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Artur Granstedt er assosiert professor ved Sveri
ges Lantbruksuniversitet. Ved å gjenaktualisere 
en klassisk antroposofisk forskningsmetode tar 
han i denne artikkelen opp hvordan livet og livs
krefter kan påvises. Livskreftene som jo er  util
gjengelige for de ytre sanser, trer symptomatisk 
frem, i klare krystallisasjonsbilder. Kvaliteten 
eller intensiteten ved livskreftenes nærvær og 
virksomhet kan kartlegges ved hjelp av krystal
lisasjonsmetoden, en forskningsmetode som har 
vist seg anvendbar i så vel medisinsk diagnos
tikk, som ernæring og jordbruk. 

Den fysiska verkligheten
I vår vardag har vi en föreställning om materien 
som något fast och säkert. I den klassiska fysiken 
utgår man från att materien är underkastad kausala 
samband, orsak och verkan i enlighet med natur-
lagar som man kan utforska. Inom kemin har man 
systematiserat alla grundämnen i enlighet med de-
ras egenskaper och kan förutsäga hur olika ämnen 
reagerar och kemiska föreningar bildas.

I den nya fysiken som utvecklats under 1900-ta-
let har materiebegreppet reviderats. Inom kvant-
fysiken studerar man de allra minsta partiklarna 
bortom vad som kan uppfattas med våra sinnen 
med hjälp av matematiska modeller och sannolik-
hetsberäkningar och testar dessa mot observerbara 
fenomen. Materiens massa kan bli omsatt till en 
beräkningsbar mängd energi, något som vi också 
möter i vår vardag i form av kärnenergi som lyser 
och värmer oss.  Begreppet materia kvarstår, men i 
modifierad form. 

Materien består av identifierbara grundäm-
nen. I den oorganiska kemin har klarlagts hur oli-
ka kemiska föreningar bildas och hur de reagerar 

med varandra beroende på de enskilda grundäm-
nenas egenskaper. Här sker ingen utveckling eller 
förändring. I exempelvis en mättad koksaltlösning 
blir alla kristaller kubiska vilket kan förklaras med 
saltets molekylstruktur.  

Den levande verkligheten
Levande varelser (organismer) karakteriseras av 
förhållanden där det mineraliska underordnas en 
överordnad, organiserande form och substansbil-
dande krafter. En organism förändras, tillväxer, re-
producerar sig och dör. Tillväxten sker i form av 
celldelning, differentiering och bildning av organ 
med olika funktioner som tjänar helheten. I cellen 
pågår bildning och upplösning av en stor mängd 
organiska ämnen, från enkla kemiska ämnen till 
proteiner av hög komplexitet och rumsligt diffe-
rentierad struktur för specifika funktioner. 

Inom organismen finns förmågan att upprätt-
hålla inre livsfunktioner, reagera på inverkan från 
omgivningen och inom vissa gränser skydda sig 
mot för organismen skadliga inflytelser utifrån. 
När livet lämnar organismen och den dör under-
kastas kvarlevorna åter materiens lagbundenheter 
och sönderfaller i sina materiella beståndsdelar.

Livet lever vidare genom sin förmåga att under 
sin livstid alstra nya organismer. Genom befrukt-
ning uppkommer i fröanlaget ett embryo som ger 
upphov till en ny planta när fröet gror. Groddplan-
tan hos en växt spränger fröskalet och sänder först 
ned den första roten mot jordens centrum (geo-
tropism) och sedan det första hjärtbladet upp mot 
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ljuset (negativ geotropism).  I nästa steg utvecklas 
de första karaktärsbladen. Liv kan bara skapas av 
liv.  Generationsväxlingen möjliggör selektion där 
de individer inom arten som anpassat sig till om-
givningen förökar sig vidare. 

I de konventionella livsvetenskaperna förklaras 
livets yttringar kausalt som en produkt av arv och 
miljö. Samtidigt med att man forskar om det levan-
de som om det var något dött, icke levande, så blir 
bilden av livets yttringar allt mer komplex. Sam-
spelet mellan olika ömsesidigt verkande faktorer 
är av svåröverskådlig omfattning. Ämnesområdet 
ekologi definieras som kunskapen om mångfalden 
av de levande organismerna, deras samspel med 
varandra och den omgivande miljön.

