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maapalloon. Kyseessä on kuitenkin paljon 
laaja-alaisempi ilmiö, joka johtaa lopulta 
ymmärrykseen, että kaikki on yhteydessä 
toisiinsa. Hämmentyneelle yleisölleen Stei-
ner esitti pyynnön, etteivät he vain uskoisi 
hänen selvänäköisen tutkimuksensa tulok-
sia, vaan tutkisivat ja kokeilisivat niitä 
käytännössä.
 
Kurssilla olleet kokeneet viljelijät tekivät 
juuri näin. He muodostivat ryhmän, jota 
kutsuttiin nimellä “Antroposofisten vilje-
lijöiden tutkimuspiiri”. Neljä vuotta myö-
hemmin he nimesivät  tuotteensa 
 Demeterin, kreikkalaisen mytologian 
 hedelmällisyyden jumalan mukaan. Nimi 
viittaa biodynaamisuuden henkiseen ulot-
tuvuuteen sekä kertoo tuotteiden korkeasta 
laadusta.

Vuoden 1924 luentojen jälkeen biodynaa-
miikka on kehittynyt eteenpäin. Ihmiset 
maatiloilla ja puutarhoilla jakavat koke-
muksiaan, tutkivat biodynaamisuuden 
ydinajatuksia sekä keskustelevat tärkeistä 
eksistentiaalisista kysymyksistä, mikä aut-
taa edistämään kestävään ruoantuotantoa 
ja samalla maan parantumista.  

Helluntaina 1924, Koberwitzin 
kartanossa Wroclawin kaupungin 
liepeillä nykyisessä Puolassa 
 Rudolf Steiner piti kahdeksan 
esitelmää liittyen maatalouden 
kestävään kehitykseen. 

Joukko antroposofiasta kiinnostuneita 
maanviljelijöitä oli pyytänyt Steineria tart-
tumaan tähän tehtävään. He toivoivat 
saavansa apua kestävän maatalouden suh-
teen. Viljelijät olivat syvästi huolissaan 
ruoan laadun ja maaperän hedelmällisyy-
den heikkenemisestä sekä kasvien ja eläin-
ten terveyden huononemisesta.
 
Näinä kymmenenä päivänä luotiin myös 
pohja nykyaikaiselle luomuviljelylle. 
 Steinerin alkusysäys kylvettiin hedelmälli-
seen maaperään. Biodynaamisen viljelyn 
periaatteesta, jossa maatila on mahdolli-
simman suljettu yksikkö, on tullut perusta 
kaikelle luonnonmukaiselle maanviljelyk-
selle. Kullakin maatilalla pidetään vain se 
määrä karjaa, jolle tila itse kykenee tuot-
tamaan tarvittavan rehun. Eläimet puoles-
taan tuottavat rehun kasvatukseen tarvit-
tavan lannoitteen.

Yli 90 vuoden ajan ovat Demeter-viljelijät 
tehneet työtä sen eteen, jotta ihmiskunta 
voisi elää maan antimilla. Tänäkin päivänä 
niin kutsuttu “Maatalouskurssi” toimii 
biodynaamisten yhteisöjen henkisenä pe-
rustana jokaisessa maanosassa. Mutta mikä 
sitten kuvaisi tätä erityislaatuista maatalous- 
ja ravintokulttuuria, joka ulottuu paljon 
pidemmälle kuin ainoastaan kemiallisten 
lannoitteiden ja torjunta-aineiden sekä 

Ensisilmäyksellä nämä lainaukset vaikut-
tavat kummallisilta. Tutkiessaan lainauk-
sien sisältöä, ihminen kuitenkin kohtaa 
innostavan ideamaailman, joka rohkaisee 
uuteen tapaan katsoa asioita. Steinerin 
mukaan ruoan oli mahdollista saavuttaa 
ihmistä kehittävä laadullisuus vain, kun 
kaikki mahdolliset tekijät tuotannossa oli 
huomioitu; kosmiset rytmit, maaperän 
rooli kasvin ruoansulatuselimistönä ja 
eläinten sielunvoimat. Steiner esitteli bio-
dynaamiset preparaatit, joissa kaikki nämä 
eri osa-alueet yhdistyvät kokonaisuudeksi.
 
