
            

 

A szekszárdi Vesztergombi Pincészet  
Leader forrásból megvalósult beruházása 

 
Fényképes beszámoló 

 

A Szekszárdi Borvidék szekszárdi körzete Magyarország egyik legősibb, 

vörösborairól, a Szekszárdi Bikavérről világhírűvé lett borvidéke. Itt található a 

Vesztergombi Pincészet is: 

A szőlőtermeléssel és borászkodással foglalkozó Vesztergombi családról már az 

1700-as évekből fellelhető írásos emlék. Ebből az időből származik a családi címer 

is, mely egyértelműen utal a szőlőtermelő, borászkodó múltra. 

Szekszárd első hegybírájának Vesztergombi Györgyöt választották, ami abban az 

időben igen magas szakmai és társadalmi elismertséget jelzett. 

A következő generációk is nagy szakértelemmel és gondossággal folytatták a 

gazdálkodást, ezen belül a szőlészkedést és a borászkodást. 

Pincészetük meghatározó borásza Vesztergombi Ferenc, aki 1970-től 

hivatásszerűen borászkodik. Munkája és hozzáértése elismeréseként 1993-ban 

elnyerte a megtisztelő "Év Borásza" címet, 2012-től Szekszárd város díszpolgára. 

1996-tól a pincészetnél dolgozik, ma már végzett borászként, Csaba fiuk is. 

Pincészetük 1992-ben alakult, mint betéti társaság. A gazdasági formától függetlenül 

ők mégis úgy gondolják, hogy ez egy igazi családi vállalkozás. 

Szőlőterületük ma 27 ha. A területen megtörtént a fajtaváltás, és ezzel egy időben a 

régi tőkehiányos ültetvények leváltása is. 

40 évesnél idősebb ültetvény a kerékhegyi 3 ha merlojuk és a majd százéves szintén 

0,2 ha Kadarka. 

2013-ban Leader TK3-ban támogatást nyertek céljaik megvalósításához a Sárköz-

Dunavölgye-Siómente Leader egyesület pályázati rendszerén belül. 



            

 

 

A támogatás igénybevételével 2014-ben az alábbi gépek kerültek beszerzésre: 

MW FTB 1,6 Függesztett V Tárcsa 

A gép beszerzését a régi tárcsa elavulása tette szükségessé. Az új gép segítségével 

hatékonyan és környezetbarát módon tudják gyommentesen tartani az ültetvényeket. 

A tárcsalevelek nagyobb átmérője lehetővé tesz a tél előtti mélyebb talajmunkát is. 

Kranzle THERM-C 13/180 Forróvizes Mosóberendezés 

Ilyen gép hiányzott a meglévő gépparkból. Feladata elsősorban a gépek, tömlők, 

szállítóeszközök, padozat tisztántartása. Emellett a gép alkalmas a gőz funkciónak 

köszönhetően fertőtlenítésre is. 

KERTITOX BÓRA 1500/28” D VONATOTT SZŐLŐ PERMETEZŐ 

A gép beszerzését a régi, meglévő permetező elavulása, valamint a területek 

növekedése tette szükségessé. Az új gép nagyobb permetlé tartálya miatt egy 

menetben nagyobb terület kezelhető, emiatt gazdaságosabb az üzemeltetés, 

valamint a rövidebb permetezési fordulók miatt a védekezés hatékonyabb. 

McCLAIN OZONE BUGBUSTER GS24 

Az Uniós szabályozások változásával a környezetvédelmi előírások szigorodásával 

előtérbe kerültek a kemikália felhasználása nélküli fertőtlenítő alkalmazások. A 

Mcclaine Ozone vállalat 25 éve foglalkozik ipari fertőtlenítő rendszerek kialakításával, 

víztisztítással és borászati területen történő ózon felhasználással. Az ózon 

fertőtlenítő hatása ismert, hiszen szinte minden élő mikroorganizmust elpusztít. Az 

ipari szintű alkalmazását azonban csak a technológiai színvonal fejlődésével sikerült 

aplikálni. Az ózon generátorok széles körben elterjedtek, ma már medencék, 

folyóvizek, laboratóriumok, ipari víztisztítók használják. Borászatban igen elterjedt, 

különösen a kényes, magas tisztaságú fokot igénylő alkalmazások terén: 

 Hordók 



            

 

 Saválló tankok / erjesztő kádak 

 Palackozó sorok 

 Prések 

 Csőrendszerek 

 Szivattyúk 

 Felületi kezelés 

LAVABARRIQUE HORDÓMOSÓ 

A gépparkukból régóta hiányzó gép segítségével, könnyen, maximális alapossággal 

és víztakarékosan tudják a hordóikat a belső felületükön takarítani. 

 

 

  



            

 

 
 
 
 

 