Symbios innebär att olika organismer samverkar 
så att de gynnar varandra. Den för allt liv avgöran-
de processen att binda luftens kväve är exempel på 
detta. Luften består till 78 % av kvävgas, som vi an-
das in och ut utan att kvävet deltar i några kemiska 
reaktioner.  Små mängder av luftkvävet blir emel-
lertid till följd av framför allt symbiotisk kvävefixe-
ring till reaktivt kväve, förutsättningen för syntesen 
av de livsbärande proteinerna.  

Baljväxtbakterierna tränger in i baljväxternas röt-
ter och skapar där kolonier i de knölar som växer ut 
på rötterna. En del av de energirika sockerförenin-
gar, som växten bildar genom fotosyntesen, tränger 
ned till rötterna. Detta gör det möjligt för bakterierna 
att genomföra den energikrävande, biokemiskt be-
skrivbara, processen att splittra upp det molekylära 
luftkvävet och bilda de kväveföreningar som möj-
liggör proteinsyntesen. Proteinet klorofyll i bladens 
kloroplaster binder solenergi så att socker kan bildas 
av den koldioxid som tagits upp av bladens klyvöpp-
ningar och vatten som tagits upp från marken. Foto-
syntes och biologisk kvävefixering är grundläggande, 
ömsesidigt betingande processer för allt liv.

Själva det levande, den s.k. biosfären utbreder 
sig som en tunn hinna på jordens yta. Liv finns 
huvudsakligen några decimeter ovan och under 
jord. Ovan jord är det träd och ännu mer fågellivet 
som kan tränga upp till lite större höjder. Livet på 
jorden utspelar sig som i en tunn hinna på jordens 
yta, men står i utbyte med den underliggande mi-
neralvärlden och den omgivande luften med dess 
för livet nödvändiga ämnena syre, kol och kväve.

Ekosystemet jorden
Enligt den av James Lovelock år 1969 lanserade 
Gaia-hypotesen är hela ekosystemet jorden att be-
trakta som en organism med förmåga till självre-
glering. Precis som vi i vår kropp reglerar det tem-
peraturintervall och de andra betingelser som är en 
absolut förutsättning för våra livsfunktioner (home-
ostasis), så finns det en självreglering för hela jorden 
för att inom vissa gränser upprätthålla de ekologiska 
grundvillkoren som gör livet möjligt på planeten.  

Grunden för allt högre liv, djuren och oss män-
niskor, är växtriket som genom fotosyntesen bygger 
upp de energirika kolhydrater och de näringsäm-
nen som alla andra lever av. Detta växtrike avger 
samtidigt till luften det syre som vi levande varelser 
andas. Jordens humustäcke och jordens fossila kol-
lager är skapat av växtriket som binder det höggra-
digt förtunnade förrådet av kol i atmosfären (fyra 
av 10 000 luftmolekyler) till fasta levande och döda 
kolföreningar. Växtriket utgör större delen av jor-
dens levande biomassa.

Den sedan Linnés tid etablerade botaniken var 
beskrivande och inriktad på växternas och växtdel-
arnas yttre utformning och systematisering. I bör-
jan av 1900-talet utvecklades växtfysiologin med 
undersökningar av biologiska processer i växternas 
inre. Studiet av växtens yttre form och gestaltbild-
ning reducerades till metodik för artbestämning 
medan kunskaperna fördjupades allt mer vad gäll-
de växtens minsta beståndsdelar på cell- och mole-
kylärnivå. Här söker man mekanistiska förklarin-
gar på det som man möter i det yttre.

James Lovelock fotografert i 2005.
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Forskare på nya vägar
Goethe valde en annan väg vid studiet av natur-
rikena. När det gällde växterna, studerade han hur 
växten förändras under växtperioden och utarbe-
tade sin metamorfoslära. Efter Goethes tid föll det-
ta i glömska.  Det finns emellertid ett antal forskare 
som under 1900-talet låtit sig inspireras av Goethes 
natursyn och av Rudolf Steiners studier och kom-
mentarer av Goethes naturvetenskapliga skrifter. 

Biologen Wolfgang Schad beskriver med ut-
gångspunkt från Goethes metamorfos den levande 
växten som en tidsorganism.1 Växten genomgår en 
förändring över tiden från de första hjärtbladen, blad 
efter blad till de sista småbladen, sedan blomman 
med dess stegvisa förändring fram till frukt och frö-
bildning. Den levande växten är förståelig först när 
hela dess biografi genom årsloppet tas i betraktande. 
Schad framhåller att det levande som verkar i växten 
varken är av själslig eller mineralisk karaktär.

