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Biologiczne 
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Biologiczne modyfikatory 
stosowane w przemyśle 
rolniczym

WEFASAN CLASSIC
Zwiększenie wydajności plonów 
poprzez spulchnienie gleby oraz 
pobudzenie działania bakterii 
glebowych 

WEFASAN 2000
Płynny dodatek do nawozów zaPłynny dodatek do nawozów za-
pobiegający powstawaniu amo-
niaku i merkaptanu (RSH) wspo-
magający rozwój bakterii oraz 
pozwalający na rozbicie nalotu 
powierzchniowego. 

WEFASAN 2001
Bloker amoniaku

WEFASAN 2006
Pochłaniacz nieprzyjemnego za-
pachu

WEFASAN 2009
Modyfikator stosowany w 
oczyszczaniu ścieków

Biologiczne suplementy dla przemysłu rolniczego

WEFASAN 2010
Dodatek do pasz na bazie ekstraktów 
roślinnych dla zwiększenia wydajności



Ciągły wzrost populacji, a w konsekwencji 
rosnący wzrost konsumpcji, wymagają 
znacznego zwiększenia hodowli. Jednakże 
konsekwencją tych działań jest obniżenie 
wydajności. Zwierzęta są mniej odporne na 
choroby, spada przyrost wagi.

Dzięki zastosowaniu produktów WEFASAN Dzięki zastosowaniu produktów WEFASAN 
na bazie ekstraktów naturalnych osiągamy 
zoptymalizowane zużycie paszy przy polep-
szeniu przyrostu wagi zwierząt. Dodatkowo 
znacznie zmniejsza się śmiertelność zwie-
rząt.

Biologiczne 
dodatki do pasz
WEFASAN 2010
Dodatek do pasz na bazie ekstraktów 
roślinnych dla zwiększenia wydajności



Biologiczne dodatki do pasz

Wykorzystanie paszy [%]

dni
zastosowano 
WEFASAN 2010

nie zastosowano

WEFASAN 2010
Dodatek do pasz na bazie ekstraktów roślinnych dla 
zwiększenia wydajności

WEFASAN 2010 stosuje się w hodowli drobiu i bydła. WEFASAN 2010 stosuje się w hodowli drobiu i bydła. 
Jest to unikalny produkt, ponieważ dzięki jego zastoso-
waniu znacznie wzrasta współczynnik zużycia paszy w 
stosunku do przyrostu wagi. Ponadto, poprawiając 
kondycję zwierząt, przyczynia się do spadku  umieral-
ności inwentarza.

Obecność toksycznego amoniaku, zarówno w 
ciele zwierząt jak i w powietrzu, jest sporym 
problemem. Zastosowanie WEFASAN 2010 
znacznie redukuje ilość tego gazu, przyczynia-
jąc się do spadku umieralności inwentarza. 
Energia zużywana w procesie detoksykacji or-
ganizmów może teraz zostać spożytkowana 
na szybszy wzrost zwierząt. Dodatkowo WE-
FASAN 2010 ma pozytywny wpływ na stopień 
przenikalności komórek w przewodzie pokar-
mowym. Lepsze użycie paszy oraz optymalna 
absorpcja energii prowadzi do znacznego 
wzrostu wagi.

Zalety stosowania WEFASAN 2010 na 
przykładzie chowu drobiu:
• krótszy czas wzrostu
• lepsze zużycie paszy
• niższy stopień śmiertelności



WEFASAN 2010 
aromatyczny dodatek paszowy stymulujący apetyt 

 
WEFASAN 2010 stosuje się w hodowli bydła. Jest to produkt na bazie ekstraktów roślinnych, 
a więc całkowicie naturalny. Został on umieszczony w grupie produktów uznawanych za 
bezpieczne (GRAS – Generally Recognised As Safe). Jest to unikalny produkt, ponieważ 
dzięki jego zastosowaniu znacznie wzrasta współczynnik zużycia paszy w stosunku do 
przyrostu wagi. WEFASAN 2010 może być stosowany wraz z innymi produktami tego typu 
(paszami). 
 
