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Giriş
Ölkəmizdə şərabçılığın inkişafı üçün hüquqi baza formalaşdırılmışdır. 2002-ci ildə “Üzümçülük və şərabçılığın inkişafı
haqqında” qanun, 2004, 2009 və 2013-cü illərdə “Regionların
sosial iqtisadi inkişafı haqqında” 3 Dövlət proqramı qəbul
edilmişdir. Qəbul olunan Dövlət proqramlarında aqrar sahənin
emal bölməsinə xüsusi üstünlük verilmişdir.
2011-ci ilin 15 dekabrında ölkə prezidentinin müvafiq
fərmanı ilə “2012-2020-ci illərdə Azərbaycanda üzümçülüyün
inkişafına dair” Dövlət Proqramı qəbul olunmuşdur. Proqramda qısa vaxt ərzində sahənin əsaslı şəkildə inkişaf etdirilməsi
nəzərdə tutulmuşdur.
Ölkə prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli fərmanı ilə
təsdiq edilmiş “Azərbaycan respublikasında kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalına və emalına dair strateji yol xəritəsi”
qeyd olunan qanun və proqramları, həmçinin sahə ilə bağlı
bütün vacib məqamları özündə əks etdirən və strateji proqram
xarakteri daşıyan mühüm Dövlət sənədidır.
Sənəd uzunmüddətli inkişaf üçün nəzərdə tutulmaqla,
strateji nöqteyi-nəzərdən 3 mərhələni əhatə etməsi nəzərdə
tutulur. Birinci 2020-ci ilədək strateji baxış, ikinci - 2025-ci
ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli baxış və nəhayət sonuncu
2025-ci ildən sonrakı dövr üçün hədəf baxışdır.
Aqrar sahə üzrə qlobal trendlər göstərilmiş ölkəmizdə
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı üzrə inkişaf
trendləri açıqlanmışdır. 2015-ci ildə ölkəmizdə üzümlüklərin
ümumi sahəsi 16,1 min ha, bar verən üzümlüklər isə 13,5 min
ha təşkil etmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, üzüm plantasiyalarının
yenidən bərpası 2005-ci ildən sonra başlamışdır. 2015-ci ildən
üzüm istehsalı 157,1 min ton, meyvə istehsalı 888,4 min ton olmuşdur. 1 mln 35 min dal üzüm şərabı, 4,5 min dal şampan şərabı, 3,8 min dal konyak və 770,7 min dal araq istehsal
olunmuşdur.
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Qida təhlükəsizliyinin inkişaf etdirilməsinin əsas çağırışlardan olduğu qeyd olunmaqla, bu məsələnin tam həllini tapmadığı bildirilir.
Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları ixracında üstünlük
təşkil edəcək sahələrdən meyvə-tərəvəz istehsalı və emalı sənayesi və şərabçılıq sənayesi məhsulları strateji yol xəritəsində
xüsusilə əksini tapmışdır.
Qeyd olunmuşdur ki, aqrar sahə ilə məşğul olan insanların yalnız 2,2 faizi ali təhsillidir. Peşə və orta ixtisas təhsili də
nəzərə alınarsa əhalinin cəmi 10 faizinin sahə ilə bağlı təhsili
olduğu aydın olur. Əhalinin qalan 90 faizinin isə təhsili yoxdur.
Yol xəritəsində o da əksini tapmışdır ki, məhsulların saxlanması və emalı üzrə 2015-ci ildə ölkə üzrə cəmi 40 nəfər ali
təhsilli mütəxəssis hazırlanmışdır ki, bu da tələbatdan olduqca
aşağı göstəricidir.
Ixrac yönümlü məhsullar, o cümlədən şərablar istehsalının artırılması və “Made in Azərbaycan” brendinin formalaşdırılması bir vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur. Bu işlərə dəstək
olaraq 2016-cı ildə “Şərab istehsalçı və ixracatçıları Assosiasiyası” yaradılmışdır.
Azərbaycan şərablarının daxili və xarici bazarda tanıdılması üçün geniş reklam işi aparılmalı, bunun üçün sərgilərdən
və digər vasitələrdən istifadə olunmalıdır. Ölkədə “şərab
turizmi”nin inkişaf etdirilməsi də bu baxımdan əhəmiyyətlidir.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, Azərbaycan şərablarının
xarıcdə daha yaxşı tanıdılması və təbliği üçün görüləcək işlər
artıq Dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməkdədir. 2016-cı ilin
sonlarında Çində keçirilən sərgidə dövlətin dəstəyi ilə 10-a
yaxın müəssisəmizin iştirakı dediklərimizə misaldır.
Bu gün ölkədə həyata keçirilən aqrar islahatlar yeni dünyagörüşlü mütəxəssis, xüsusilə də qərb texnologiya və avadanlıqlarından baş çıxaran şərabçı – texnoloqlar hazırlığını tələb
edir. Belə kadrların hazırlanması üçün tədris planları, proqramlar, dərslik və dərs vəsaitləri günün tələblərinə uyğunlaşdır8

malıdır. Bu vəsaitin yazılması məhz belə bir ehtiyacdan qaynaqlanmışdır.
Üzüm şərablarının təsnifatı
Şərabların təsnifatında bir sıra göstəricilər mühüm rol oynayır. Bunlardan aşağıdakıları qeyd edə bilərik:
Üzüm şərablarının xammaldan asılı olaraq təsnifatı.
Üzüm şərabları üzüm şirəsinin, əzintisinin və bütöv giləsinin
tamamilə və yaxud bir qədər qıcqırdılmasından alınan alkoqollu içki olub, tündlüyü 8,5 h%-dən az olmamalıdır. Xüsusi
tip şərablar etil spirti və şərabçılıq qanunvericiliyində tətbiqinə
icazə verilən bir sıra digər əlavələr qatılmaqla hazırlanır.
Tam təsnifat yalnız üzüm şərablarına aid olub, digər
şərablar (meyvə yaxud bitki) adətən primitiv qaydada
hazırlanır, yaxud istehsalat şəraitində az miqdarda buraxılır.
Üzüm şərabları yalnız bir sortdan hazırlanırsa - bir sortlu
və çoxlu sortlardan hazırlanırsa – çox sortlu şərablar adlanır.
Bir sortlu üzüm şərablarının hazırlanmasında 15%-ə qədər digər üzüm sortu, yaxud şərab materialından istifadə etməyə
icazə verilir.
Çoxsortlu şərablar hazırlanma üsuluna görə sepaj və
kupaj şərabları kimi fərqləndirilir. Sepaj şərabları emala
müəyyən nisbətlərdə sortlar qarışığı şəklində daxil olan üzümdən hazırlanır (bir neçə sortun qıcqırması). Kupaj şərabları
artıq hazır şərab materiallarının (ayrıca qıcqırdılmış sortların)
qarışdırılmasından hazırlanır.
Şərabların rənginə görə təsnifatı (Trio: ağ, çəhrayı və
qırmızı şərablar). Ən sadə, başa düşülən və hamıya aydın olan
təsnifat rəngdən asılı olaraq verilən təsnifatdır. Beləliklə, ağ,
çəhrayı və qırmızı üzüm şərabları fərqləndirilir (şəkil 1).
Ağ şərablar – rəngi yaşılvari çalarlarla açıq-samanıdan
(cavan turş) tünd-kəhrəbaya qədər (desert və tündləşdirilmiş)
9