Tästä innostuneina Demeter-viljelijät ryh-
tyivät rakentamaan Goethen ajatusten 
pohjalta kuvaa maatiloista elävinä, yksilöl-
lisinä organismeina. Tämä ihanne syventää 
suljetun maatilaorganismin kuvaa. Maati-
lan kaikki elimet ovat toisistaan riippuvai-
sia ja palvelevat kokonaisuutta. Tässä ko-
konaisuudessa ihminen, kasvit, eläimet ja 
maaperä toimivat kaikki yhdessä. Biody-
naamikot eivät keskity työssään vain ai-
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maatila-organismin yksilöllisyydellä – tällä 
tietyllä paikalla maapallolla hoidetaan tar-
kalleen oikeaa määrää eläimiä, joiden lanta 
varmistaa maan jatkuvan hedelmällisyyden 
ja kasvien täydellisen kypsymisen. Tilalta 
eläimet saavat rehunsa ja ihminen parasta 
mahdollista ravintoa. Monimuotoisuuden 
arvostus menee vielä pidemmälle: biody-
naaminen maatila on harmoninen koko-
naisuus vain, kun myös viljelemättömät 
alueet otetaan mukaan kokonaisuuteen. 
 

Jokainen maatila on  
yksilöllinen organismi 

lisäaineiden poisjättämiseen?

Tärkein eroavaisuus liittyy laajempaan kä-
sitykseen maanviljelystä. Vuonna 1924 
Steiner kertoi ryhmälle maanviljelijöitä, 
että maanviljely on yhteydessä koko kos-
mokseen. Vuorovesi-ilmiön kautta moni 
on jo tietoinen kosmoksen vaikutuksesta 

Ei vielä kuitenkaan ymmärretä, mikä juurikas 

on, eikä ennen kaikkea elävää yhteyttä juurik-

kaan ja pellon ja sen vuodenajan välillä, jolloin 

se kypsyy.---Sen kasvutapahtuma riippuu lu-

kemattomista kosmisen ympäristön teki-

jöistä, ei pelkästään maasta. Kuitenkin ajatte-

lemme ja käytännön elämässä toimimme 

paljolti kuin olisimme tekemisissä vain rajat-

tujen esineiden emmekä koko maailmankaik-

keudesta tulevien vaikutusten kanssa. Eri 

 elämänalueet ovat kärsineet tästä suuresti.--- 

Tarkastellessamme sitä, mikä yksin mahdol-

listaa ihmisen fyysisen elämän maapallolla – 

ja sehän on maatalous – meidän on 

katsottava totuttua pitemmälle.

Rudolf Steiner 

Maatalouskurssi 1924

Terveen maatilan on kyettävä itse  tuottamaan kaikki, mitä se tarvitsee.
Rudolf Steiner 

Maatalouskurssi 1924

neellisiin ominaisuuksiin, vaan ottavat 
huomioon myös maailmankaikkeuden 
muotoavat voimat sekä elämän rytmiset 
prosessit. Biodynaamisten käytäntöjen 
kautta he tulevat yhä uudelleen tietoisiksi 
maanomaisten ja kosmisten voimien vai-
kutuksista, kun taas muut ihmiset oivalta-
vat tämän vuorovesi-ilmiön kautta. Prepa-
raattien käyttö laajentaa hienolla tavalla 
biodynaamikkojen ymmärrystä luonnon 
keskinäisistä suhteista ja siten mahdollistaa 
työskentelyn yhdessä luonnonvoimien 
kanssa. Se luo vapaan tilan maatilan arkeen, 
ei ylimääräisenä vaivana, vaan mahdolli-
suutena luoda yhteys maatilaorganismiin 
tarkkaavaisen havainnoinnin kautta. Bio-
dynaamikot ymmärtävät maan tulevaisuu-
den kannalta hedelmällisenä siemenenä, 
eikä suinkaan mitättömänä pölyhiukkasena 
maailmankaikkeudessa. Jokseenkin ylevältä 
kuulostavat ajatukset ovat todellisuudessa 
hyvinkin maanläheisiä. Monet biodynaa-
misilla tiloilla vierailevat kokevat näillä 
tiloilla vallitsevan aivan erityislaatuisen 
tunnelman. Nämä kokemukset selittyvät 

Biodynaamisen  
menetelmän synty

16 kesäkuuta 1924 päivätty Steinerin liitutaulupiirros havainnollistaa eläinten rehun 
luonnetta ja maatilaa yksilöllisyytenä.