Opis działania: 
Amoniak powstający w przewodzie pokarmowym musi zostać wydalony na co zwierzę traci 
znaczny zasób energii. Tak więc przy detoksykacji organizmu pojawia się niepotrzebny 
ubytek energii.  
WEFASAN 2010 działa jako inhibitor dla ureazy (jest to enzym który działa jako katalizator 
w procesie rozkładu mocznika do amoniaku) tak że pozostaje jedynie niewielka ilość 
szkodliwego amoniaku. 
W ten sposób zachowana energia (w postaci ATP - trifosforanu adenozyny) może zostać 
przeznaczony na wzrost. 
Stosowanie WEFASAN 2010 zmniejsza ilość amoniaku obecnego w odchodach zwierząt co 
poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach gospodarczych. 
Stwierdzono, iż stres emocjonalny działający na zwierzęta przebywające w dużych 
budynkach został znacznie zredukowany. Dodatkową zaletą WEFASAN 2010 jest bardziej 
ekonomiczne zużycie paszy. 
 
Dozowanie: 
Zaleca się dodawanie 330 g WEFASAN 2010  na 1 tonę suchej paszy. Produkt jest dostępny 
w formie płynu (WEFASAN 2010 Sf) oraz w formie sproszkowanej (WEFASAN 2010 Sp.). 
W obu przypadkach dawka jest identyczna. 
 
Rezultaty: 
Zauważalna poprawa dzięki stosowaniu WEFASAN 2010: 
 
znaczny przyrost wagi średnio +4,9% 
ekonomiczne zużycie paszy średnio +4,8% 
poprawa stanu zdrowia znaczny spadek umieralności 
poprawa stanu powietrza pozytywne oddziaływanie na zwierzęta i personel 
 
Powyższe dane to średnie wartości dla zwierząt liczone po trzydziestym dniu karmienia paszą 
z dodatkiem WEFASAN 2010. Dla młodszych zwierząt wartości były jeszcze lepsze. 
 
Zasady przechowywania: 
Należy przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. Nie wystawiać na 
bezpośrednie działanie światła słonecznego. Czas przechowywania: 1 rok. 
 
Uwaga: 
informacje podane w naszej ulotce bazują na testach w naszych laboratoriach oraz naszym bezpośrednim 
doświadczeniu. Jednakże nasze rekomendacje czy sugestie nie mogą stanowić gwarancji ze względu na 
specyfikę każdych warunków hodowli. 
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W ostatnich latach popyt na artykuły spo-
żywcze znacznie wzrósł, co w konsekwencji 
doprowadziło do intensywnej gospodarki 
rolnej i przenawożenia gleby.

Stosowanie WEFASAN CLASSIC prowadzi do 
zwiększenia ilości naturalnych mikroorgani-
zmów w glebie, skutkiem czego jest cztero-
krotnie większe napowietrzenie gleby. 

Gleba staje się bardziej luźna i zwiększa się 
jej właściwość retencyjna wody, co daje 
optymalne warunki rozwoju roślin.

Biologiczne 
dodatki do upraw
WEFASAN CLASSIC
Zwiększenie wydajności plonów poprzez spulchnienie 
gleby oraz pobudzenie działania bakterii glebowych



Biologiczne suplementy do upraw
WEFASAN CLASSIC
Zwiększenie wydajności plonów poprzez spulchnienie 
gleby oraz pobudzenie działania bakterii glebowych 

WEFASAN CLASSIC powstaje wyłącznie na bazie eksWEFASAN CLASSIC powstaje wyłącznie na bazie eks-
traktów naturalnych i pobudza wzrost mikroorgani-
zmów w glebie. Te mikroorganizmy, „mikro-oracze” 
odpowiedzialne są za zwiększony wzrost roślin. Rośli-
ny dzięki temu są w stanie pobierać większe ilości 
składników odżywczych i po prostu szybciej rosnąć co 
daje wzrost plonów do 60%.

Działanie mikroorganizmów rozluźnia glebę zwięk-
szając jej zdolność zatrzymywania wody. Zapobiega 
to wypłukiwaniu składników odżywczych. Dodatko-
wym korzystnym działaniem jest zmniejszenie 
przenikalności nawozów sztucznych do wód grun-
towych.

Nasze długoletnie doświadczenie, sięgające lat sie-
demdziesiątych ubiegłego wieku, jak również liczne 
badania potwierdziły korzystne działanie WEFASAN 
CLASSIC. Ponadto wydajność (ok. 3 litrów na 10 
000 m2) to kolejna zaleta stosowania WEFASAN 
CLASSIC.

