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Sulky FERTITEST voor eenvoudig instellen van strooier 
 
Sulky, fabrikant van kunstmeststrooiers, zaaimachines en grondbewerking, heeft in 
december 2019 de nieuwe FERTITEST-service geïntroduceerd. Al meer dan 15 jaar is 
de Sulky FERTITEST beschikbaar als een service bij het afstellen van de Sulky 
kunstmeststrooiers. Deze nieuwe mobiele applicatie is 24 uur per dag via de 
FERTITEST app beschikbaar op zowel pc, mobiele telefoon en tablet.  
 

 
 
Brengt de boer en de SULKY knowhow bij elkaar. 
De nieuwe FERTITEST app beantwoordt aan de volgende doelstellingen: 
• De gebruiker een advies geven voor instelling van valpunt voor de gewenste werkbreedte 

en opening van de doseerschuif om de Sulky kunstmeststrooier te optimaliseren 
• De gebruiker kan volledig zelfstandig de strooier afstellen 
• Versterken van het SULKY-imago als specialist op het gebied van kunstmeststrooiers door 

de instellingen van de SULKY machines te controleren. 
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De FERTITEST onthoudt instellingen  
Met de nieuwe FERTITEST kan de gebruiker online een gebruikersaccount aanmaken en 
beheren met als doel een persoonlijke historie van de instellingen van zijn machine op te 
slaan. Op deze manier bouwt de gebruiker een unieke database op, die voortkomt uit zijn 
eigen strooiactiviteiten, die hij weer opnieuw kan gebruiken als referentie tijdens het 
volgende bemestingsseizoen. 
 
Voor elke kunstmest en elke instelling kunnen notities worden toegevoegd en kunnen de 
strooiresultaten onder reële omstandigheden worden opgeslagen. Daarom hoeven bij de 
FERTITEST niet elke keer opnieuw instellingen ingevoerd te worden. Het zoeken naar de 
instellingen is vereenvoudigd: de gebruiker maakt verbinding met zijn account om de 
instellingen te vinden die al met een bepaalde meststof zijn gebruikt, zonder de stappen van 
het kiezen van de meststof en het configureren van de machine te hoeven doorlopen. 
 
 
Permanente toegang tot de FERTITEST, ook in offline modus 
Vanaf een mobiele telefoon biedt de nieuwe app de gebruiker permanente toegang tot de 
service van FERTITEST, ongeacht waar hij is. Zonder dat hij verbonden hoeft te zijn met het 
internet kan de gebruiker de gewenste instellingen opzoeken. Op deze manier is hij niet 
afhankelijk van de ontvangstkwaliteit van de mobiele telefoon en heeft hij het voordeel 
volledig mobiel te zijn. 
 
 
Een land-per-land keuze van meststoffen 
Momenteel biedt de FERTITEST meer dan 1500 meststoffen aan, met adviesinstellingen voor 
elke SULKY kunstmeststrooier. Om het zoeken te vereenvoudigen, en omdat het gebruik van 
land tot land verschilt, stelt de nieuwe toepassing een keuze van meststoffen per land voor. 
 
 
De functie “dichtbij zoeken” stelt de meest geschikte instelling voor 
Met de functie “dichtbij zoeken” kan een instelling worden gevonden voor een niet-vermelde 
meststof in de FERTITEST. Het enige dat de gebruiker hoeft te doen, is de fysieke kenmerken 
van zijn meststof in te vullen (dichtheid, uiterlijk en fractiegrootte). Via een zoekopdracht in 
de database vind men vervolgens het product met de dichtstbijzijnde kenmerken om de 
overeenkomstige instelling te verkrijgen. 
Het is mogelijk om de zoekfunctie “dichtbij zoeken” te gebruiken in offline modus. 
 
 
Op de smartphone of tablet kan de FERTITEST-app worden gedownload via de 
Appstore of Google Playstore. Op de pc kan er verbinding gemaakt worden door in te 
loggen via de Fertitest-website (http://myfertitest.sulky-burel.com/). 
 
 
Voor meer informatie: Farmstore BV | www.farmstore.nl| info@farmstore.nl 
Contactpersoon: Chris van de Lindeloof | vandelindeloof@farmstore.nl| (06) 51 245 799 
 
 