dəyişir. Ağ şərablar uzun müddətli yetişdirilmədə öz rəngini
dəyişir: turşlar tutqunlaşır və tünd-qızılı rəng alır; desert və
tündləşdirilmişlər tünd-kəhrəba rəng alır.
Ağ şərabların çox hissəsi «ağ» üzüm sortlarından hazırlanır. Lakin bəzən onlar «qara» yəni «qırmızı» adlanan üzüm
sortlarından alınır. Belə sortların rəngi qırmızıdan qaraya qədər
dəyişir. Rəngli üzüm sortlarından ağ şərablar hazırlandıqda gilə
əvvəlcədən rəng maddələri toplanmış qabıqdan ayrılır.

Şəkil 1. Üzüm şərablarının təsnifatı (QOST 7208-93)
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Çəhrayı şərablar – rəngi açıq çəhrayıdan tünd çəhrayıya
və açıq-qızılıyadək olur. Çəhrayı şərablar “qara” üzümdən, lakin bir çox hallarda “qara” və “ağ” üzüm sortlarının qarışığından hazırlanır. Bu halda ağ şərablar üçün səciyyəvi olan
texnologiyadan istifadə olunur.
Qırmızı şərablar – bənövşəyi çalarla tünd-qızılıdan (cavanlarda) zərif üst qatında qəhvəyi kərpic çalarları ilə tünd-nar
(yetişdirilmişlərdə) rəngində olur. Uzun müddətli yetişdirmədə
qırmızı şərabların rəng intensivliyi azalır və yetişdirilən
şərablar cavandan həmişə açıq rəngdə olur.
Şərabın rəngini düzgün müəyyən etmək üçün kifayət
qədər güclü işıq mənbəyinə və onun məxsusi istiqamətlənməsinə nail olunmalıdır. Çox vaxt ağ şərablar yuxarıdan düşən
şüalarla işıqlandıqda tam «şəffaf» təsiri bağışlasa da «işıq»
qarşısında baxdıqda onlarda bulanıqlıq yaxud digər nüanslar
nəzərə çarpır.
Keyfiyyətdən və yetişdirilmə müddətindən asılı olaraq
təsnifat. Keyfiyyətdən və yetişdirilmə müddətindən asılı olaraq
bütün şərablar iki qrupa bölünür: ordinar və yüksək keyfiyyətli.
Yetişdirilmə müddətinin başlanması növbəti məhsul
ilinin 1 yanvarından hesab olunur. Ordinar şərablar (adi, tipik)
– müxtəlif üzüm sortlarından hazırlanan şərablardır. Belə içkilər üçün üzümün bölgələr üzrə yetişdirilməsi reqlamentləşdirilmir. Şərab ümumi qəbul olunmuş texnologiya ilə istehsal
olunur. Onlar uzun müddət saxlanmır və saxlanmaya qoyulduğu tarixdən 6 ay gec olmayaraq realizə edilir.
Ordinar şərablar realizə müddətindən asılı olaraq bölünür:
 Cavan şərablar – natural süfrə şərabları olub, növbəti
məhsul ilinin 1 yanvarınadək realizə edilir;
 Yetişdirilməyən şərablar – cavan şərab kimi hazırlansa
da növbəti məhsul ilinin 1 yanvarından sonra realizə
olunur.
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Yüksək keyfiyyətli şərablar (tipik və yüksək keyfiyyətli
şərablar). Yüksək keyfiyyətli şərablar – üzümün yetişməsi üçün
əlverişli olan illərdə istehsal olunan və keyfiyyətə görə yaxşılaşdırılmış şərablardır. Yüksək keyfiyyətli üzüm sortlarından
alınmaqla, üzümün regional yetişdirilməsi reqlamentləşdirilir.
Üzümün yığımında ciddi nəzarət mütləq olub, xammalın
seçimi şəkər keyfiyyəti və sort tərkibinə görə aparılır. Məhsul
yığıldığı yerdə emal aparılır.
Şərab ənənəvi və xüsusi texnologiya ilə istehsal olunur.
Texnologiyanın fərqli xüsusiyyəti iri qablarda (metal sistern,
yaxud palıd çəlləklərdə) yaxud xırda tutumlarda (şüşə butulkalarda) uzun müddətli saxlanmasıdır. Bu zaman onların orqanoleptik xüsusiyyətləri əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlir. Bu şərablar dayanıqlığı, yüksək keyfiyyəti ilə səciyyələnməklə bu
xüsusiyyəti ilbəil saxlayır. Spirtliyi (tündlüyü) azı 10 h% təşkil
etməlidir.
Saxlanıb yetişdirilmə müddətindən və bu məqsədlə istifadə olunan tutumlardan asılı olaraq yüksək keyfiyyətli şərablar 3
qrupa bölünür:
 Yetişdirilən şərablar – mütləq iri stasionar tutumlarda
yetişdirilən və doldurulmadan əvvəl azı 6 ay butulkada
(növbəti məhsul ilinin 1 yanvarından hazırlanır) saxlanan şərablardır;
 Markalı şərablar – yüksək keyfiyyətli olub, stasionar
tutumlarda yetişdirilmə müddəti ağ markalı süfrə
şərabları üçün azı - 1,5 il, markalı tünd və desert
şərablar üçün - 2 il olmalıdır (növbəti məhsul ilinin 1
yanvarından hesablanır);
 Kolleksiya şərabları – ən yaxşı markalı şərab olub, palıd, yaxud metal rezervuarlarda saxlanma müddəti başa
çatdıqdan sonra, butulkalarda – enotekalarda xüsusi
şəraitdə əlavə olaraq azı 3 il saxlanan şərablardır.
Müəyyən şərabçılıq regionlarında alınan bəzi şərablar
qeyri-adi ətir-dad xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Nəticədə şərab12

