
 
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 

Шановні партнери! 
Компанія «Урожай» пропонує для домашнього, комерційного і 

промислового використання 

 Родентицидні засоби Мурін Форте і Мурін Факум Vebi(Італія), 

Ратімор UNICHEM(Словенія) 

                       Родентицидний засіб Мурін форте (Бромадіалон 0,005%) 
Готова до використання приманка для гризунів на основі активної речовини Бромадіалон 0,005% 

призначена для використання в побуті. Спричиняє смерть всіх видів і розмірів щурів та мишей навіть при 

одному споживанні. Дієяк антикоагулянт крові, що призводить до безболісної смерті гризунів. Також 

ефективна проти гризунів, які були стійкими під час попередніх обробок. Миші та щурі помирають через 

кілька днів після прийому приманки, тому цього часу достатньо, щоб була заражена вся колонія. Додатково 

містить гірку речовину денатоніум бензонат з метою запобігання небезпеки випадкового проковтування 

людьми та не цільовими тваринами. Може використовуватись в середині та ззовні цивільних та 

промислових будівель, житлових будинків, підвалів, гаражів, складських приміщеннях, тощо. 

За один раз гризуни можуть спожити приманки до 10% від маси свого тіла. 

Летальна доза для суб’єктів середнього розміру за один прийом їжі (дані взяті із токсикологічних 

випробувань, проведених на активних інгредієнтах) 

 - для мишей 0,875 г, для щурів 5,6 г 

Назва 

продукції 
Вага 

К-сть в 

ящику 

(шт) 

Гуртова 

ціна 

(грн, з 

ПДВ) 

Реко-

мендо-

вана 

роздріб 

ціна 

(грн, з 

ПДВ) 

Переваги Зображення 

Родентицидний 

засіб  

“Мурін 

форте” 

мініпеллети 

Діюча речовина: 

Бромадіалон 

0,005% 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

05.03.02-08/913 

від 21.10.14 

100г 100 

 

17,00 

 

25,00 

Приманка із 

зернових і інших 

бажаних гризунами 

компонентів їжі. 

Процес грануляції 

покращує 

ефективність 

продукту і зменшує 

відходи. 

Стиснута 

фізичнаформа 

збільшує твердість 

продукту і це 

збільшує 

привабливість для 

гризуна. 

Рекомендується для 

використання в 

сухих місцях. 

 

250г 48 33,50 48,00 

5кг 4 720,10 1030,00 

20кг 2 1323,00 1800,00 



                                   Родентицидний засіб Мурін факум (Бродіфакум 0,005%) 
Готова до використання приманка для гризунів на основі активної речовини Бродіфакум 0,005% призначена 

для використання в побуті. Спричиняє смерть всіх видів і розмірів щурів та мишей навіть при одному 

споживанні. Діє як антикоагулянт крові, що призводить до безболісної смерті гризунів. Також ефективна 

проти гризунів, які були стійкими під час попередніх обробок. Миші та щурі помирають через кілька днів 

після прийому приманки, тому цього часу достатньо, щоб була заражена вся колонія. Додатково містить 

гірку речовину денатоніум бензонат 0,001% з метою запобігання небезпеки випадкового проковтування 

людьми та не цільовими тваринами. Може використовуватись в середині та ззовні цивільних промислових 

будівель, житлових будинків, підвалів, гаражів, складських приміщеннях, тощо. 

За один раз гризуни можуть спожити приманки до 10% від маси свого тіла. 

Летальна доза для суб’єктів середнього розміру за один прийом їжі  (дані взяті із токсикологічних 

випробувань, проведених на активних інгредієнтах) для мишей 0,2 г., для щурів 1,3 г. 