Vahva yhteisö
Demeter on biodynaamisten tuotteiden tuotemerkki. Demeter-merk-
kiä saavat käyttää vain tarkasti valvotut toimijat. Koko tuotantoketju 
tuottajasta jatkojalostukseen tarkastetaan, jotta voidaan varmistua 
kaikkien Demeter-liiton laatuvaatimusten täyttyvän. Standardeja ja 
toimintatapoja kehitetään jatkuvasti toimijoiden keskinäisissä tapaa-
misissa. 
Tuottajien verkostona Demeter-liike tukee biodynaamisen maatalou-
den kehittämistä taatakseen toimeentulon mahdollisuudet maapal-
lolla sekä vahvistaakseen ihmisten välistä myönteistä vuorovaiku-
tusta. Yhteistyö tuottajien, jalostajien, jälleenmyyjien sekä kuluttajien 
välillä muodostaa yhteisöllisen kumppanuussuhteen kaikkien toimi-
joiden välille. Tämä yhteisö pyrkii ottamaan huomioon yhtä lailla ih-
miset ja heidän tarpeensa kuin myös vastuunsa talouden, ympäristön 
sekä koko yhteiskunnan suhteen.



Luonto on kaikkeuden voimien  kokonaisuus ja sitä voi ymmärtää  vain se, jolla on avoin mieli  niiden voimien ilmaisuille.

Rudolf Steiner 
Maatalouskurssi 1924
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silloin, kun ne itävät. Piipreparaatti ohjaa 
kasvien kasvua kohti aurinkoa, ja sitä käy-
tetäänkin enimmäkseen kasvun loppuvai-
heessa ja kasvin kypsyessä.
 
Australialaiset tiedemiehet ovat tutkineet 
kvartsin ominaisuuksia ja todenneet sen 
kykenevän säilyttämään valoa ja vapautta-
maan sen takaisin maahan. Vaikka prepa-
raattien vaikutus on näytetty toteen monta 
kertaa, ei vaikutustapa kuitenkaan ole aina 
selvä. Yleisesti ottaen voidaan havaita ta-
sapainottava, harmonisoiva vaikutus: jos 
saatavilla on liian paljon ravinteita, silloin 
preparaatit alentavat satoa, huonoissa olo-
suhteissa ne parantavat sekä laatua että 
satomäärää.
 
Humuspreparaatti vaikuttaa parantavasti 
maaperän hedelmällisyyteen. Maaperän 
eliöiden lisääntynyt aktiivisuus, biomassan 
suurempi määrä sekä tehostunut juurten 
kasvu ovat esimerkkejä preparaatin posi-
tiivisista vaikutuksista. Piipreparaatin vai-
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Keskipisteessä bio-
dynaamiset preparaatit

kasvimateriaali laitetaan eläinten eri osista, 
kuten kalloista, suolista tai rakoista valmis-
tetun suojuksen sisään. Kyseisellä kasvilla 
on yleisesti ottaen parantava vaikutus siihen 
yhdistettyyn elimeen. Ne haudataan maa-
han vähintään puolen vuoden ajaksi, jonka 
jälkeen valmis preparaatti lisätään lantaan. 
Näin saadaan aikaan erityisen laadukas 
komposti.
 
