
RUN LIVE TRUCK
Duurzame landbouwproductie door het slim inzetten van data

Duurzame voedselproductie

De Run Live Truck in een notendop

Wat biedt de App?

Innovation on wheels
Aan innovatieve ideeën geen gebrek. 
Maar hoe zet je de stap van visie naar een  
bruikbare oplossing? De SAP Run Live Truck 
geeft innovaties vorm - binnen een week!

1 high-tech truck
Niets minder dan een  
mobiel innovatielab.

1 team specialisten
Innoveren doe je samen!  
Met een toegewijde crew.

1 werkweek
Een razendsnelle aanpak  
om ideeën tastbaar te maken.

Waterwatch wil daarom dat boeren duurzamer gaan produceren, met minder invloed  
van water, kunstmesten en pesticiden. Hoe? Door data en technologie slim in te zetten.  
Met als doel: boeren sneller informeren, zodat er geen onnodige kosten worden gemaakt  
en er geen productie verloren gaat.

Een team van experts gaat met elkaar aan de slag om ideeën 
van de tekentafel naar de praktijk te brengen.

Sponsored by:Gold partner:

De Crop Disease Alert App adviseert boeren - door het slim combineren van satelliet-, weer- en klimaatdata -  
welke concrete acties het beste ondernomen kunnen worden om hun oogst te beschermen en daarbij het meeste  
uit de akker te halen. Zo krijgen de boeren o.a. inzicht in de weersvoorspelling, zien ze wanneer het risico op  
gewasziektes het hoogst is en weten ze wanneer het de beste tijd is om te begieten.

In 2050 zijn we naar verwachting wereldwijd met  
ruim 9,9 miljard mensen.

Om die mensen allemaal te kunnen voeden,  
dient de voedselproductie met 70% toe te nemen.

Casus: Waterwatch Crop Disease Alert App
Ontwikkel in opdracht van Waterwatch een app voor  
boeren, waarbij ze inzicht hebben in o.a. weer-, klimaat- 
en satellietdata. Zodat ze risico-analyses kunnen maken 
om hun gewassen te beschermen tegen ziektes.
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