çılıqda «mənşəyinə görə nəzarətli adlanan» xüsusi qrup şərablar fərqləndirilir. Mənşəyinə görə adlanmasına nəzarət olunan şərablara orijinal orqanoleptik keyfiyyəti ilə seçilən yüksək
keyfiyyətli içkilər aiddir. Bu şərabların adlanmasında mütləq
istehsal yerinin adı, yəni üzüm yığılan və şərab istehsal olunan
yerin adı göstərilməlidir. Qanunvericiliyə görə bənzər içkilər
digər yerlərdə istehsal hüququna malik deyildir.
Spirt və şəkərin miqdarına görə təsnifat. Rusiya standartlarına görə etil spirtinin miqdarına və şəkərə görə şərablar
aşağıdakı qruplara bölünür (cədvəl 1).
Cədvəl 1
Şəkər və spirtin miqdarına görə təsnifat
Şərabın qrupu
Təbii:
Turş
Xüsusi turş
Kəmturş
Kəmşirin
Xüsusi:
Turş
Tünd
Kəmdesert
Desert
Likor

Etil spirtinin həcmdə payı, %

Şəkərin kütlədə
payı, q/dm3

9-13
14-16
9-13
9-12

3-qədər
3-qədər
5-25
30-80

14-20
17-20
14-16
15-17
12-16

15-ə qədər
30-120
50-120
140-200
210-300

Karbon qazının miqdarından asılı olaraq təsnifat.
Şərabların başlıca əlamətlərindən biri – onlarda karbon qazının
miqdarıdır. Bu meyara görə üzüm şərabları iki böyük qrupa
bölünür: sakit - karbon qazına malik olmayan, yaxud az miqdarda malik olanlar; oynaq yaxud şipuçi – artıq CO2-na malik
olanlar.
CO2 artığına malik olan şərablar isə belə bölünür: karbon
qazı ilə süni şəkildə doydurulmuş – qazlaşdırılmış; ilkin qıcqırma ilə karbon qazı ilə doydurulmuş – natural oynaq və ikinci
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qıcqırma yolu ilə karbon qazı ilə doydurulmuş – oynaq; sonuncu klassik (butulkalarda qıcqırma) və ənənəvi üsulla istehsal olunan (hermetik iri rezervuarlarda qıcqırma) oynaq
şərablar kimi fərqləndirilir.
Turşuların miqdarına görə də təsnifat mövcuddur. Bu
baxımdan şərablar fərqləndirilir:
 Turşusuz (çox az miqdarda turşuluğa və zəif ifadə
olunan dada malik olur);
 Orta (nə az nə çox miqdarda turşuluğa malik olmaqla,
içkiyə ifadə olunan şərab dadı verir);
 Turş və büzücü (çox turş, güclü büzücü dada).
Onu da qeyd etmək olar ki, şərabın bulanıqlığı qüsur
deyil. Bu əlamətə görə şərabın təsnifatı belədir:
 Bulanıq (zərif bulanıqlığa malik, çətin çökən yaxud
əksinə, iri bulanıqlar, asanlıqla stəkanın dibinə çökən);
 Ölgün (artıq bilinən bulanıqlıqla, parlaqlığı olmayan);
 Şəffaf (xüsusi parlaqlıq və işıqla).
Şərabların müalicəvi xüsusiyyətləri
Qırmızı şərabların orqanizmdən radioaktiv elementləri çıxarma xüsusiyyəti çoxdan məlumdur. Kaberne-Sovinyon və
Merlo sortlarından hazırlanmış şərablar ABŞ, Rusiya və digər
ölkələrdə sualtı atom gəmilərinin heyəti, radioaktiv qurğularda
çalışanlar və s. üçün rəsmi qida kimi müəyyən olunmuşdur.1986-cı ildən sonra Çernobla yaxın yerləşən ərazilərin
əhalisi üçün də bu qayda əsas kimi qəbul olunmuşdur.
Q.Q.Valuyko və Q.N.Arpentin tibb alimləri ilə birgə
müəyyən etmişlər ki, natural üzüm şərabları radiasiyaya müqavimətedici təsir xüsusiyyətinə malikdir. Çernobl atom elektrik
stansiyasında baş verən qəzadan əziyyət çəkən xəstələrə gündə
2 stəkan qırmızı şərab verilmiş və 3 həftədən sonra onların qanında radioaktiv seziumun miqdarının üç dəfə azalması müşahidə olunmuşdur.
14