Ruiskutepreparaatit haudataan lehmän 
sarven sisällä maahan; piipreparaattiin käy-
tetään hienoksi jauhettua kvartsia ja hu-
muspreparaattiin lehmänlantaa. Pii- ja 
humuspreparaatti sekoitetaan rytmikkäästi 
veteen ennen levitystä. Humuspreparaatti 
tehostaa ja stimuloi maaperän prosesseja, 
yleensä se pyritään ruiskuttamaan kasveille 

kutusta verrataan usein lämpimään, aurin-
koiseen kesäpäivään. Erityisen voimakkaana 
vaikutuksen ovat kokeneet puutarhurit, 
hedelmätarhurit sekä viinintuottajat. He 
ovat huomanneet, että luonteenomaisten 
aromien muodostus voi voimistua prepa-
raatin vaikutuksesta. Analyyttisesti voidaan 
todeta, että käsiteltyjen tuotteiden hyllyikä 
pitenee, nitraattien määrä vähenee sekä 
sokerien ja vitamiinien määrä kasvaa. Bio-
dynaamiset preparaatit palauttavat viljel-
tyyn maahan voimia, jotka se väistämättä 
parhaallakin hoidolla menettää. Siksi me-
nettelytapa on kestävä - sanan todellisessa 
merkityksessä.
 
Jokainen harjaantunut katsoja voi tarkasti 
kasveja havainnoidessaan huomata, että 
ravintokasvien muotoutumisessa on eroja. 
Goetheanumin tutkimuslaboratoriossa 
Sveitsin Dornachissa on vertailtu tarhapa-
puja: kun keinotekoinen typpilannoitus 
aiheuttaa järjestäytymätöntä, nopeasti 
 lisääntynyttä lehtien kasvua, niin bio-
dynaamisin menetelmin hoidetut pavut 
kurottavat kuin painovoimaa uhmaten 
säännöllisessä järjestyksessä kohti aurinkoa. 
Tämä tasapaino horisontaalisen ja verti-
kaalisen kasvun välillä on selvä merkki 
kasvin elinvoimaisuudesta ja elämänha-
lusta. 

Alusta alkaen biodynaamisen 
 viljelyn erikoispiirteenä ovat 
 olleet preparaatit. Niiden käyttö 
on edellytys kaikelle Demeter -
laatuiselle toiminnalle. 

Preparaattien valmistuksessa käytetyt ai-
nesosat otetaan luonnosta ja altistetaan 
luonnonvoimien vaikutuksille, jonka jäl-
keen ne palaavat ravitsemaan maaperää 
muuttuneessa muodossa. Preparaatit ovat 
ikään kuin lääkeaineita maaperälle.
 
Kompostipreparaatit valmistetaan lääke-
kasveista; nokkosesta, siankärsämöstä, ka-
momillasta, tammen kuoresta, voikukasta 
ja rohtovirmajuuresta. Valmistusta varten 

toplasma tekniikalla (CMS) tuotetut 
 lajikkeet jätettiin Demeter-tuotannon 
 ulkopuolelle vuonna 2005. Tämä hybridi-
jalostusmenetelmä yhdistää soluja eri lajeista 
ja rikkoo kasvin eheyttä. Erityisesti työsken-
nellessään kasvien kanssa biodynaamiset 
viljelijät pyrkivät kunnioittamaan kosmisia 
rytmejä. Tutkimuksissa on todettu esimer-
kiksi ennen täysikuuta kylvettyjen 
 porkkanoiden tarjoavan vertailuryhmää 
tuottoisamman ja pidempään säilyvämmän 
sadon.  

Kasvin eheyden  
kunnioittaminen

Yksi biodynamiikan tavoitteista 
on maaperän elävöittäminen. 
Ruoka voi kasvaa harmonisesti 
vain elinvoimaisessa maassa. 

Maanviljelijä ravitsee maata eikä kasveja, 
ajatteli Steiner. Hän nimesi maaperän maa-
talouden ”elimeksi”, kasvien ruoansula-
tuselimeksi. Tällä ajatusmallilla Steiner 
esitti vastalauseen silloisia uusia teollisesti 
valmistettuja typpilannoitteita vastaan. 
Pian kävi ilmi, että nämä uudet typpisuo-
lat tehostivat kasvin biomassan kasvua 
laadun kustannuksella. Biodynaaminen 

viljelijä kuitenkin ravitsee maaperän elä-
mää, jotta tämä elävöitetty maa muuttaa 
ravinteet kasvien juurille sopivaan muo-
toon. 

