
Saam boer ons vooruit

Verdien punte 
op alle produkte 

Albie Rossouw is in Namakwaland gebore en het in die Garies-omgewing grootgeword. Hy het sy skool- 
loopbaan aan die Hoër Landbouskool Boland in die Paarl voltooi. Nadat Albie sy diensplig voltooi het,  
het hy ’n Diploma by Grootfontein Landboukollege verwerf. Sy hoofvakke was diereproduksie en akkerbou. 
Daarna was hy vir vyf jaar die hoofbestuurder van ’n wynlandgoed in die Paarl met wingerd, koring en  
spanspek as hoofproduksielyne. Hy het daarna vir elf jaar by die familieboerdery in Riversdal gewerk,  
waar hy hom toegespits het op kleingraanverbouing, skape en ’n melkery. 

Na ’n verdere vyf jaar as bestuurder by ’n boerdery-onderneming in die Vrystaat, waar hoofsaaklik met  
mielies geboer en ’n melkery bedryf word, het hy ’n agentskap by ’n maatskappy oorgeneem wat chemikalieë 
en kunsmis aan boere verskaf. Albie het ook sy Corplife(AVCASA)-opleiding suksesvol voltooi.

Albie se ouers het tot hul aftrede geboer. Hy is alreeds 21 jaar getroud en het twee kinders, waarvan die 
seun studeer en die dogter nog op skool is. Hy hou daarvan om in sy vrye tyd rugby te kyk en betrokke te 
raak by projekte in die gemeenskap, soos die kerk, skole en boereverenigings. Dit maak hom opgewonde 
wanneer hy die geleentheid kry om ’n bydrae in iemand anders se lewe te maak, en hy sal graag eendag wil 
terugkyk en weet hy het ’n verskil gemaak.

Albie gaan hom toespits op die Bloemfontein-gebied en aangrensende gemeenskappe. Hy spesialiseer in 
graanproduksie en pekanneute. Sy visie is om ’n groot rolspeler in die plaaslike landboubedryf te word deur 
die volhoubare hulpmiddels wat Laeveld Agrochem bied. ’n Deel hiervan is Agri Technovation, wat reeds ’n 
groot verskil maak waar hulle gebruik word. 

Albie maak ’n verskil deur spesialisoplossings vir elke plaas met sy unieke uitdagings te vind. Hy glo aan  
betrokkenheid en deeglikheid, waarvoor sy sterk administratiewe aanslag baie help.

Vir professionele advies kontak gerus vir Albie
Tel: 083 702 8125    E-pos: albie@laeveld.co.za

Laeveld Agrochem versprei van die bekendste, navorsingsgedrewe maatskappye 
se produkte vir u absolute gemoedsrus. 

Albie Rossouw Bloemfontein

AANBIEDING: Oesbeskerming,  Plantvoeding,  Presisie dienste, Dieregesondheid

www.laeveld.co.za

GEWASSE:  Graan, Pekanneute


