
A decemberi lapszám nyertesei:

  Az 50 000 Ft értékû Grandis  
minõsített egyéni munkavédelmi csomagot nyerte:  

Petõvári Péter Maklár

  A Nufarm által felajánlott 50 000 Ft értékû  
Champ DP szabadforgalmú gombaölõ szert nyerte: 

Szõke Gábor Ecsegfalva

éve még nem hittük volna…

Sikerrel zárult az Agro Napló 15 éves születésnapja alkalmából 2011. márciusban elindított egész éven át tartó 
nyereményjáték-sorozata. Több ezer megfejtés érkezett olvasóinktól, ami bizonyította, hogy a napi gondok és a 
rengeteg elfoglaltság ellenére a lelkesedés és a játékos kedv önökben lakozik. A gyõzelem reményében tollat 
ragadtak, hogy a partnercégeink által felajánlott gazdálkodáshoz szorosan 
kapcsolódó nagy értékû ajándékcsomagok egyikét megnyerjék.

15
19 szerencsés nyertes, 19 boldog pillanat

Ezúton szeretnénk megköszönni partnercégeink  
közremûködését, valamint olvasóinknak az aktív 
részvételt, mellyel hozzájárultak ahhoz, hogy  
méltón ünnepelhessük a 15. születésnapunkat!

Az Agro Napló  
2011. évi szerencsefiai 
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A szeptemberi 
szerencsés Bo-
ros József IKR 
alkatrészcsomag 
boldog tulajdo-
nosa lett. Egyéni 
vállalkozóként 
350 hektáron 
termeszt búzát, 
kukoricát, napra-
forgót. 
Az alkatrész-
csomag méltó 
helyre került, 
hiszen József 
régóta partnere 
az IKR Zrt-nek.

A 15 hektáron, fiatal gazdaként tevékenyke-
dõ Kalmár Attila bágyogszováti olvasónknak  
– elmondása szerint – eddig még sosem 
volt szerencséje, így nagy megelégedéssel 
vette át októberi nyereményünk egyikét, az 
50 000 forintos Agip üzemanyagkártyát.

Az áprilisi nyereményjátékunk egyik szeren-
csése Szabó Gyula 94 hektáron gazdál-
kodó zalaszentgróti gazda 5 liter Adengo 
kukorica gyomirtó szert vehetett át a Bayer 
területi képviselõjétõl.

A nyereményjátékban részt vevõ támogató partnercégeink:

Arysta LifeScience Magyarország Kft., Bayer CropScience, Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., Eni Hungaria Zrt., Gabonakutató Nonprofit Kft., 
Grandis Kft., Güttler Kft., IKR Zrt., Invest Gépkereskedelmi Kft., Kwizda Agro Hungary Kft., KWS Magyarország Kft., Monsanto Hungária Kft.,  
Nitrogénmûvek Zrt., Nufarm Hungária Kft., Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft., Sumi Agro Hungary Kft., Szegána Kft., Yara Hungária