Zalety stosowania WEFASAN CLASSIC:
• zwiększona aeracja gleby
• zwiększony wzrost roślin
• zoptymalizowana retencja wody
• optymalne użycie nawozów sztucznych
• wysokie plony

zastosowano 
WEFASAN CLASSIC
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kolba kukurydzy pomidory

Wydajność [%]



WEFASAN Classic 
zwiększenie plonów 

 
WEFASAN to produkt stosowany w uprawach, na bazie naturalnych ekstraktów roślinnych 
wspomagający wydajność plonów. 
 
Dane techniczne: 
 
Postać brązowawy, lepki płyn, pieniący się po wstrząśnięciu 
Palność niepalny 
Dozowanie 3 litry na 1 hektar (10 000 m2) 
Opakowanie Plastikowe pojemniki o wadze 25 kg i 120 kg. Nie wystawiać na 

bezpośrednie działanie światła słonecznego i mróz. 
Toksyczność Unikać dostania się do oczu i kontaktu za skórą. Umyć ręce po 

zastosowaniu. Nie połykać. Unikać kontaktu z żywnością. Przechowywać 
poza zasięgiem dzieci. 

 
Zastosowanie: 
WEFASAN pobudza działanie bakterii glebowych i polepsza przyswajalność nawozów. 
Pobudzenie działania istniejących kultur bakterii glebowych daje rozluźnienie gleby, a przez 
to lepsze jej napowietrzenie. 
 
To działanie pozwala na szybszy wzrost roślin. Roślina przyjmuje dwutlenek węgla i 
składniki odżywcze poprzez korzenie, a gęstsza sieć korzeni to zapewnienie lepszego rozwoju 
roślin i większych plonów. 
 
Pomimo że standardowe nawożenie również dostarcza składników odżywczych do gleby, nie 
występuje dodatkowo spulchnienie gleby. Tak więc wobec nikłego systemu korzeniowego 
roślina jest w stanie przyjąć jedynie niewielką ilość składników odżywczych. 
 
Zalety wspomniane powyżej powinny Państwa przekonać do zastosowania produktu 
WEFASAN. 
 
Dozowanie: 
Zaleca się dodawanie 3 litrów WEFASAN na 1 hektar (10 000 m2). WEFASAN może zostać 
rozcieńczony z wodą w każdej odpowiedniej proporcji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: 
informacje podane w naszej ulotce bazują na testach w naszych laboratoriach oraz naszym bezpośrednim 
doświadczeniu. Jednakże nasze rekomendacje czy sugestie nie mogą stanowić gwarancji ze względu na 
specyfikę każdych warunków hodowli. 
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Biologiczne dodatki 
dla hodowli zwierząt
WEFASAN 2000
Płynny dodatek do nawozów blokujący powstawa-
nie amoniaku i merkaptanu (RSH) oraz pozwalający 
na rozbicie nalotu powierzchniowego. 

WEFASAN 2001
Bloker amoniaku

WEFASAN 2006
Pochłaniacz nieprzyjemnego zapachu

WEFASAN 2009
Modyfikator przyspieszający oczysz-
czanie ścieków

WEFASAN 2017
Krem ochronny do wymion i skóry

Środowisko gdzie panuje niski poziom 
amoniaku oraz innych toksycznych 
gazów to gwarancja doskonałych wa-
runków zarówno dla ludzi jak i dla 
zwierząt. Produkty WEFASAN pomaga-
ją redukować te negatywne czynniki. 
Dodatkowo zmniejszają się wydatki na 
robociznę czy energię, a także maleje 
szkodliwe oddziaływanie na środowi-
sko naturalne.
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zastosowano
WEFASAN 2001

nie zastosowano

Biologiczne dodatki dla hodowli zwierząt
WEFASAN 2000

WEFASAN 2000 to produkt powodujący przede wszystkim 
rozkład nalotu powierzchniowego, stosowany w uzdatnianiu 
ściółki i płynnego nawozu. Ponadto w jego skład wchodzą 
składniki blokujące powstawanie amoniaku i merkaptanu 
(RSH).

