El que has de saber
per a comprar
Per a sol·licitar compost has de fer la teva comanda a través de
la plataforma digital

http://compost.tirme.com/

Actualment el cost és de 3€/m³
¡Recorda que hi ha llista d’espera!

El primer pas és registrar-te i crear un compte,
una vegada estigui confirmada podràs sol·licitar
la quantitat que desitges (SEMPRE en metres
cúbics) i la planta on t’anirà millor retirar el
producte (Palma, Calvià o Felanitx).

Tingues en compte la capacitat del teu transport
per a ajustar al màxim cada viatge, és a dir, si la
capacitat del camió és de 20m3 cada comanda
has de fer-ho en base d’això Assegura’t que el
contenidor estigui net.

La compra es confirmarà per correu electrònic
amb l’avís de les dates per a retirar el gènere
perquè puguis realizar el pagament per
endavant i organitzar el transport previ a
retirar el teu compost.

En la data assignada pots pasar a retirar el
producte directament a la campa sense passar
per la bàscula de pesatge de la planta. En
finalitzar la càrrega signaràs en un dispositiu
mòbil el lliurament de la comanda.

L’espai on emmagatzemaràs el compost ha
d’estar lliure d’enderrocs per a evitar la seva
contaminació.

Per a conèixer les característiques i les dosis
d’aplicació es recomana consultis la información
facilitada al teu correu electrònic.
Reparteix uniformement el compost uns 20 dies
abans de realitzar la sembra, incorporant-lo de
manera tradicional.
Convé regar tota la superfície homogèniament la
primera setmana.
Es desaconsella realitzar l’aplicació directa a la
planta de forma localitzada i sense respectar el
temps d’espera, per a evitar reaccions adverses.

Si t’interessa ampliar informació sobre el compost i el seu procés, pots trobar-ho la la nostra

www.tirme.com

Per a qualsevol aclariment o dubte, pots remetre’ns un correu a: compost@tirme.com
Cases Can Canut
Carretera de Sóller, Km. 8,2 | 07120 Palma
Tel. 618 790 146 (dilluns a dijous de 8 a 14h i divendres de 8 a 12h)