Bundan başqa qırmızı şərablar xalq təbabətində mədəbağırsaq xəstəliklərinə qarşı uğurla istifadə olunmuşdur. Rəsmi
tibb onun əsasında yuxarı nəfəs yollarının müalicəsi üçün
tərkib hazırlanmasını tövsiyə edir. Kürdəmir, Şamaxı kaqorları
qırmızı portveynlər, bütün qırmızı şərablar az dozada bir sıra
xəstəliklərin müalicəsində, iştahsızlıqda, həmçinin əməliyyat
keçirmiş zəif xəstələrin sağaldılmasında istifadə olunur.
Zökəm, pnevmoniya və bronxların pnevmaniyasında
qaynar qırmızı şərab şəkərlə (qlintveyn ) birgə istifadə edilir.
Məşhur Azərbaycan alimi və təbib Kafiəddin Ömər ibn
Osman (XI-XII əsrlər) Şamaxının Məlhəm kəndində tibb
mədrəsəsi və onun nəzdində müalicəxana açmışdı. Burada
üzüm və şərabdan müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində istifadə
olunmuşdur. Məsələn, qulaq ağrısını müalicə etmək üçün şirin
nar dənələrini şərabda qaynadır və həvəndəstədə yumşalınca
döydükdən sonra alınan məlhəmi qulağa qoyurdular. Böyrək
xəstəliyini müalicə etmək üçün isə bişmiş balqabaq, yaxud
kökün üzüm şirəsi ilə yeyilməsi məsləhət görülürdü.
Böyük alim M.A.Gerasimovun 27 yaşında vərəm xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi məlumdur. Onu müalicə üçün şimali
Qafqaza ezam edirlər. O, həkimlərin tövsiyəsi ilə müəyyən
olunan müalicəni qəbul etməklə yanaşı, eyni zamanda hər gün
bir stəkan Kaberne turş qırmızı şərabı qəbul etmiş və qısa
müddətdə nəinki həmin qorxunc xəstəlikdən qurtarmış, hətta
84 il ömür sürmüşdür.
“Massandra” şərab kombinatının direktoru N.K.Sobolevin təşəbbüsü ilə ikinci dünya müharibəsində Sevastopolun
müdafiəsi zamanı yaralanmış əsgərlərin müalicəsində üzüm
mənşəli xüsusi məhsullardan istifadə olunurdu. Bunlardan biri,
üzüm şirəsi və qırmızı turş Kaberne şərabı qarışığının turş
şampanlaşdırılmış küve mayalarında yetişdirilməsindən alınan
cövhər idi. Ondan sinqa əleyhinə istifadə olunur və həmin cövhərlə yaralar dezinfeksiya edilirdi.
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Professor Koreysa yüksək temperaturlu yaralıların mötədil miqdarda ağ süfrə şərabları qəbul etməsini tövsiyə edir;
çox bərk ürək bulanması zamanı isə soyudulmuş şampan şərabı
məsləhət görülürdü.
Professor N.F.Qolubev zəif xəstələrin müalicəsində Portveyn və Madera tipli şərablardan uğurla istifadə etmiş, xəstələrə həmin şərablardan hər gün bir neçə qaşıq qəbul etdirərək
müsbət nəticə əldə etmişdir. O, hesab edir ki, gücü bərpa etmək
və ürəyin zəifləmiş fəaliyyətini tənzimləmək üçün şampan
şərabından istifadə edilməsi daha səmərəlidir. Bəzi insanlar
şampan şərabındakı karbon qazının yüksək miqdarını pis qəbul
edir. Bu halda azaldılmış karbon qazı miqdarına malik mirvari
şərablarından istifadə olunması tövsiyə edilir. Onun fikrincə
yüngül ağ süfrə şərabları əsəb sisteminə və ürəyə tonuslaşdırıcı
təsir göstərir.
Həkimlərin təcrübələri göstərir ki, natural üzüm şərabları
kimyəvi yuxu gətirən vasitələrdən fərqli olaraq yuxunu daha
yaxşı normallaşdırır. Stəkanın dörddə biri yaxud yarısı həcmində turş şərabın borjomi ilə qarışığı normal fizioloji yuxu
gətirir. Lakin şərab, hətta böyük olmayan dozada belə yalnız
həkim məsləhəti ilə qəbul olunmalıdır.
Şərabla müalicə, yaxud enoterapiya xəstələrdə arzuolunmaz əlavə reaksiyalar törədən güclü təsirə malik preparatların
tətbiqini istisna edir. Belə hallar məlumdur ki, tibbi ləvazimatlar köməksiz olduğu hallarda, bioloji komponent kimi
şərabdan istifadə olunması xəstələrə dəyəri ölçüyə gəlməyən
səviyyədə köməklik göstərmişdir.
ABŞ-ın San-Fransisko (Kaliforniya) tibb məktəbinin qabaqlayıcı təbabət şöbəsində üzüm şərablarının müalicə məqsədləri üçün istifadəsi üzrə tədqiqatlar aparılır. Həkim Salvador
Lukçia müəyyən etmişdir ki, bəzi uroloji və qastroenteroloji
xəstəliklərdə mötədil dozada natural üzüm şərablarından istifadə etmək olar. Şərab selikli kolit, bağırsaq işləmələri və onun
əksi hallarının müalicəsində uğurla istifadə olunur. Lakin şəra16