WEFASAN 2001WEFASAN 2001
Bloker amoniaku

Toksyczny amoniak jest przyczyną zwiększonej śmiertelności Toksyczny amoniak jest przyczyną zwiększonej śmiertelności 
oraz spadku przyrosty wagi zwierząt w hodowli. W przypad-
ku zwiększonego poziomu amoniaku w powietrzu w po-
mieszczeniach gospodarczych następuje podrażnienie lub 
wręcz uszkodzenie organów (oczy, system oddechowy) a to 
przyczynia się do nawet 25%  spadku przyrosty wagi zwie-
rząt. WEFASAN 2001 to produkt hamujący powstawanie 
amoniaku poprawiając znacznie warunki chowu zwierząt 
oraz warunki pracy ludzi. Jego stosowanie jest rekomendo-
wanie w takich miejscach jak kompostownie, oczyszczalnie 
ścieków itp.

WEFASAN 2006
Pochłaniacz nieprzyjemnego zapachu

WEFASAN 2006 stosuje się w zwalczaniu charaktery-
stycznego nieprzyjemnego zapachu. WEFASAN 2006 nie 
maskuje a całkowicie go likwiduje.

WEFASAN 2009
Modyfikator przyspieszający oczyszczanie ścieków

WEFASAN 2009 to produkt stosowany do uzdatniania 
wody, zawierający antystresowy składnik stymulujący 
namnażanie mikroorganizmów, a dzięki temu przyśpie-
szający rozkład biologiczny.

WEFASAN 2017
Krem ochronny do wymion i skóry

Zalety stosowania WEFASAN 2001:
• znaczne zmniejszenie poziomu amoniaku
• niższy poziom śmiertelności
• lepszy przyrost wagi



WEFASAN 2001 
Bloker amoniaku 
nr.rej. 9575 U 96 

 
WEFASAN 2001 to mieszanka składników roślinnych. WEFASAN 2001 zamienia amoniak 
w bezwonny związek organiczny.. 
 
Dane techniczne: 

Postać bezbarwny płyn 
Główne składniki związek organiczny z grupami wielofunkcyjnymi (ekstrakty 

roślinne) 
Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona 
Substancja aktywna 50 % 
Przechowywanie termin przydatności 12 miesięcy. Przechowywać w suchym 

miejscu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła 
słonecznego i mróz. 

Palność niepalny 
Toksyczność Unikać dostania się do oczu i kontaktu za skórą. Umyć ręce 

po zastosowaniu. Nie połykać. Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci. WEFASAN 2001 został uznany za 
nieszkodliwy przez laboratorium badawcze ISEGA z 
Aschaffenburga w Niemczech. 

 
 
Zastosowanie: 
WEFASAN należy rozcieńczać w proporcji 1 :4 . Taki roztwór można rozpylić na 
powierzchnię materiału zawierającego amoniak. W celu lepszego przenikania środka 
WEFASAN zaleca się następnie przemieszanie wcześniej zroszonej powierzchni. 
Działanie produktu WEFASAN następuje natychmiast – amoniak zostaje zamieniony w 
bezwonne związki chemiczne. Jest to proces stały i nieodwracalny, przy czym azot nadal jest 
przyswajalny dla roślin. 
1kg WEFASAN 2001 pozwala na hamowanie 1 litra 20 % roztwory amoniaku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: 
informacje podane w naszej ulotce bazują na testach w naszych laboratoriach oraz naszym bezpośrednim 
doświadczeniu. Jednakże nasze rekomendacje czy sugestie nie mogą stanowić gwarancji ze względu na 
specyfikę każdych warunków hodowli. 
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Efekt stosowania WEFASAN 2001 
Negatywne oddziaływanie amoniaku 

 
• Amoniak to toksyczny dla zwierząt gaz (w samym ciele jak i poza nim) – zwierzę 

potrzebuje energii by oczyścić ciało. 
 

• Zwiększenie poziomu amoniaku w powietrzu o 10% na fermach kurzych wpływa na 
obniżenie masy ciała o ok. 1%. Wyczuwalny drażniący poziom amoniaku zmniejsza 
masę ciała do 25%. 

 
• W przypadku niosek występuje utrata rzędu 1,5 jajka na rok na kurę na każde 

zwiększenie poziomu amoniaku o 10 ppm. W przypadku brojlerów obserwowany jest 
spadek rzędu 15 gr przyrostu wagi na zwierzę na każde zwiększenie poziomu 
amoniaku o 10 ppm. 