Biologen Gerbert Grohmann har i sin bota-
niklära påvisat ljusets betydelse2 för formbildnin-
gen hos växten. Själva grodden med dess första 
groblad är ännu okarakteristisk. För växten i mör-
ker dominerar själva växandet medan det är i ljuset 
som karaktärsbladen utvecklas, de som under växt-
perioden visar sig som växttypen.

Biologen, waldorfskoleläraren och naturforska-
ren Ernst Michael Kranich visade i sina metamor-

fosstudier hur växtens rot och stängel står i ett dia-
gonalt förhållande mellan jorden och solen, medan 
bladen utvecklas i en rytmisk spiralrörelse som kan 
relateras till planetvärlden. Kranich bygger också 
upp en hel systematik vad gäller bladställningar-
na och de olika planernas rörelser i förhållande till 
jorden.3 Här vidgas perspektivet från Lovelocks 
syn på hela jorden som en organism till att ur ett 
geocentriskt perspektiv omfatta hela planetsys-
temet, sol och måne.

Biologen och waldorfskoleläraren Fritz Julius 
fördjupar studierna av växternas metamorfos rela-
terad till de sju närmaste himlakropparna som rör 
sig i förhållande till jorden. Han beskriver också 
hur detta kan relateras till människan. Växten från 
dess groning till fruktbildning genomgår också de 
fyra elementen jord, vatten, luft och slutligen vär-
meprocesser i samband med groning, bladutve-
ckling, blomning, frukt och fröbildning.

Fritz Julius fördjupar sig även på ett fenomenolo-
giskt sätt i hur ljus och skugga, torka och fuktighet 
inverkar på växternas formbildning samt på de oli-
ka saftströmmarna i växten.4 Samtidigt som växten 
utvecklar sin form bildas substanser, alltifrån enkla 
till allt mer komplexa. När växten dör är förloppet 
omvänt. Allt faller åter sönder i sina mineraliska 
beståndsdelar.  

Jochen Bochemühl5 och forskare knutna till den 

Figur 1: Uppbyggnads- och nedbrytningsförloppet i växten. Sche-
matiskt beskrivet av Bo D Pettersson 1987. Växten som tids-or-
ganism med uppbyggnad och nedbrytning av levande organisk 
substans vilket kommer till uttryck i substanssammansättning och 
formbildning över tiden. Kvalité i biodynamisk odling kan studeras 
genom kemiska analyser som t ex visar produkternas grad av 

mognad (vitamininnehåll, proteinets biologiska värde, samman-
satta sockerarter), fysiologiska egenskaper som lagringsduglig-
het (extraktnedbrytning) och som formbildande förmåga (morfo-
logiska studier av den levande växten eller växtens inverkan på 
kristalliserande mineralsalter, biokristallisation) (Granstedt, 1993). 
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naturvetenskapliga institutionen i Goetheanum 
har i sitt arbete relaterat växtens morfologiska ut-
veckling också till olika växtmiljöer och till hur 
växterna ingår som delar i landskapet och dess för-
vandling. Även där tas människan in i perspektivet. 
Detta sker i än högre grad när man också börjar 
studera landskapsgestaltning och odlingslandska-
pets utformning med forskare som Thomas von 
Elsen.6

Växten som tidsorganism  
Inom den biodynamiska forskningen är studiet av 
växten som tidsorganism viktigt för förståelse av 
livsmedelsgrödornas kvalitetsegenskaper7 (figur 1, s. 
42). I början av växtperioden dominerar s.k. lågmo-
lekylära substanser som olika salter och nitrat som 
växten tar upp ur markvätskan. Vid mognadsfasen 
dominerar mer högmolekylära komplexa förenin-
gar. Dessa har särskilt stor betydelse för näringsvär-
det och blir påvisbara i form av vitaminer, antioxi-
danter, högvärdigt protein och sockerarter.  

Biokemiskt består liv av proteiner som bildas i 
den levande cellen. Proteinerna finns i en mångfald 
sammansättningar och strukturer som också gen-
om sin tredimensionella form har specifika funkti-
oner för att upprätthålla livsprocesserna i den aktu-
ella organismen, växten eller organdelen, och som 
ständigt förändras i tiden. De svarar för uppbygg-
nad, tillväxt och också nedbrytning och död. 