bın nefrit, mədə yarası, qara ciyərin serrozu və digər xəstəliklər
zamanı, həmçinin hamiləlikdə istifadəsi qəti qadağandır.
Müəyyən edilmişdir ki, ağ turş şərablar diabetlərin
qidasına daxil edilə bilər. Normal dietada şərab insulin tələb
olunmayan tədrici enerji mənbəyinə çevrilə bilər.
Üzüm şərablarının stresi aradan qaldırmaq xüsusiyyətinə
malik olması da aşkar edilmişdir. Müasir dövrümüzdə stres
bədbəxtliyə çevrilmişdir. Stresi aradan götürmək, yaxud məhdudlaşdırmaq vasitələrindən biri də üzüm şərablarıdır. Üzüm
şərablarının bu xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün heyvanlar üzərində təcrübələr aparılmışdır. Belə ki, heyvanlarda müxtəlif
vasitələrlə stres yaradılmış və onların qida rasionuna spirt
yaxud qırmızı şərab daxil edilmişdir. Spirt vurulan halda
stresin təsiri bir qədər yumşalmışdır. Qırmızı süfrə şərabları
əlavə olunduqda isə stres əhəmiyyətli dərəcədə zəifləmişdir.
Çex alimləri İ.Nemes və A.Pribelanın tədqiqatları göstərmişdir ki, şərab qidanın həzmə gediciliyinə və maddələr mübadiləsinə müsbət təsir göstərir, qan dövranı funksiyasını fəallaşdırır və mayenin orqanizmdən daha yaxşı kənar olunmasına
müsbət təsir göstərir. Qidadan əvvəl və qida zamanı 1 stəkan
şərab içildikdə daha yaxşı nəticə alındığı məlum olmuşdur.
Xüsusilə də 45 yaşı ötmüş insanların mədə şirəsində turşuların
qatılığı azaldığından belə müalicə yaxşı təsir göstərmişdir.
Klinik tədqiqatlar göstərmişdir ki, şərab arteroskleroz,
damarların dəyişkənliyi, yuxusuzluq, emosianal düşgünlük və
digər depressiya hallarında, həmçinin də nevroz zamanı
əlverişli təsir göstərir.
Fransız tədqiqatçılarına görə şərab yaşlı insanlara daha
müsbət təsir göstərir. Bu məsələni vaxtilə Lui Paster də
dəyərləndirmiş və şərabı yaşlılar üçün süd adlandırmışdır.
Çoxdan məlumdur ki, ağ yaxud qırmızı üzüm şərabları ilə bir
neçə dəqiqə təmasda olma nəticəsində tif və vərəm bassilləri,
xolera vibrionları, bağırsaq qrup bakteriyalar və digər xəstəlikləri törədən mikroorqanizmlər məhv olur. Ona görə də
mədə-bağırsaq xəstəliklərinin kütləvi yayılma hallarında suya
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şərab qatılması olduqca məqsədə uyğundur. Vaxtilə Makedoniyalı İsgəndərin döyüşçüləri hərbi yürüşlər zamanı mənşəyi
məlum olmayan suları içməzdən əvvəl ona şərab qatırdılar.
Keçən əsrin 90-cı illərində ABŞ-da fransız paradoksu
adlandırılan tədqiqatların nəticəsi xalqa çatdırıldı. Burada
aparıcı Amerika telejurnalisti M.Seyferin “Fransızların daha
çox siqaret çəkmələrinə, yağlı yeməklər yemələrinə və aerobika ilə pis məşğul olmalarına baxmayaraq, amerikalılardan 2,5 il
çox yaşamaları və 40% ürək-damar xəstəliklərinə az tutulmalarının səbəbi nədir?” sualına Boston universitetinin professoru
R.Elliotun cavabı sadə olmuşdu: “fransızların uzun ömürlüyünün sirri – yemək zamanı müntəzəm şəkildə qırmızı şərablardan istifadə etmələridir”. Məlumdur ki, həmin şərabların tərkibində dəyərli polifenolların yüksək miqdarı qan damarlarını
və ürək toxumasını oksidləşdirici proseslərin əks təsirindən
qoruyur. Veriliş və sonrakı çoxsaylı nəşrlər fransız paradoksuna və Aralıq dənizi ölkələrinin qidalanmasına (pəhrizinə)
canlı marağa səbəb oldu. Aralıq dənizi ölkələrinin qidalanmasında isə ilk növbədə onların həyat tərzi, fiziki fəallığı, təzə
meyvə və tərəvəz, paxlalılar, dənlilər, yağlı olmayan süd məhsulları, balıq və yeməklə şərab qəbulu əsas yer tutmuşdur.
Təəssüf ki, fransız paradoksu yalnız qırmızı şərabların istifadəsinin əlverişli təsirinə əsaslanırdı. Sonralar elm sübüt etdi ki,
belə təsirə eyni zamanda ağ şərablar da malikdir. Lakin bu
proses ağ şərabların biznesinə xeyli əks təsirini göstərmiş oldu.
Çoxsaylı tədqiqatların nəticələrinə əsasən qeyd etmək
olar ki, az miqdarda şərab içilməsi ürək-damar xəstəlikləri ilə
yanaşı, insult, tromboz, hiporteniya, infarkt, işemiya və başqa
xəstəliklərə ləngidici təsir göstərir, soyuqdəymə proseslərinin
səviyyəsini aşağı salır, arteriyaların genişlənməsini sürətləndirir, xeyirli xolestrolun miqdarını yüksəldir. Məlum olmuşdur
ki, şərabın təsir etdiyi xəstəliklərin siyahısı hələ tamamlanmamışdır. Həkimlər son vaxtlar müəyyən etmişlər ki, qırmızı
şərablar ağ ciyərlər üçün xeyirli olub, artıq çəki ilə mübarizədə
də ən yaxşı vasitədir. İtaliya stomotoloqlarının fikrincə, mö18

tədil miqdarda şərab qəbulu kariyes üçün yaxşı antibakterial
təsir göstərir.
Dünyada üzüm və şərab istehsalı
2015-ci ildə dünyada üzümlüklər altında olan sahə 7,5
mln hektar olmuşdur. Həmin üzümlüklərdən üzüm istehsalı 76
mln ton, şərab istehsalı (şirə yarımfabrikatı və hazır şirə istisna
olunmaqla) 259 mln hl, istehlak isə 240 mln hl təşkil etmişdir.
Dünya üzrə üzümlüklərin sahəsi 2011- 2015-ci illərdə
aşağıdakı kimi olmuşdur (cədvəl 2).
Cədvəl 2
Üzümlüklərin sahəsi (2011-2015-ci illər), min ha
Əsas ölkələr
İspaniya
Çin
Fransa
Italiya
Türkiyə
ABŞ
Argentina
İran
Portuqaliya
Çili
Rumıniya
Avstraliya
Moldova
Cənubi Afrika
Hindistan
Braziliya
Yeni
Zelandiya
Dünya
üzrə
cəmi