Monimuotoinen vuoroviljely auttaa pitä-
mään maan hedelmällisenä. 

Kasvien elämää ei voi ymmärtää 

 lainkaan ottamatta huomioon, että se 

oikeastaan on kosmisten tapahtumien 

heijastusta.

Rudolf Steiner 

Maatalouskurssi 1924

Vuodesta 2008 Saksan Demeter- 
yhdistyksellä on ollut ensimmäi-
senä luomutoimijana standardit 
kasvinjalostukselle, jossa sertifioi-
daan biodynaamisesti kasvatettuja 
vihanneksia ja viljoja. Standar-
deilla taataan Demeter-tuotteiden 
korkea laatu ja paras maku, ja 
koska lajikkeet ovat avopölyttei-
siä, niiden hyvien ominaisuuksien 
on mahdollista periytyä edelleen 
seuraaville sukupolville. 

Näin siemenet pysyvät viljelijöiden ja puu-
tarhureiden vastuulla olevana yhteisenä 
kulttuurisena pääomana ja tarjoavat siten 
vaihtoehdon jalostusteollisuudelle. Sy-

Maaperän  
elävöittäminen

Kompostipreparaatit 

Kompostipreparaatit lisätään pieninä 
määrinä joko suoraan lantaan, komposto-
ituvaan kasviainekseen tai nestemäiseen 
lietteeseen, jotka levitetään maahan. Ne 
jäsentävät kompostoitumisprosessia, 
edistävät harmonista maatumista ja siten 
palvelevat maaperän elävää rakennetta. 
Todistettavasti preparaatit lisäävät hu-
musta ja parantavat maan rakennetta.  

Siankärsämöpreparaatissa  
kukat laitetaan saksanhirven 
virtsarakon sisään; tukee kas-
vien sopeutumista paikallisiin 
olosuhteisiin sekä virkistää ja 
tehostaa maaperän kalium- ja 

rikkiprosesseja.

Kamomillapreparaatissa 
kukat asetetaan naudan 
ohutsuoleen; preparaatti 
tekee lannan typestä
vakaamman ja kestävämmän.

Ruiskutepreparaatit

Humuspreparaatti lehmän sarvet täyte-
tään lehmänlannalla. Talvella niillä on 
puoli vuotta aikaa kerätä mullassa kosmi-
sia voimia. Tuoksuva, tumma maanomai-
nen massa otetaan sarvesta ja dynamiso-
idaan vedessä. Humuspreparaatti edistää 
mikrobitoimintaa, 
parempaa juurtu-
mista ja mullan 
vedenpidätysky-
kyä.

Piipreparaatti hienoksi jauhettua kvart-
sia lehmän sarvessa. Puoli vuotta kesä-
isessä maassa antaa preparaatille kyvyn 
välittää valon energiaa, edistää kasvien 
tasapainoista kasvua ja 
kypsymisprosesseja sekä 
niiden fotosynteesiä ja 
vastustuskykyä tuholaisia 
ja tauteja vastaan. 

Nokkospreparaatti hau-
dataan sellaisenaan maa-
han; käytetään paranta-
maan maaperän rakennetta 
ja tehostamaan sen hedelmällisyyttä. 

Tammenkuoripreparaatti   
säilötään eläimen kallon sisällä; 
edistää muotovoimia erityisesti 
kun niitä tarvitaan torjumaan 
kasvitauteja ja stimuloi maa-
perän kalsiumpitoisuutta.

Voikukkapreparaatti val-
mistetaan naudan suolilie-
peessä; vetää puoleensa 
maaperän piitä. 