Under höst och vinter upplöses en betydande 
del av den växtbiomassa som vuxit till under vår 
och sommar. Inom markvetenskapen benämnes 
detta mineralisering. De komplexa strukturer som 
karakteriserar den levande organismen bryts ned. 
Mineralämnena, salterna som ingår i det levan-
de löses nu upp i vatten i den mån de inte ingår i 
humusbildningen. Det är dessa i marken lösta mi-
neralsalter som ligger till grund för skapandet av 
nytt liv. De salter som lösts i vatten genomgår på 
vintern också en kristallbildning när marken fryser 
till och isblommor växer ut som rimfrost på träd 
och buskar. 

Forskning om formbildande krafterna i det levande
Ehrenfried Pfeiffer beskriver hur han sökte efter 
metoder för att kunna påvisa och studera verknin-
gar av de formbildande krafterna i det levande. Av 
sin lärare i antroposofi, Rudolf Steiner, fick han rå-
det att arbeta med kristalliserande mineralsalter.8 

Frukten av dessa försök blev kopparkloridkristal-
lisationsmetoden9 som används i biodynamisk 
forskning. Metoden kan användas även för studier 
av formbildande krafter i organvävnader från djur-
riket, samt i blod. 

Indunstar man en saltlösning till en viss salt-
mättnadsgrad, börjar nålformiga kristaller bildas 
och ansamlas oordnat från centrum ut mot perife-
rin (se figur 2b). När organiska substanser tillförs 

Figur 2 a: Ren kopparkloridlösning  (1,5 g CuCl2) 
utkristalliserad utan tillsats  (Selawry,  1957, 

Die Kupferchloridkristallisation).

 Figur 2 b: Kopparkloridlösning med tillsats av extrakt från 
växten Veronica officinalis, blad  (Granstedt, A. 1960, 

tidskriften Natura).  



C O G I T O  1  –  2 0 1 7

44

lösningen, så inverkar det på saltets utkristallise-
ring. I stället för oordning formas nålgrupperin-
garna till ordnade ”kristallnålbilder” av en bestämd 
form och ett mönster som är specifikt för den växt, 
växtdel, eller det organ den organiska substansen 
kommer ifrån. 

För att genomföra kristallisation av en växt be-
reder man ett extrakt genom söndermalning av an-
tingen nyss skördade växtdelar som blomma, blad, 
frukter, rötter eller lagrade produkter som rotfruk-
ter eller sädeskorn. Det slammas upp i destillerat 
vatten, står i rumstemperatur upp till en timme för 
att därefter filteras till en klar vätska utan synliga 
partiklar. Extraktet tillsätts kopparkloridlösnin-
gen plus destillerat vatten. Den optimala mängden 
växsubstans i förhållande till mängden kopparklo-
rid utprovas i särskilda koncentrationsserier. 

Lösningen med mineralsaltet och växtextraktet 
får indunsta på en glasskiva under för ändamålet 
utprovade och kontrollerade koncentrations-, tem-
peratur- och fuktighetsförhållanden. En glasring 
på skivan håller vätskan på plats.  Mängden 6 ml 
lösning till en innerdiameter på 9 cm, en tempe-
ratur på 30oC och en relativ fuktighet på 60-70 % 
innebär att kristallisationen startar efter 9 timmar 
och är färdig efter 11 timmar då bilderna kan arki-
veras eller fotograferas.  

Såväl formen som kristallförgreningarnas ka-
raktär är karakteristisk för den växt vars extrakt 
man tillsatt. Resultatet påverkas också av från vil-
ken växtdel extraktet tagits, vid vilken tidpunkt i 
växtens utveckling och även vid vilken tidpunkt på 
dygnet växten är snittad från sin växtplats samt un-
der vilka betingelser växten är odlad. 

Pionjären för biokristallisationsmetoden här i 
Norden, Magda Engqvist, beskriver hur ämnena 
blir tjänare åt en helhetsimpuls som strålar in i väx-
tens minsta delar, en impuls som verkar utifrån och 
in. Enskilda cellgrupper och hela cellsystem är i 
sina funktioner bestämda av denna helhetsimpuls. 
Kristallisationsbilden ger oss möjlighet att iaktta 
dessa omkretskrafter som verkar i det levande. 