2011
1032
633
796
720
508
413
219
239
206
191
170
133
110
102
119
90
37

2012
1017
709
792
713
497
412
222
240
206
192
162
135
110
102
120
91
38

İllər
2013
1021
760
793
705
504
422
224
227
208
192
157
133
110
102
119
90
38

2014
1022
799
791
690
502
419
226
221
211
192
154
132
110
102
120
89
38

2015
1021
830
786
682
497
419
225
223
217
211
192
149
140
130
120
85
39

7489

7494

7536

7539

7511
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Göründüyü kimi, Çində üzümlüklərin sahəsinin artması
davam etmişdir. Artım 34 min ha təşkil etmişdir. Beləliklə də
Çin ən iri üzüm sahələri olan ölkələr siyahısında özünün ikinci
yerini möhkəmləndirmişdir. Avropa İttifaqında (Aİ) isə əvvəlki
kimi üzümlük sahələrinin bir qədər azalması müşahidə
olunmuşdur.
Dünyada 2014-cü illə müqayisədə 2015-ci ildə 28 min ha
azalma müşahidə olunmuşdur. İspaniya isə şəksiz liderliyini
saxlamaqla üzümlüklərinin sahəsi Çindən (0,83 mln ha) və
Fransadan (0,78 mln ha) xeyli çox olmuşdur (1,021 mln ha)1.
Üzümlüklərin, o cümlədən süfrə üzüm əkinlərinin sahəsi
yeni salınan bağlar da daxil edilməklə 2014-cü ildə 7539 min
ha olduğu halda 2015-ci ildə 7511 min hektar təşkil etmişdir.
2014-cü ilə qədər Avropa İttifaqında köklənmə və yenilənmə
proqramı ilə əlaqədar olaraq (2011-ci ildə başa çatmışdır)
kəskin azalma müşahidə olunmuşdur. Üzümlüklər İspaniya və
İtaliyada 17%, Fransada 13% azalmışdır. Eyni zamanda
Türkiyə (12%) və İranda da (23%) üzümlüklərin sahəsi
azalmışdır.
Bununla belə, üzümlüklər altında olan sahələr Çində
(+127%), Hindistanda (+177% ) və Yeni Zellandiyada (+179)
əsaslı şəkildə artmış, Avstraliya, ABŞ və Cənubi Amerikada
bir o qədər dəyişmə müşahidə edilməmişdir. Avropa İttifaqında
köklənmə proqramı başa çatdıqdan sonra üzümlüklərin miqdarı
ilə əlaqədar vəziyyət sabitləşmiş, Asiya və Cənubi Amerikada
yeni üzümlüklərin salınması Avropa İttifaqındaki ixtisarı
tənzimləməli olduğu halda, bir növ izafi təsir bağışlamışdır.
2014-cü ilin nəticələrinə görə Çin ən böyük üzümlüklərə malik
olan ölkələr arasında ikinci (demək olar ki, 800 min ha) yeri
tutmuşdur.

1

Məlumatlar OİV baş direktoru Jan Marı Oranddın məruzəsindən
götürülmüşdür.
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Hazırda dünya üzümlüklərinin 50%-i 5 ölkədə yerləşir:
İspaniya (14%), Çin (11%), Fransa (10%), İtaliya (9%), Türkiyə(7%).
Üzüm istehsalı. 2015-ci ildə dünyada üzüm istehsalı
(bütün növ istifadələr üçün nəzərdə tutulan üzüm) 76 mln ton
təşkil etmişdir.
2000-ci ildən başlanaraq dünyada üzümlüklərin azalmasına baxmayaraq üzüm istehsalı həcmində yüksəlmə meylləri
(+17%) müşahidə olunmaqdadır. Bunu əsasən məhsuldarlığın
artması, həmçinin üzüm istehsalı metodlarının fasiləsiz şəkildə
təkmilləşdirilməsi ilə izah etmək olar. Əsas istehsalçı ölkələrdə
üzüm istehsalı və üzümün məhsuldarlığında baş verən
dəyişikliklər cədvəldə verilir (cədvəl 3).
Cədvəl 3
Üzüm istehsalı (2011-2015-ci illər), mln tonla
Əsas istehsalçı
ölkələr
Çin
İtaliya
ABŞ
Fransa
İspaniya
Türkiyə
Çili
Hindistan
Argentina
İran
Cənubi Afrika
Avstraliya
Misir
Braziliya
Almaniya
Cəmi dünyada

2011
9,2
7,1
6,5
6,6
5,7
4,3
3,0
1,2
3,0
2,1
1,7
1,6
1,3
1,5
1,3
69,2

2012
10,6
6,9
6,8
5,4
5,3
4,2
2,8
2,2
2,4
2,2
1,8
1,7
1,4
1,5
1,2
69,5
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İllər üzrə
2013
2014
11,6
12,3
8,0
6,9
7,8
7,1
5,5
6,1
7,4
6,1
4,0
4,2
2,9
2,8
2,5
2,6
2,9
2,7
2,0
2,2
2,0
2,0
1,8
1,7
1,4
1,6
1,4
1,5
1,1
1,2
76,8
75,1

2015
12,6
8,2
7,0
6,3
6,0
3,6
3,1
2,6
2,4
2,1
2,0
1,7
1,6
1,5
1,2
75,7

2014-cü ildə üzüm yığımına görə ən iri istehsalçı 123
mln sentnerlə Çin olmuşdur (dünya üzüm istehsalının 15%-i).
Ondan sonra ABŞ (71 mln sentner), İtaliya, Fransa və İspaniya
(uyğun olaraq 69, 61 və 61 mln sentner) gəlir. Süfrə üzümü
istehsalında (ümümi həcm 248 mln sentner) yüksək məhsul
Asiya və Amerikada reallaşmışdır. Türkiyə və İran bu bazarda
liderlik edir. Ümumiyyətlə Asiya süfrə sortlarının becərilməsinə meyllidir. Belə ki, dünya üzrə təzə halda istifadə üçün
nəzərdə tutulan üzümün yarıdan çoxu (63%) burada istehsal
olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, üzümün qidada birbaşa istifadəsi 2000-ci ildən başlayaraq yüksəlməkdədir. Belə məhsullara daha böyük tələbat yaxın şərq və asiya ölkələrində müşahidə edilir. Yalnız dünya istehlakının 36%-i Çinin payına düşür. Avropa əvvəllər olduğu kimi yenə də şərab istehsalı üçün
nəzərdə tutulan üzümə görə ixtisaslaşmışdır.Burada istehsal
edilən xammalın 65%-i şərabçılıq üçün istifadə edilir.
Çin 2015-ci ildə də ən böyük üzüm istehsalçısı kimi qalmış (12,6 mln ton, dünya istehsalının 17%-i təşkil etmişdir),
onun ardınca İtaliya (8,2 mln ton), ABŞ (7,0 mln ton) və Fransa (6,3 mln ton) gəlmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, üzüm dünyada ən çox istehsal
edilən meyvədir. Belə ki, üzümün illik istehsal həcmi təqribən 75
mln ton təşkil edir. İstehsal olunan üzümün demək olar ki, yarısı
şərabçılığa verilir, 36% üzüm təzə halda və 8%-i kişmiş hazırlamaq, yerdə qalanı isə şirələr istehsalı məqsədilə istifadə olunur.
Şərab istehsalı. 2016-cı ildə dünya şərab istehsalı (şirələr istisna olunmaqla) 259 mln hektolitrlə qiymətləndirilir (cədvəl 4). Beləliklə, qlobal şərab istsehsalı son 20 ilin ən zəif göstəricisi kimi nəzərə çarpır. 2016-cı il müxtəlif ölkələrdə şərab
istehsalı üçün əlverişsiz iqlim şəraitinə malik il kimi qeyd
olunmuşdur.
Göründüyü kimi 2013-cü il şərabçılıq üçün rekord il
olmaqla, istehsalın ümumi həcmi 289 mln hektolitrə (şirələr
daxil edilmədən) çatmış və 2014-cü ildə azalaraq 271, 2015-ci
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ildə 274 və tam dəqiq olmayan məlumatlara görə 2016-cı ildə
259 mln hektolitr təşkil etmişdir.
Cədvəl 4
Şərab istehsalı (2011-2015-ci illər), mln.hl-lə
İllər üzrə mln. hl-lə
Əsas
istehsalçı
ölkələr
İtaliya
Fransa
İspaniya
ABŞ
Argentina
Avstraliya
Çin
Çili
Cənubi
Afrika
Almaniya
Portuqaliya
Rusiya
federasiyası
Ruminya
Yeni
Zelandiya
Macarıstan
Yunanıstan
Serbiya
Avstriya
Gürcüstan
Moldova
Brazilya
Bolqarıstan
Dünya üzrə
cəmi:

2011

2012

2013

2014

2015

42,8
50,8
33,4
19,1
15,5
11,2
13,2
10,5

45,6
41,5
31,1
21,7
11,8
12,3
13,8
12,6

54,0
42,1
45,3
23,6
15,0
12,3
11,1
12,8

44,2
46,5
39,5
23,7
15,2
11,9
11,1
10,5

50,0
47,4
37,3
22,1
13,4
11,9
11,5
12,9

2016-cı
il üçün
təqribi
proqnoz
48,8
41,9
37,8
22,5
8,8
12,5
11,5
10,1

9,7

10,6

11,0

11,5

11,2

9,1

9,1
5,6

9,0
6,3

8,4
6,2

9,2
6,2

8,8
7,0

8,4
5,6

7,0

6,2

5,3

4,9

4,9

4,9

4,1

3,3

5,1

3,7

3,5

4,9

2,4

1,9

2,5

3,2

2,3

3,1

2,8
2,8
2,2
2,8
1,1
1,5
3,5
1,1

1,8
3,1
2,2
2,1
0,8
1,5
3,0
1,3

2,6
3,3
2,3
2,4
1,0
2,6
2,7
1,8

2,6
2,8
2,3
2,0
1,1
1,6
2,7
0,8

2,9
2,5
2,3
2,3
1,7
1,7
2,8
1,3

2,7
2,6
2,3
1,8
1,7
1,7
1,4
1,3

268

258

289

271

274

259
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2016-cı ildə İtaliya dünyanın aparıcı şərab ölkəsi
mövqeyini (48,8 mln hl-lə) təsdiq etmiş, onun ardınca Fransa
(41,9 mln hl) və İspaniya (37,8 mln hl) gəlmişdir. İstehsalın
xüsusilə yüksək səviyyəsi ABŞ-da (22,5 mln hl-ə) qeydə alınmışdır. Cənubi Amerikada əlverişsiz iqlim şəraiti nəticəsində
şərab istehsalı kəskin azalmışdır: Argentina (8,8 mln hl), Çili
(10,1 mln hl), Braziliya (1,4 mln hl).
Azalma meyllərinə baxmayaraq Avropa yenə də şərabın
ən iri istehsalçısı olaraq qalmaqdadır. Cənub yarımkürəsində və
ABŞ-da istehsalın inkişafı davam edir. Belə ki, 2014-cü ildə
Argentina 15,2 mln hl (+1%), Yeni Zellandiya rekord
səviyyədə 3,2 mln hl (+29%), Cənubi Afrika 11,3 mln hl
(+4%) və ABŞ yüksək istehsal səviyyəsi ilə fərqlənərək 22,3
mln hl şərab istehsal etmişdir.
Şərab istehlakı. 2015-ci ildə dünya üzrə şərab
istehlakında zəif azalma(0,4%) olmaqla, 239 mln hektolitr
təşkil etmişdir (cədvəl 5).
Qeyd etmək lazımdır ki, yeni istehlakçı ölkələr hesabına
ənənəvi ölkələrdə istehlak meylləri azalmaqda davam etmişdir.
2000 və 2015-ci illər arası şərab istehlakında qarışıqlıqlarla
səciyyələnir. Belə ki, şərab istehsal olunduğu ölkələrdə deyil,
xaricdə daha çox istehlak olunmuşdur.
Hazırda 40%-ə yaxın şərab Avropadan kənarda içilir,
2000-ci ildə bu göstərici 31% səviyyəsində idi. Amerika Birləşmiş Ştatları (31 mln hl) dünyada ən iri şərab istehlakçısı
mövqeyini möhkəmləndirmişdir. İstehlak İtaliya (20,5 mln hl)
və İspaniyada (10 mln hl) nisbətən sabit olmuş, Fransada isə
(27,2 mln hl ) 2014-cü illə müqayisədə azalma davam etmişdir.
Çində şərab istehlakının səviyyəsi 16 mln hektolitrlə qiymətləndirilməklə, 2014-cü illə müqayisədə zəif artım müşahidə
olunmuşdur.
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Beynəlxalq şərab ticarəti 2014-cü illə müqayisədə həcm
etibarı ilə 1,9%, dəyər etibarı ilə 10,6% (28,3 mld avro)
yüksəlmişdir.
Cədvəl 5
Şərab istehlakı (2011-2015-ci illər), mln. hl-lə
İllər
Ölkələr
2011 2012 2013 2014 2015
ABŞ
Fransa
İtaliya
Almaniya
Çin
Argentina
Böyük
Britaniya
İspaniya
Rusiya
federasiy
ası
Avstraliya
Kanada
Portuqali
ya
Cənubi
Afrika
Dünya
üzrə
cəmi:

2014-ə Dünyada illər
üzrə%-lə
nəzərən
2015- 200 200
2010
də %-lə 0
5
1,0
9
11
11
-1,2
15
14
12
0,3
14
11
10
3,2
5
5
6
-1,4
9
8
8
-4,0
6
5
4

