
New Holland T7

Morgondagens teknologi redan idag

SCR-teknologin gör att motorerna i den nya T7-serien andas sval, ren luft i 
stället för återcirkulerade, varma avgaser. Därför har de kunnat optimeras för 
lägre bränsleförbrukning, samtidigt som de har både högre effekt och bättre 
vridmoment. 

SCR – den framtidssäkrade teknologin.

Läs mer om den spännande utvecklingen på 
www.sodhaak.se och www. thecleanenergyleader.com

För varje krona AdBlue du tankar, 
tjänar du 3 kronor i lägre dieselför-
brukning. 

SCR-tekniken minskar bränsleför-
brukningen och ökar effekten, vrid-
momentet, vridmomentstegringen. 

Söderberg & Haak Maskin AB 
Box 504 • 245 25 Staffanstorp • 046-25 92 00

mail@sodhaak.se • www.sodhaak.se

De nya motorerna med SCR-
teknologi andas ren luft, vilket 
ger bättre förbränning och lägre 
bränsleförbrukning.

Branschledande förarmiljö med 
bekväm manövrering och alla 
reglage fullt integrerade i Side 
Winder™-armstödet.

T7.260 och T7.270 har bäst 
bränsle ekonomi i klassen 170-230 
hk oavsett transmission enl DLGs 
Powermix-tester.

LÄGST BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Genomsnittlig förbrukning g/kWh
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* Vi bjuder på 1000 liter AdBlue inkl 
tank och pump när du köper en ny 
New Holland T7-traktor under 2011!

Du får 1000 liter AdBlue på köpet när du köper en ny New Holland T7!*

T7.270 i jämförelse 
med T7070
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Varför växer betorna (inte)?

Adresser: Jens Nyholm Thomsen Försökschef – verksamhetsansvarig +45 54 69 14 40 jnt@nordicbeetresearch .nu

Höjbygaardvej 14
DK-4960 Holeby

Robert Olsson Försökschef – tekniskt ansvarig 0709-53 72 60 robert .olsson@nordicbeetresearch .nu

Anne Lisbet Hansen Försöks- och projektledare +45 21 68 95 88 alh@nordicbeetresearch .nu

Borgeby Slottsväg 11
SE-237 91 Bjärred

Otto Nielsen Försöks- och projektledare +45 23 61 70 57 on@nordicbeetresearch .nu

Åsa Olsson Försöks- och projektledare 0709-53 72 62 asa .olsson@nordicbeetresearch .nu

Rebecka Svensson Bitr försöks- och projektledare 0709-84 00 03 rebecka .svensson@nordicbeetresearch .nu

Lone Linke Support +45 54 69 14 40 ll@nordicbeetresearch .nu

I min rätt begränsade, privata boksamling 
har jag tre böcker med titeln Varför växer gräset?. I 
förordet står det att syftet med boken är att inspirera 
läsaren att se på tillvaron från olika perspektiv. ”Vi vill 
ställa frågor snarare än att ge svar. Vi är glada om vi 
upprör och ifrågasätter. Vi är glada om vi inspirerar, 
om vi roar och gör dig nyfiken”, skriver man. Bortsett 
från att NBR också gärna vill ge svar, så skulle det 
skrivna även kunna gälla det vi gör på NBR. 

På sidan 42 i första boken finns berättelsen Varför 
växer gräset?. Den lyder så här: 

En man höll på att klippa gräset i sin trädgård 
när hans fyraårige son kom fram till honom och 
frågade varför gräset växer. Mannen visste inte rik-
tigt hur han skulle hantera frågan. Vad svarar man 
på det, tänkte han. Han funderade några ögonblick 
och tänkte berätta om fotosyntesen, om solsken och 
syre, om samspelet i naturen och hur det går till när 
gräset växer. Han insåg dock sin oförmåga att för-
klara på ett enkelt sätt och bestämde sig för att säga: 
Gräset växer för att det vill växa. Hans lille son 
tittade då på honom med stora ögon och frågade:  
– Men varför klipper du det då?

Inom betodlingen har vi väl kommit så långt att 
vi förstått att vi inte ska klippa av bladen – i varje 
fall inte de 15–20 första.

Men att alltid ge ett klart svar på frågan ”Varför växer 
betorna?” är inte helt lätt. Ännu svårare är frågan 

”Varför växer betorna inte?”. Mitt och, tror jag, andras 
sanningsenliga svar rätt ofta är tyvärr: Jag vet inte.

Det måste vi ändra på om vi ska komma vidare. Pre-
cis som många duktiga odlare har framhållit denna 
vår så är etablering fortfarande bland det svåraste i 
betodlingen.

Bilderna här på sidan är alla tagna på Ädelholm 
den 30 maj 2011. Vi har rätt klart för oss vad såtid-
punkten betyder. Det är viktigt att så, så fort det går 
att så bra. 

Sådd: 28 mars 11 april 19 april 26 april

Men många gånger kan man tycka att det har gått 
bra och att man har gjort det bra. Ändå blir det inte 
riktigt bra. Som på bilderna.

Luckor Sen uppkomst Dålig tillväxt

Betor växer för att de vill växa – vi måste bli bättre 
på att hjälpa dem! Och att veta exakt vad det är som 
hjälper och vad det är som stjälper.

Trevlig läsning!  Robert Olsson, NBR

PS. Varför växer gräset? är skriven av Klas Hallberg och 

Magnus Kull. ISBN 91-88410-83-8
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