Virmajuuripreparaatti valmistetaan su-
oraan kasvin mehusta tai ku-
kista uutetusta nesteestä; tu-
kee maaperän kykyä toimia 
fosforiprosessin suhteen oike-
alla tavalla ja aktivoi kukan ja 
hedelmän muodostusta



kana. Jatkojalostussäännöt edellyttävät 
valmistajilta ammattitaitoa. Demeter sallii 
vain 13 lisäaineen käytön (tavanomaisessa 
ruoassa 350 sallittua ja EU:n luomusää-
döksissä 47 sallittua). Synteettisten maku-
aineiden sijaan käytetään puhtaita kasvi-
uutteita tai tiivisteitä. Nitriittien käyttö 
lisäaineena ja maidon homogenointi on 
Demeter-tuotannossa kielletty.
 
Tiedeyhteisö on vuosikymmeniä työsken-
nellyt biodynaamisen laadun kuvantami-
seksi. Sisäinen laatu, joka on lajikohtainen 
ominaisuus, on saatu näkyväksi kuvan-
muodostusmenetelmillä. Näitä kuvia tut-
kittaessa eroavaisuuksia ei löydetty ainoas-
taan tavanomaisesti ja luonnonmukaisesti 
viljeltyjen tuotteiden välillä, vaan myös 
luomuviljeltyjen ja biodynaamisten välillä. 
Dorian Schmidtin muotovoimatutkimus-
ten avulla voidaan nyt tutkia ruoan vaiku-
tuksia kehoon, sieluun ja henkeen.  
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Steinerin vuoden 1924 maatalo-
usimpulssin myötä biodynaa-
miikka oli heti alusta asti suun-
tautunut tulevaisuuteen. 
Biodynamiikan alullepanijat ym-
märsivät luovansa täysin uuden-
laista maatalouskulttuuria - kult-
tuuria, joka toisi kestävän 
kehityksen osaksi ihmisten ruo-
kavaliota ja heidän kokonaisval-
taista kehitystään. 

Tulevaisuuden haasteet ovat edelleen esillä 
Demeter-liikkeen toiminnassa. Sen sijaan, 
että tulevaisuus nähtäisiin vain menneisyy-
den jatkeena, biodynaamikot pyrkivät aina 
ottamaan tulevaisuuden avoimin mielin 
vastaan. Ympäröivässä maailmassa voimme 
havaita loputtomasti rinnakkaisuuksia; sie-
menten kasvaminen edellyttää lupausta 
tulevasta, siitepölyä ja hedelmöittymistä. 
Usein ihmiset kyseenalaistavat käytännön 
biodynamiikan ja nyky-yhteiskunnan mah-
dollisuuden keskinäiseen vuorovaikutuk-
seen. Demeter-tilalla lapsuutensa viettänyt 
taloustutkija Claus Otto Scharmer rohkai-
see biodynaamisia tiloja kehittämään kas-

vualustoja uudenlaiselle yhteisöllisyyden, 
yhteistyön, yhteisvastuullisen maanviljelyn 
sekä uusien sosiaalisten ja taloudellisten 
rakenteiden kehittymiselle. Tällaisista tiloista 
on saatu jo paljon hyviä kokemuksia, esi-
merkiksi Saksassa 10 % Demeter-tiloista on 
järjestetty erilaisiksi voittoa tavoittelemat-
tomiksi organisaatioiksi. Useilla tiloilla ar-
jessa on mukana kehitysvammaisia ihmisiä 
kuntouttavissa ja heille mielekkäissä työteh-
tävissä. Erilaiset kulttuurin ja koulutuksen 
hankkeet tuovat eloa näiden tilojen ympä-
ristöön. Valtavirrasta poikkeava toiminta 
herättää ihmisissä paljon mielenkiintoa. 
Usein tämä mielenkiinto johtaa uudenlaisiin 
yhteisvastuullisen maatalouden muotoihin, 
jotka useimmiten järjestetään asiakkaiden 
kanssa talouden yhteenliitymien tai kump-
panuusmaatalouden eri muotoihin. Deme-
ter-viljelyyn yhteisöllisyys istuu varsin hyvin 
ja on jopa suotavaa. Vain yhteistyön kautta 
on mahdollista muuntaa tavanomaiset toi-
mitusketjut arvoketjuiksi.   