Назва 

продукції 
Вага 

К-сть в 

ящику 

(шт) 

Гуртова 

ціна 

(грн, з 

ПДВ) 

Рекомен-

дована 

роздрібна 

ціна (грн, 

з ПДВ) 

Переваги Зображення 

Родентицидний 

засіб  

“Мурін 

факум” 
паста 

Діюча речовина: 

Бродіфакум 0,005% 

Свідоцтво про 
реєстрацію 05.03.02-

08/914 

від 21.10.14 

100г 100 25,20 36,00 

Особливо 

рекомендується у 
місцях зберігання 

продуктів харчування 

через її величезну 
привабливість для 

гризунів порівняно з 

іншими продуктами. 
Переваги: 

• Рекомендовано для 

використання у 
приміщенні і на 

відкритому повітрі 

• Максимальний ефект 
завдяки наявності 

специфічних 

високоякісних 
інгредієнтів 

• Наявні жири в 

приманці зберігають 
смак і привабливість,і в 

той же час підвищують 

стійкість до вологості. 

• Паста забезпечує 

контроль 

гризунів протягом 3-4 
тижнів в приміщенні і 

на відкритому повітрі. 

 

5кг 4 720,10 1030,00 

Родентицидний 

засіб 

 “Мурін 

факум” 

блок 
Діюча речовина: 

Бродіфакум 0,005% 
Свідоцтво про 

реєстрацію 05.03.02-

08/914 
від 21.10.14 

250г 48 62,90 90,00 

Парафінована блок 
приманка 

вважається 

найстабільнішою по 
формі. Переваги: 

• Рецептура з більшою 

вибірковістю по 
відношенню до щурів в 

порівнянні з іншими 

тваринами. 
• висока стійкість до 

впливу води і вологи та 

інших умов 
навколишнього 

середовища. 

• Простота у 
забезпеченні 

кріплення на стіні або 

на землі –цвяхами, 
дротом, у вигрібній 

ямі,над поверхнею 

води. 
• парафін забезпечує 

захист від води і 

грибків, бактерій і 
комах. 

Особливо 

рекомендується для 
використання на 

відкритому повітрі, де 

висока вологість 

 

5кг 4  1094,80 

 
 
 

1700,0 
 
 

 

 

 



 

Родентицидний засіб Ратімор 
Виробник: UNICHEM(Словенія) 

Родентицидний засіб «РАТІМОР» виробляється фірмою 

UNICHEMd.o.o.(Словенія) на основі бромодіалону у формі готових до 

використання гранул, що містять 0,005% діючої речовини, а також харчові добавки. 

Засіб випускається у відповідній тарі від 75гр до 25 кг. 

«РАТІМОР» використовується для знищення гризунів (мишей та щурів). Засіб добре 

поїдається гризунами. На сухих поверхнях засіб добре зберігається. Зберігання в 

умовах вологи призводить до набрякання засобу і втрати привабливості для 

гризунів. Родентицидний засіб характеризується уповільненою токсичною 

дією, що запобігає розвитку принадо-боязливості в гризунів. Бромодіалон, як і 

більшість родентицидів, похідних кумарину, що впливають на механізм 

згортання крові, відносяться до антикоагулянтів. Загибель гризунів відмічається 

через 4-5 діб, остаточний ефект настає через 9-14 діб 

Назва 

продукції 
Вага 

К-сть в 

ящику 

(шт) 

Гуртова 

ціна 

(грн, з 

ПДВ) 

Рекомен-

дована 

роздрібна 

ціна (грн, 

з ПДВ) 

Переваги Зображення 

Родентицидний 

засіб  

“Ратімор” 

гранула 

Діюча речовина: 

Бромадіалон 

0,005% 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

05.03.02-08/1325 

від 17.09.15 

75г 25 9,80 14,00 

Засіб 

«РАТИМОР» 

застосовується 

працівниками 

дезінфекційних 

підрозділів 

держсанепідемсл

ужби, 

населенням у 

побуті. 

Застосування 

його на 

території 

дитячих установ 

КАТЕГОРИЧНО 

ЗАБОРОНЯЄТЬ

СЯ 

Принаду 

розміщують 

через 2-10 

метрів. Відстань 

скорочують або 

збільшують 

залежно від 

чисельності 

гризунів і 

поїдання засобу. 

У відповідну 

ємність 

розкладають 50г 

принади для 

щурів або 25г 

для мишей. 

 

 

250г 
(банка) 

16 33,70 48,00 

25кг 1 2092,5 2500,00 

     Ціни дійсні станом на 30.07.2018р. 

 

 


