begrepp,
bland annat om kvalitet, utifrån vilka sedan bestämda analysmetoder har kunnat arbetas fram.
Dessa metoder har även kommit till användning inom preparatforskningen i en omfattning som
ej speglas av denna rapport.
Den forskning som här har sammanställts har mera inriktat sig på frågan om de biodynamiska
preparaten har någon verkan över huvud taget. Svaret på denna fråga har ofta sökts genom att
studera ett stort antal parametrar. Sammanfattningsvis kan resultaten av dessa undersökningar
karaktäriseras så att de försöksled som behandlats med biodynamiska preparat vid ett flertal
tillfällen, på ett statistiskt högsignifikant sätt, har avvikit från kontrolleden. Resultaten har dock
sällan entydigt kunnat upprepas. Ej heller har den forskning som här har sammanstälts kommit
att få någon större betydelse för den praktiska användningen av preparaten eller av vår förståelse
av preparaten som sådana.
Den verkan av de biodynamiska preparaten som kommer till uttryck genom de här
sammanställda resultaten tycks vara mycket beroende av odlingsbetingelserna. Års- och
jordmån, gröd- och sortval, gödsling, såtid, kombinationer med andra preparat allt detta tycks
inverka på de slutliga resultaten. Ett omdöme om de biodynamiska preparaten tycks med
bakgrund mot detta vara omöjligt att grunda utifrån ett enskilt försöksresultat.
Att verkan av de biodynamiska preparaten kan vara mer eller mindre stark under olika
betingelser är någorlunda förståeligt. Vad som är svårare att förstå är att en och samma
preparatbehandling, som visats genom flera exempel i denna sammanställning, skulle kunna
uppvisa diametralt motsatta verkningar. Detta faktum antyder att frågan om de biodynamiska
preparatens verkningar ej går att bedöma ensamt. Tillsammans med att tränga djupare in i
förståelsen av de kemiska. fysiologiska och biologiska egenskaperna av de i preparaten ingående
växterna och djurorganen måste även begrepp utarbetas för den situation inom vilken preparaten
används. Detta öppnar två stora framtida forskningsfält som gemensamt betingar varandra. Det
ena för till ett fördjupat studium av preparatväxterna, djurorganen och hela
framställningsförfarandet. Det andra leder till utarbetandet av begrepp som förmår beskriva en
aktuell odlingssituation, den komplexa helhet i vilken preparaten används. Här är mycket mer
detaljerade beskrivningar över klimat, markförhållanden och grödans utveckling i samband med
en preparatbehandling nödvändig för att kunna fånga preparatens eventuella verkningar. Dessa
två vägar tillsammans skulle betyda mycket för att kunna kasta ett nytt ljus över de
undersökningar som här har sammanställts. De utgör också en viktig beståndsdel i sökandet efter
adekvata begrepp och metoder att bedöma ett enskilt preparats kvalitet.
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