Utan tillsats av växtsaft hopas kristallnålarna i 
kaotiska stjärnmönster på kristallplattan. Tillsätts 
växtsaft upphävs i olika grad de centralkrafter som 
verkar i det oorganiska. Det uppstår samordnade 
förgreningar som böjer av i karakteristiska, båg-

formade linjer. Medelpunkten för dessa båglinjer 
ligger företrädesvis utanför kristallbilden.

Magda Engqvist studerade också hur kristallbil-
derna förändras över tiden från en omognad till 
mognad och åldrande. När det levande upphör att 
verka går substansen mot sin nedbrytning till mi-
neraler och kristallbilden går mot sin ursprungliga 
kristallinska form. Återigen har vi här en upprep-
ning av vad som sker i naturen.

Kristallisationsbilder av rötter visar förgreningar 
från centrum ut i periferin. Bladformerna är ofta 
vackert symmetriskt formade hålformer. Likheter 
finns i formbilderna mellan vissa växters hålfor-
mer och bilder från organ från djur och männis-
ka. Exempelvis ger blad från hjärtläkeväxten Fin-
gerborgsört (Digitalis Purpurea L.) karakteristiska 
polygonformer som liknar de bilder man får av 
kopparkloridkristallbild på extrakt av hjärtmus-
keln. Blommor och frukter ger för vissa växter 
mycket karakteristiska asymmetriska spiralformer. 

Återuppstår som kristallbild
Wolfgang Schad har med stöd av citat från Boc-
kemühl kritiserat kristallisationsmetoden för att 
den bara ger en dålig återgivning av det som har 
sitt egentliga och bättre uttryck i växten själv. 
Mot detta kan invändas att kristallisation inte är 
avsedd att ersätta det vi kan iaktta direkt hos väx-
ten, utan komplettera vad som kan iakttas morfo-
logiskt. För forskaren är det också väsentligt att få 
ett synligt bevis på hur mineralämnen påverkas 
av det levande.

Det är en berikande upplevelse att få se hur väx-
ten i det nedbrutna växtextraktet återuppstår – inte 
som en isblomma i naturen, men som en kristall-
bild. 

Metoden gör inte anspråk på att återge de form-
bildande livskrafterna i naturen så som de kommer 
till uttryck hos växten på dess växtplats. Däremot 
är det berättigat att använda kristallisationsmeto-
den som ett reagens på överordnande formbildan-
de krafter i den levande växten som kan organisera 
de lösta salterna till en viss bestämd form.  Det som 
här sker har sin direkta motsvarighet i vad som sker 
i den levande växten när salterna tas upp ur marken 
och omformas till växtformer och växtsubstanser.

I forskandet om det levande och hur det verkar 
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under olika odlingsformer kan vi studera vad som 
sker under växtens biografi. Vi studerar växten som 
tidsorganism. Vi kan se hur det levande verkar in 
i det oorganiska mineraliska som en överordnande 
form och substansbildande kraft. Vi kan genom-
föra dessa undersökningar analytiskt, genom mor-
fologiska studier av själva växten och med hjälp av 
ett reagens på de formande omkretskrafterna i det 
levande som kristallisationsmetoden.

Kvalitet utöver det väg och mätbara
För studier av det levande behöver den fysiska 
värl dens väg- och mätbara fenomen kompletteras 
med de metoder som också påvisar hur formande 
krafter verkar in i det levande. Att dessa formbil-
dande krafter är något som verkar utöver de fy-
siska krafterna blir uppenbart när livet upphör 
att verka. När organismen dör, faller den sönder 
i sina oorganiska mineraliska beståndsdelar som 
åter blir underkastade enbart de fysiska oorganis-
ka lagbundenheterna. 

Vid bedömning av odlingsprodukters värde 
som näringsmedel är det angeläget att arbeta med 
metoder som inte mäter enbart de fysiskt mätbara 
egenskaperna utan också undersöker de formbil-
dande och organiska substansbildande krafter som 

är aktiva i den levande växtens olika delar.  Även 
det nedbrytande förloppet när växten dör är av in-
tresse. 

Nedbrytningen av odlade produkter sker olika 
snabbt beroende på odlingsbetingelserna. En bi-
odynamiskt odlad morot bryts ner mer långsamt 
jämfört med en konventionellt odlad. Detta kan föl-
jas kemiskt, men även utryckt genom den forman-
de förmåga som finns bevarad i växtsaften (figur 3 
och 4). Det är en angelägen uppgift för forskningen 
att bättre förstå vad denna ”vitalkvalitet”,  som vissa 
forskare kallar den,  har för betydelse för närings- 
och hälsovärde.