Eläimen olemuksen  
ymmärtäminen

Ainoana luonnonmukaisena 
standardina maailmassa Demeter 
määrittelee eläimet pakolliseksi 
osaksi maatilakokonaisuutta. 
Vain poikkeustapauksissa voi-
daan tilalla hyödyntää toisen bio-
dynaamisen tilan eläinten tuotta-
maa lantaa. Eläimillä, erityisesti 
naudoilla, on maatilan yksilölli-
syydessä keskeinen rooli. 

Demeter-tiloilla lehmillä on sarvet. Nupot-
tamista eli sarvien poistamista ei harjoiteta. 
Sarvissa on voimakas verenkierto ja ne ovat 
yhteydessä märehtijöiden hengitysproses-
siin. Niiden tehtävää voidaan kuvailla hy-
vin seuraavan huomion kautta; kuivissa ja 
kuumissa ilmastoissa rehun ollessa kuitu-
pitoista ja matalaenergistä kasvavat sarvet 

Ravintoa keholle,  
sielulle ja hengelle 

Miksi syömme? Tullaksemme 
kylläisiksi, nautinnon vuoksi vai 
pysyäksemme kunnossa?  

Vai itsensä kehittämiseksi? Miksi Deme-
ter-viljelijät viljelevät biodynaamisesti? 
Tuottaakseen ruokaa? Tuottaakseen kor-
kealaatuista rehua eläimilleen? Osallistuak-
seen maapallon tervehdyttämiseen? Deme-

Tulevaisuuden muovaami-
nen - tilan tekemistä uudelle

Maatilan on itse tuotettava, mitä se tar-vitsee; se on luonnollista. Maatilaan kuu-luu oikea määrä eri eläimiä, jotta oikean laatuista lantaa tulisi riittävästi, ja toi-saalta sellaisten kasvien kasvattaminen, joita tarvitsemamme eläimet vaistonva-raisesti etsivät ja syövät.

Rudolf Steiner 
Maatalouskurssi 1924

Tiedän, että tämä kuulostaa järjettö-

mältä. Mutta ajatelkaa kaikkea, mikä 

ihmisistä ensin on näyttänyt mielettö-

mältä ja kuitenkin jo muutaman vuo-

den kuluttua hyväksytty käyttöön. 

Rudolf Steiner 

Maatalouskurssi1924

Tärkeää on oppia tiedostamaan 

asioita elävästi.

Rudolf Steiner 

Maatalouskurssi 1924

pidemmiksi kuin kosteissa, kylmissä oloissa 
energiapitoisella rehulla ruokittujen nau-
tojen. Sarvet ovat siis tärkeitä lehmän läm-
pötaloudelle ja ruoansulatukselle liittäes-
sään sen niiden kautta ympäristössä 
vaikuttavien voimien toimintaa; ja juuri 
tästä syystä tuottavat märehtijät arvok-
kainta lantaa.

Demeter-eläimet syövät vain omalla tai 
läheisellä biodynaamisella tilalla tuotettua 
rehua. Demeter-standardin mukaan eläin-
peräisen rehun, lisäaineiden ja ennaltaeh-
käisevän lääkityksen kuten antibioottien 
ja hormonien käyttö on kiellettyä. Jokainen 
eläin säteilee ympäristöönsä erityistä laatua 
ja se lyö leimansa maatilan elämään. Tämä 
ei ollut tärkeää vain Rudolf Steinerille. 
Myös 2000-luvun ihmiset kaipaavat tätä 
sielullista komponenttia, jonka vain eläimet 
voivat tarjota.  

ter-toimijoille biodynaamisuus on keino 
luoda mahdollisuuksien ilmapiiri. Humuk-
sen parantamisen, eläinten terveyden ja 
maukkaan ruoan lisäksi biodynaamiset 
maatilat tuovat ruokaan henkisen ulottu-
vuuden. Emmekö me arvosta rakkaudella 
valmistettua ruokaa ja tunnista, millainen 
ruoka on meille hyväksi? Biodynaamisten 
raaka-aineiden korkea laatu tulee säilyttää 
ja parantaa Demeter-jatkojalostuksen ai-
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Steinerin impulssit  
ulottuvat pelkkää maata-

loutta pidemmälle
Rudolf Steiner on henkinen 
opettaja ja mentori, jonka 
 impulssit ovat edelleen kestäviä 
arkielämän todellisuudessa. Bio-
dynamiikan ohella steinerpeda-
gogiikka elää ja voi hyvin. 

