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Annemarie Bekker het in die Loskopvallei naby Groblersdal op ’n familieplaas, waar haar gesin en familie 
steeds boer, grootgeword. Sy het in die plaasgemeenskap skoolgegaan, by Hoërskool Ben Viljoen gematrikuleer  
en op skool aan die meeste sportsoorte deelgeneem. 

Annemarie het haar BSc-graad in Plantkunde en Entomologie by die Universiteit van Pretoria verwerf. Sy het aan 
die begin van haar loopbaan in 2016 by die Laeveld Agrochem Marble Hall-span ingeskakel en het in dieselfde 
jaar ’n honneursgraad behaal. Sy het in die daarop-volgende jaar beide haar BASOS- en CropLife-kwalifikasies 
(AVCASA) in Plantbeskerming en Dieregesondheid voltooi. Sy konsentreer vanjaar daarop om praktiese kennis  
en ondervinding in die veld op te doen saam met die bekwame LAC Marble Hall-span.
 
Annemarie werk saam met Chris van Ginkel in die monitering van sitrus-swartvlek en lewer ook tegniese  
insette rakende insek-identifikasie, pakhuisdienste en die bestuur van presisie-monitering. Sy spandeer  
die res van haar tyd in die sitrusboorde, tussen die tafeldruiwe en in die lande om soveel as moontlik 
ondervinding en kennis ten opsigte van oesbeskerming en plantvoeding op te doen. 

“Ek geniet die buitelewe en enige aktiewe bedrywighede, maar kan ook ure met ’n goeie boek spandeer. Ek 
het ’n groot passie vir diere en geniet dit om aan kinders en volwassenes die geleentheid te bied om perd te 
ry. Ek geniet dit om iemand meer van die natuur te leer en raak baie opgewonde as ek ’n nuwe of vreemde 
insek in ’n boord kry. “Ek sal in die toekoms graag in die voetspore van die groot name by Laeveld Agrochem 
wil volg en ’n verskil wil maak by elke boer in die Loskopvallei. Ek het ’n groot familie wat amper almal boer, 
so grond en boer is naby aan my hart”, sê sy.

“As ek aan die einde van ’n seisoen terugkyk, sal ek graag wil weet dat my advies, kennis en tyd op elke plaas  
gehelp het om ’n skoon en gesonde oes te verseker. Boere is die steunpilare van elke gemeenskap en dis lekker 
om te weet ons saam die pad na sukses stap.” 
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