Det inledningsvis beskrivna sambandet mellan 
ljuset och formbildningen hos växten visar sig kun-
na förstärkas genom de biodynamiska odlingsåt-
gärderna. Vid ljus- och skuggförsök visar det sig 
att de speciella preparat som används i biodyna-
misk odling har samma effekt som förstärkt ljus. 
Även markens humusbildande förmåga förstärks.10 
Detta kan också studeras med kvalitativa metoder 
utöver det väg- och mätbara.

Såväl morfologiska studier som tolkning av re-
sultat från bildskapande metoder kräver övning. 
Forskaren måste skolas som iakttagare och i sitt 
tänkande. Några forskare har här brutit ny mark.11

                     
 
Figur 4. Inverkan av omogna, mogna och åldrande rödbetor på kristallbilden, schematiskt 
återgivet. Källa, Engkvist, M. 1982: Livsprocesser i växten och deras återspegling  i 
kopparklorid kristallisationsbilden.  
 
 

  
 
Figur 5. Kristallisationsbilder som illustrerar ordnade (till vänster) respektive oordnade 
kristallstrukturer (till höger).   
Källa: Andersen, J.O. 2006. Är äppelsaft äppelsaft eller? Biodynamisk Forskningsforening, 
Danmark 
 
Artikeln är tidigare publicerad i boken "Kunskap utan gränser” av Pär Granstedt. 
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1	Schad,	W	2003.	Chronobiologie	ist	Ätherforschung.	Tycho	Brahe	Jahresbuch	für	Goetheanismus,	2003.	

Figur 3: Inverkan av omogna, mogna och åldrande rödbetor på kristallbilden, 
schematiskt återgivet. Källa, Engkvist, M. 1982: Livsprocesser i växten och deras 

återspegling i kopparklorid kristallisationsbilden. 
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Figur 4: Kristallisationsbilder som illustrerar ordnade (till vänster) 
respektive oordnade kristallstrukturer (till höger).  

Källa: Andersen, J.O. 2006. Är äppelsaft äppelsaft eller? 
Biodynamisk Forskningsforening, Danmark

1 Schad, W 2003. Chronobiologie ist Ätherforschung. Tycho 
Brahe Jahresbuch für Goetheanismus, 2003.
2 Gerbert Grohmann, die Planze
3 Kranich, E.M. 1983. Die formsprache der Planze. Fisher Tas-
chenbok Verlag.
4 Julius, F. 1969. Metamorphose, Ein Schlüssel zum verständnis 
von Planzenwuchs und Menschenleben. J.Ch. Mellinger Verlag, 
Stuttgart. 
5 Bockemühl, J. 1984. Erwachen an der Landschaft. Goethea-
num, Naturwissenschaftliche Sektion; Bockemühl, J, Järvinen, K, 
2005. Auf den Spuren der biologisch-dynamischen Präparatep-
flanzen. Lebensorgane bilden für die Kulturlandschaft, Verlag am 
Goetheanum, Dornach 2005.
6 Elsen, T. v. 2006. Landschaft entwickeln. Zum siebten Vortrag 
von Steinerslandwirtschaftlichem Kurs. – Lebendige Erde 1: 6-7, 
Darmstadt.

7 Granstedt, A. 1993. Biodynamisk odling i forskning och försök. 
Telleby Bokförlag, Järna
8 Meyer, T. 1999. Ein Leben für den Geist, Ehrenfried Pfeffer 
1899 -1961.
9 Selawry, A. 1987. Ehrenfried Pfeiffer, Pionier Spirituellen For-
schung und Praxis. Begegnungen und Briefwechsel. Philoso-
fisch-Antroposophischer Verlag am Goetheanum, Dornach. 
10 Granstedt, A. & Kjellenberg, L. 2008. Organic and biodynamic 
cultivation – a possible way of increasing humus capital, impro-
ving soil fertility and being a significant carbon sink in Nordic 
conditions. Second Scientific ISOFAR Conference in Modena 18-
20 June 2008.
11 Artikeln är tidigare publicerad i boken ”Kunskap utan grän-
ser” av Pär Granstedt.

Noter

A T T  F O R S K A  O M  D E T  L E V A N D E