Steinerpedagogiikka on maailmanlaajuisesti 
tunnustettu kasvatustiede sekä kouluissa 
että oppilaiden kodeissa. Antroposofinen 
lääketiede tavanomaisen lääketieteen täy-
dentäjänä ottaa huomioon kehon, sielun 
ja hengen väliset suhteet tarjoten siten 
kokonaisvaltaisemman näkökulman ihmi-
sen terveyteen. Antroposofinen ravitsemus-
tiede vakuuttaa toimintaperiaatteillaan. Se 
rohkaisee ihmistä ottamaan omat havain-
tonsa todesta, selittää ravínnon vaikutus-
mekanismit ja antaa näin edellytykset tehdä 
päätöksiä. Myös sosiaalisessa elämässä, 
taiteessa, taloudessa, puheterapiassa, eri-
tyisopetuksessa ja luonnontieteissä ovat 
Steinerin opit kehittyneet itsenäisiksi toi-

mintamalleiksi saaden päivä päivältä enem-
män huomiota osakseen.

 Näitä yhdistää yksi yhteinen tekijä - ant-
roposofia. Sen keskeinen teesi on, että 
ihmisellä on kyky vapauteen ja hänet on 
asetettu vastuuseen sosiaalisesta ja ekolo-
gisesta ympäristöstään - maailmassa, joka 
ilmentää henkisen luomisen voimia. Sana 
antroposofia tulee kreikan kielen sanoista 
“Anthropos” - ihminen ja “Sophia” - vii-
saus. 
Kansainvälinen Demeter-liitto on katto-
järjestö kansallisille sertifiointiorganisaati-
oille. Demeter-liitto on eri sertifiointior-
ganisaatioiden vuonna 1997 perustama 
kattojärjestö, jonka tarkoituksena on mah-
dollistaa tiiviimpi yhteistyö biodynamiik-
kaa harjoittavien tahojen välillä. Liittoon 
kuuluu 18 varsinaista jäsentä sekä viisi 
vierasjäsentä, jotka yhdessä edustavat yli 
150 000 hehtaaria peltoalaa maailmanlaa-
juisesti. Liiton päätehtävä on huolehtia 
tuotannon ja jatkojalostuksen Demeter-eh-

doista kansainvälisen Demeter-tuotteiden 
kaupan minimiehtoina. Lisäksi Deme-
ter-liitto suojaa tavaramerkkiään kansain-
välisillä markkinoilla. Liitto myös sertifioi 
Demeter-tuotteita maissa, joista oma ser-
tifioija puuttuu, tukee laajempaa biody-
naamista liikettä edistämällä menetelmän 
ymmärtämistä ja hyväksymistä sekä roh-
kaisee kansallisten organisaatioiden perus-
tamista.  

Demeter-lehti 
on biodynaamisen viljelyn, ravitsemuksen  
ja luonnonhoidon erikoislehti. Lehdestä 
löydät uusia yhteiskunnallisia näkökulmia 
ja ajankohtaisia aiheita eläimistä, kas-
veista ja ihmisistä kaupungissa ja maa-
seudulla. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuo-
dessa. www.biodyn.fi

Kärsämöstä kortteeseen 
lääkekasvit biodynaamisessa viljelyssä 
 Jocken Bockemühl ja Kari Järvinen 
Seuraamalla kasvien kehitystä syvennät 
ymmärrystä niiden vaikutuksiin ja käyt-
töön biodynaamisessa viljelyssä. Samalla 
opit uutta asennetta elämänyhteyksien 
vaalimiseen.
Lankasidottu, 144 sivua, koko 210 x 210
15 nelivärikuvaa, runsaasti piirroksia
ISBN 951-9442-40-5
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