
Adam Botha

Vir professionele advies kontak:  Sel: 082 923 4690 / E-pos: hazyview@laeveld.co.za

Adam Botha is in Nelspruit gebore en het op ’n plaas by Kieper-
sol grootgeword. Dit is waar sy liefde vir boerdery begin het. Hy 
het al as klein kind saam met sy pa die lande ingevaar en om-
trent alles wat hy vandag van boerdery af weet, by sy pa geleer. 

Op skool het Adam op die sportveld en atletiekbaan uitgeblink. 
Hy het vir Hoërskool Rob Ferreira se eerste span rugby en 
krieket gespeel, en was ook die kaptein van sy span. Hy was 
ook sy koshuis se hoofseun. Adam is drie jaar gelede met sy 
skoolliefde, Landi, getroud. Adam en Landi het ’n klein dogtertjie 
en hul Jack Russel-hond, Jakkals, is ook soos ’n kind in die huis.   

Adam het na skool dadelik in die boerderysektor begin werk.  
Hy boer al vir elf jaar lank met makadamias en avokado’s in die 
Hazyview/Kiepersol-omgewing. Hy het sy CropLife-kwalifikasie 
in 2018 verwerf en is gedrewe om deurlopend meer kennis aan- 
gaande die landbouchemiese bedryf asook tegnologie op te doen. 

Adam geniet dit om met sy hande te werk. Hy doen in sy vrye 
tyd graag houtwerk en maak gereeld meubels vir sy vrou en 
skoonma. Hy is baie lief daarvoor om vis te vang en is altyd 
gretig om by die viswaters uit te kom. 

Gehaltetyd saam met sy familie en vriende is iets wat hom  
na aan die hart lê. Hy speel tans krieket vir die plaaslike  
Hazyview-krieketspan en geniet dit om almal na die tyd vir  
’n vleisie op die kole te ontmoet.   

Adam het by sy skoonpa, Natie van Staden oorgeneem nadat 
Natie na 32 jaar se lojale diens tragies oorlede is. Adam se 
mikpunt is om sy skoonpa se visie verder te vat en sy skoene 
vol te staan. Hy wil seker maak dat hy alles wat Natie opgebou 
het volhou, asook sy ongelooflike diens aan die boere en die 
hart wat hy in elkeen se boerdery gesit het.   

Die hoofgewasse waarin Adam spesialiseer is makadamias, 
avokado’s, piesangs en gemmer. Met die ondersteuning 
van die sterk span kundiges van Laeveld Agrochem is sy 
missie om kliënte te help om winsgewind te boer en hulle 
aan die voorpunt van die bedryf te hou. Sy eie ervaring as ’n 
makadamiaboer het hom laat besef dat ’n mens nie kortpad 
moet vat met jou oes nie.

Adam glo dat wanneer jy jou Skepper eerste stel, alles anders 
in plek sal val – so hou jou kop en hart na Bo.

Een van die hoekstene van Laeveld Agrochem se sukses is vennootskap. Vir ons is dit meer as net ‘n mooi woord.
Vennootskap is ‘n aksie wat ons deur dik en dun toepas; ‘n belofte wat ons nakom – van die eerste foonoproep tot
die laaste besoek.
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Een van die hoekstene van Laeveld Agrochem se sukses is vennootskap. Vir ons is dit meer as net ‘n mooi woord. 
Vennootskap is ‘n aksie wat ons deur dik en dun toepas; ‘n belofte wat ons nakom – van die eerste foonoproep tot 
die laaste besoek.

Die skakel tussen jou en ons verbintenis tot vennootskap is ons uithaler-agente.

Op soek na ‘n agent:
• wat 24/7 gereed staan om die pad saam met jou te loop, wat sonder skroom in sy motor klim om jou

te help met raad en daad, in ruil vir ‘n koppie boeretroos?

• wat toegerus is met die jongste kennis en die mees gevorderde tegnologie rakende Laeveld Agrochem
se dienste, produkte en presisieboerderymetodes?

• wie se topprioriteit jou boerderysukses is?

VERBINTENIS TOT VOLHOUBARE VENNOOTSKAP + 
EERSTEKLAS AGENTE = BOERDERYSUKSES

JY HET HOM GEKRY!

Ons stel met trots bekend:

HENK NIEUWOUDT: 
Jou agent vir verandering in Bethlehem en die Oos-Vrystaat.

Landbouchemiese kenner en Laeveld Agrochem-agent,  
Henk Nieuwoudt, het op Lambertsbaai aan die Weskus  
grootgeword en aan die Hoër Landbouskool Augsburg in 
Clanwilliam gematrikuleer. Hy is met Elzie getroud en hulle 
het twee seuns, Wedrich (13 jaar) en Evan (10 jaar). 
 
Ná matriek het hy sy landbougraad aan die Universiteit van 
die Vrystaat in Bloemfontein verwerf. Sy eerste werk was by 
Tiger Brands, as landboukundige aan die hoof van suiker- 
mielie- en ertjie-produksie. Sy chemiese loopbaan het by 
Zeneca begin en is by Syngenta voortgesit. 
 
En in 2009 het hy voltyds as ’n agent begin werk. “Ek  
geniet die buitelug en boerdery vreeslik baie. Vooruitgang  
in genetika maak my ook baie opgewonde,” sê hy.

HENK SE FOKUSGEBIED: 
Bethlehem en die Oos-Vrystaat 
 
SY PASSIES: 
Suikerbone, mielies, aspersies, koring, appels en  
sojabone 
 
SY UNIEKE BYDRAE, in sy eie woorde: 
“Ek probeer waarde toevoeg deur my werk, en sien  
uitdagings as geleenthede.” 
“Ek probeer fokus op die hoogste netto wins per hektaar,  
en nie net die laagste insette nie.” 
 
Van landbouchemika tot genetika, en persoonlike kontak tot 
deskundige advies, is Henk Nieuwoudt jou nuwe Laeveld 
Agrochem-vennoot, en hy sien uit daarna om van jou te hoor.

Vir professionele advies, kontak gerus vir Henk: Tel: 083 326 5170 | E-pos: henk@laeveld.co.za

AREA: Hazyview

Ons gekwalifiseerde landboukundiges, wat ondersteun word deur ‘n 
groot span tegniese spesialiste, het die kennis en kundigheid om met 
die volledige spektrum van gewasbeskerming, grondoplossings en 
plantvoeding die beste advies te gee. 

Laeveld Agrochem verseker opbrengs-optimalisering volgens elke  
produsent se spesifieke behoeftes.

AANBIEDING: Oesbeskerming, plantvoeding, presisie dienste

GEWASSE:  Makadamias, avokado’s, piesangs, gemmer


