
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.
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Rendimentos e 
resultados ideais, 
na lavoura e na 
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Culturas Objetivo Doses 
(L/ha) Períodos

Cevada e trigo Evitar o acamamento 0,40 – 0,50

• Uma aplicação por safra;

• Aplicar na época de elongação 
da planta, com primeiro nó visível;

• Deve estar com 25 a 30 cm de 
altura.

RECOMENDAÇÕES DE USO

RESULTADOS

Trix® é um regulador de crescimento indicado para evitar o problema de acamamento,
reduzindo o crescimento das plantas e promovendo o fortalecimento dos entrenós
basais, visando máxima produtividade.

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

 ▪ Atua como regulador de crescimento;  ▪ Reduz o acamamento, visando maior 
produtividade;

 ▪ Proporciona melhor qualidade do produto 
fi nal;

 ▪ Maior pH dos grãos, sem perdas de 
produtividade;

Atributos Benefícios

 ▪ Não apresenta efeito herbicida;

 ▪ Absorção rápida, apenas 1 hora após 
a aplicação;

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

 ▪ Seletivo para o trigo e a cevada;

 ▪ Maior tolerância às chuvas após a 
aplicação;

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

Máximo potencial e rendimento industrial.

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

Performance do Trix® na cultura do trigo
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Culturas registradas:

trigocevada

Testemunha

Testemunha

Fonte: Cultivar Tbio Sossego, Fundação ABC, Castro, 2020.

Fonte: Cultivar RGT Planet, Fundação ABC, Castro, 2020.

Produto A

Produto A

Produto H

Produto H

Produto E +
MAP Purifi c.

Produto E +
MAP Purifi c.

Produto M

Produto M

Produto HO

Produto HO

Trix®

Trix®

Produto M +
MAP Purifi c.

Produto M +
MAP Purifi c.

6,74

6,92

95,4

81,5

Produtividade (ton/ha) Altura das plantas (cm)

Performance do Trix® na cultura da cevada
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Início da elongação: 
primeiro nó visível.



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.
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