 
• Energia zużywana jest w procesie zamiany azotu w mocznik w wątrobie w celu 

wydalenia, a białko zostaje utracone. To wpływa na wydajność hodowli. 
 

• WEFASAN 2001 zawiera składniki pochodzenia roślinnego, których właściwością 
jest wiązanie związków amoniaku. 
 

  



WEFASAN 2006 
Pochłaniacz nieprzyjemnego zapachu 

 
WEFASAN 2006 to niezwykle wydajny produkt powstały z połączenia składników 
roślinnych oraz substancji absorbujących i zapachowych. 
WEFASAN 2006 neutralizuje nieprzyjemny zapach wiążąc i zamieniając cząsteczki 
nieprzyjemnego zapachu w bezwonne molekuły. 
WEFASAN 2006 nie pozostawia groźnego nalotu; produkt ulega całkowitej biodegradacji. 
 
Zastosowanie: 
 

• Kosze na śmieci i odpadki biologiczne 
 
WEFASAN 2006 należy rozpylić 3-5 krotnie w pustym pojemniku na śmieci oraz na jego 
pokrywie. Należy również spryskiwać 2-3 krotnie śmieci przed umieszczeniem ich w 
pojemniku. 
 

• Toaleta i inne urządzenia sanitarne 
 
WEFASAN 2006 należy rozpylać bezpośrednio na wspomniane powierzchnie. 
 

• Miejsca dla zwierząt domowych 
 
Spryskać legowiska zwierząt. Nie rozpylać na zwierzęta. Odczekać do chwili gdy legowisko 
będzie suche. 
 

• Kompostownie odpadków biologicznych 
 
WEFASAN 2006 należy rozpylać na całej powierzchni. Przykry zapach zniknie po kilku 
minutach. Również neutralizowane są substancje o intensywnym zapachu (np. kwas 
butanowy). 
 
Bezpieczeństwo: 
Unikać dostania się do oczu i kontaktu za skórą. Umyć ręce po zastosowaniu. Nie połykać. 
Unikać kontaktu z żywnością. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: 
informacje podane w naszej ulotce bazują na testach w naszych laboratoriach oraz naszym bezpośrednim 
doświadczeniu. Jednakże nasze rekomendacje czy sugestie nie mogą stanowić gwarancji ze względu na 
specyfikę każdych warunków hodowli. 
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WEFASAN 2009 
środek stosowany do oczyszczania ścieków 

nr rej. 15775 
 
WEFASAN to produkt stosowany w oczyszczalniach ścieków. Powstał on na bazie 
naturalnych ekstraktów roślinnych, zwiera antystresowy składnik stymulujący namnażanie 
mikroorganizmów w wodzie odpływowej. 
Gdy po pewnym czasie spada wydajność mikroorganizmów, nie są one w stanie rozkładać 
substancji zawartych w ściekach, co prowadzi do powstawania nalotu na powierzchni i 
równocześnie nieprzyjemnego zapachu. 
 
Dane techniczne: 
 
Postać brązowawy, lepki płyn, pieniący się po wstrząśnięciu 
Palność niepalny 
Przechowywanie Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego i mróz. 
Toksyczność Działa drażniąco na błony spojówkowe i skórę. Umyć ręce po 

zastosowaniu. Nie połykać. Unikać kontaktu z żywnością. 
Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 

 
Działanie: 
WEFASAN 2009 redukuje nieprzyjemny zapach, za który odpowiedzialny jest amoniak i 
siarkowodór. 
WEFASAN 2009 wspomaga rozkład biologiczny zachodzący w procesie fermentacji i gnicia 
działając równocześnie jako stabilizator podczas szczytowego obciążenia oczyszczalni (jest to 
niezwykle istotne w przypadku przeciążonych oczyszczalni ścieków). Innymi słowy, 
WEFASAN 2009 wspiera zdolność mikroorganizmów do przystosowywania się do 
zmiennych warunków środowiska. WEFASAN 2009 zapewnia wydajne działanie 
oczyszczalni ścieków. 
Innym problemem w oczyszczalniach ścieków jest powstawanie nalotu na powierzchni wody, 
blokującego dostęp tlenu, który odpowiada za rozkład substancji organicznych i jest 
nieodzowny w procesie oczyszczalna ścieków. WEFASAN 2009 pomaga w rozbiciu tego 
nalotu. 
 
