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Restrição Estadual: verificar bula do produto.

Atenção!
Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. 
Leia atentamente e siga as instruções contidas em rótulos, bulas 
e receitas. Utilize sempre equipamentos de proteção individual. 
Informe-se e realize o manejo integrado de pragas e o de 
resistência a doenças e plantas daninhas. 
Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Venda sob 
receituário agronômico.

Descarte corretamente as embalagens e as sobras de produtos.

0800 941 5508 (16) 99775-0892
Fale com a gente:

Nosso canal de atendimento ao cliente,
fortalecendo a relação com o campo.Ativo

Atendimento Integrado Ourofino



Objetivos Doses 
(L p f/ha)

Recomendações 
(centro-sul) Períodos

Maturação 0,8 a 1,2

• Uma aplicação por ciclo;

• De 15 a 60 dias antes da colheita da cana;

• A cana deve estar em pleno estádio de 
desenvolvimento vegetativo;

• A partir de 10 meses de idade.

Colheita de início 
de safra:  aplicar de 

fevereiro a abril;

Colheita de fi nal de 
safra: aplicar de maio a 

outubro.

RECOMENDAÇÕES DE USO

RESULTADOS

Trix® é um regulador de crescimento que atua como maturador seletivo, reduzindo a 
giberelina ativa, diminuindo temporariamente o crescimento vegetativo da cana sem 
afetar o nível de fotossíntese e a gema apical, ou seja, aumentando e/ou preservando os 
níveis de ATR (açúcar total recuperável) e contribuindo para os ganhos industriais.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Regulador de crescimento que atua como 
maturador seletivo

• Ingrediente ativo: trinexapaque-etílico

• Mecanismo de ação: redução do nível de 
giberelina ativa

• Formulação: concentrado emulsionável (EC)

• Concentração: 250 g ia/L

Performance do Trix® na maturação da cana-de-açúcar

 ▪ A cana pode ser colhida após o período 
indicado sem perdas;

 ▪ Incrementa o ATR no início da safra e 
minimiza a redução ao fi nal;

 ▪ Melhora o planejamento da colheita, 
permitindo ganhos de TCH;

Atributos Benefícios

 ▪ Regulador de crescimento, não atuando 
como herbicida;

 ▪ Absorção rápida – apenas 1 hora após 
aplicação;

 ▪ Não apresenta riscos para gema apical, 
proporciona maior enraizamento da 
cultura e menor arranquio da soqueira 
na colheita;

 ▪ Segurança para culturas vizinhas;

 ▪ Maior tolerância às chuvas após 
aplicação;

 ▪ Melhor captação de água e nutrientes;

 ▪ Maior longevidade do canavial;

 ▪ Produzido com matéria-prima de alta 
qualidade e pureza;

 ▪ Maior qualidade da aplicação e resultados 
consistentes em diferentes regiões e 
variedades.

Máximo potencial em sacarose e rendimento industrial.

Para mais informações sobre alvos, doses e aplicações, 
consulte a bula do produto em ourofinoagro.digital/trix

Cultura registrada:

cana-de-açúcar

Fonte: Estação Experimental da Ourofi no.
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