Dozowanie: 
Pierwsza dawka preparatu (do chwili ustąpienia nieprzyjemnego zapachu) to 5 ppm (w 
przypadku, gdy pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu – BZT5 wynosi 1000) 
Stała dawka to 3 ppm. 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: 
informacje podane w naszej ulotce bazują na testach w naszych laboratoriach oraz naszym bezpośrednim 
doświadczeniu. Jednakże nasze rekomendacje czy sugestie nie mogą stanowić gwarancji ze względu na 
specyfikę każdych warunków hodowli. 
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Dokładna instrukcja stosowania WEFASAN 2009 
 
Obliczenie dozowania: 
 
Ilość produktu WEFASAN 2009 jest proporcjonalna do stężenia i ilości ścieków. 
Sposób obliczenia: 
 
Należy stosować od 3 l (dawka stała) do 5 l (dawka początkowa) preparatu WEFASAN 2009 
na milion litrów ścieków na 1000 mg/l BZT5. 
 
Dawka [l] = [5 / 1 000 000] x [Objętość zbiornika w litrach] x [BZT5 w g/l] 
 
Przykład: Zakład przemysłowy produkuje 500 000 litrów ścieków dziennie o BOD5 
wynoszącym 1500 mg/l, które następnie docierają do oczyszczalni. 
 
Dawka = [5 / 1 000 000] x [500 000] x 1,5 = 3,75 litrów dziennie 
 
Sposób stosowania: 
 
1. Stawy do przetrzymywania ścieków, zbiorniki napowietrzane, osadniki: 

• Należy ustalić ilość wody w stawie lub zbiorniku oraz BZT, 
• Należy ustalić wielkość i BZT strumienia wpływającego, 
• Należy obliczyć właściwą ilość preparatu w zależności od ilości wody oraz strumienia 

wpływającego, 
• Należy dodać całą skalkulowaną dawkę WEFASAN 2009 jednorazowo do zbiornika, 
• Należy dodać odpowiednio obliczoną dawkę WEFASAN 2009 każdego dnia do 

dopływu. 
 
2. Komory fermentacyjne oraz ścieki o dużej zawartości ciał stałych 

• Należy ustalić objętość komory fermentacyjnej oraz dzienny dopływ, 
• Należy dodawać 15 litrów WEFASAN 2009 na każdy milion litrów każdego dnia do 

komory fermentacyjnej, 
• Należy dodawać 15 litrów WEFASAN 2009 na każdy milion litrów dopływu każdego 

dnia. 
 
3. Inne systemy oczyszczania ścieków: osad czynny, złoża biologiczne zraszane; 

oczyszczalnie ścieków – BIODISK itp. 
• Należy ustalić objętość oraz natężenie przepływu w dopływie oraz obliczyć właściwą 

dawkę preparatu WEFASAN 2009, 
• Należy dodawać odpowiednio obliczoną dawkę WEFASAN 2009 w sposób ciągły do 

osadnika wstępnego. 
 
4. Rury ściekowe, spusty, rowy itd. 

• Należy ustalić natężenie przepływu oraz objętość ścieków, 
• Należy obliczyć właściwą ilość preparatu WEFASAN 2009, 
• Należy dodawać odpowiednio obliczoną dawkę WEFASAN 2009 w sposób ciągły do 

rur ściekowych. 
 



Firma Wegscheider Farben GmbH & CO KG została założona w 1945 roku w Linzu 
przez mgr inż. Gustava Bukowieckiego. W krótkim czasie stała się jednym z najbar-
dziej znanych producentów farb i lakierów w Austrii. W ostatnich latach firma stop-
niowo zmienia obszar swojego zainteresowania na gospodarkę rolną. Oferta dla 
przemysłu rolniczego obejmuje dodatki do pasz, upraw oraz preparaty do stosowa-
nia w hodowli zwierząt. Produkty te są sprzedawane na całym świecie pod marką 
WEFASAN.

Wyłącznym dystrybutorem produktów WEFASAN na terenie Polski jest firma 
EKOTOP założona w 2001 roku w Częstochowie. 
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