28
28
23
20
16
10

29
28
23
20
17
10

30
28
22
20
16
10

31
28
20
20
15
10

31
27
21
20
16
10

13

13

13

13

13

2,4

4

6

5

10

10

10

10

10

1,3

6

6

4

12

11

10

10

9

-6,3

2

4

5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

-1,5
3,0

2
1

2
2

2
2

5

5

5

5

5

1,6

2

2

2

4

4

4

4

4

7,5

2

1

1

243

243

243

240

239

-0,4

Artıq Fransa dünyada iri şərab istehsalçısı mövqeyini
itirmişdir. Lider olaraq İtaliya irəli keçmiş və şərab istehsalını
10% artıraraq 48,8 mln hektolitrə çatdırmışdır. Fransa 41,9 mln
hl, İspaniya 36,6 mln hl şərab istehsalı ilə uyğun olaraq ikinci
və üçüncü yerləri tutmuşlar. Qeyd olunan bu 3 ölkə dünya
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şərab istehsalının 48%-ni vermişdir. ABŞ 22,1 mln hl-lə 4-cü,
Çili 12,8 mln hl-lə 5-ci yerləri bölüşmüşlər. Çili istehsalının
23% artırılmasına nail olmuşdur.
Məlum olmuşdur ki, şərab bazarı daha qlobal xarakter
daşımaqdadır. 2000-ci ildə istehlak olunan şərabın 27%-i, indi
isə 43%-dən çoxu idxal hesabına formalaşmışdır.
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BİRİNCİ FƏSİL
ÜZÜMÜN KEYFİYYƏTİ VƏ YIĞIMI
1.1. Üzümün kimyəvi tərkibi
Üzümün kimyəvi tərkibi çox mürəkkəb olub, müxtəlif
qruplara aid olan birləşmələrlə təmsil olunur (cədvəl 1.1).
Onlardan bəziləri hələ dəqiq müəyyən olunmamışdır. Üzümün
tərkibinə aşağıdakı qrup birləşmələr daxildir: su; karbohidratlar: şəkərlər - pentozlar, heksozlar, saxaroza, pentozanlar; poliozlar - nişasta, sellüloza; pektin maddələri; qlükozidlər; üzvü
turşular və onların duzları; mineral maddələr; azotsuz birləşmələr: aşı, rəng və aromatik maddələr, yağlar, mum, inozit, təbiəti müəyyən olunmamış maddələr; azotlu maddələr: zülallar,
peptidlər, amin turşular, amidlər, üzvi əsaslar, ammonium duzları, nitratlar; fermentlər; vitaminlər və biokatalizatorlar;
radioaktiv maddələr.
Üzümün kimyəvi tərkibi sortun təbiətindən və mühitin
təsirindən asılı olaraq dəyişir. Bəzi sortlarda tərkibdəki tərəddüdlər xeyli çox, digərlərində az olur. Tərkibin sabitliyinin və
bəzi göstəricilərin tərəddüd etməsinin aydınlaşdırılması məhsulun keyfiyyətinin müəyyən olunması üçün çox vacibdir.
Su hüceyrənin əsas tərkib hissəsidir, onda müxtəlif həll
olunmuş maddələr olur. Şirədə suyun miqdarı 55-97% arasında
dəyişir.
Karbohidratlar. Üzümün şəkərləri əsasən qlükoza və
fruktoza şəklində özünü göstərir. Onlar fotosintez nəticəsində
yaşıl yarpaqlarda əmələ gəlir və oradan salxım və gilələrə axır.
Gilənin özündə hələ o yaşıl ikən və qabığında xlorofil olarkən
şəkərlər əmələ gəlir. Gilədə şəkərlər aralıq məhsullar - üzvi
turşular əmələ gəlməsinə sərf olunur. Gilədə tənəffüs nə qədər
enerjili gedərsə onun böyüməsi də bir o gədər sürətli gedir.
Gilə inkişafının əvvəlində, xüsusilə intensiv böyüyür. Böyü27

mənin dayanması və tənəffüsün zəifləməsi ilə şəkərlər toplanmağa başlayır. Şəkərlərin toplanması onların sərfiyyatını da
yüksəldir. Şəkərlərin bir hissəsi hüceyrənin tərkibinə daxil olur,
yaxud gilədə ehtiyat maddələr kimi toplanan müxtəlif birləşmələrin (yağlar, zülallar) sintezinə sərf olunur.
Cədvəl 1.1
Üzüm salxımının ayrı-ayrı hissələrində kimyəvi maddələrin
paylanması (%-lə)
Tərkib
göstəriciləri

Daraq

Qabıq

Toxum

Lət

Su
Azotlu maddələr
Azotsuz maddələr
Sellüloza
Kül
Şəkər
Alma turşusu
Şərab turşusu
Fenol maddələri
Yağlar

55-80
0,7-2,0
2,1
5,0
1-2
iz
0,3
iz
1,2-5,4
-

60-80
0,8-2,0
20,0
4,0
0,5-1,0
çox az
çox az
0,5-4,0
0,1

25-50
0,8-1,2
19,0
28,0
1,2-2,9
2-8
10-24

60-90
0,2-1,4
10,2-40,0
çox az
0,2-0,6
5-32
0,1-1,5
0,4-1,0
iz
0,2-0,5

Gilə tam yrtişdikdə şəkərlərin və üzvü turşuların miqdarı
demək olar ki, dəyişmir və onlar arasında müəyyən tarazlıq
müşahidə olunur. Belə vəziyyəti bəzən fizioloji yetişkənlik adlandırırlar. Bəzən fizioloji yetişkənliyin toxumun cücərməyə
hazır olması ilə üst-üstə düşməsi haqqında fikir yürüdülür.
Əslində isə belə uyğunluq yoxdur. Toxum gilənin tam yetişkənliyinə qədər də cücərmə qabiliyyətli ola bilir.
Yetişməmiş üzümün şirəsində qlükoza, yetişib ötmüşlərdə isə fruktoza üstünlüyə malik olur. Saxaroza üzüm bitkisinin yaşıl hissələrində olur. Saxaroza bütün Amerika sortlarının
gilələrində rast gəlinir. Ona Miçurin sortlarında da rast gəlmək
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olur. Avropa mənşəli üzüm sortlarında saxaroza cuzi miqdarda
tapılır.
Üzüm bitkisi qlükoza və saxarozanın miqdarına görə ən
şirin meyvələrdən hesab olunur. Şirədə şəkərlərin miqdarı 30%
və daha çox olur. Üzüm tənək üzərində soluxdurulduqda
şirənin qatılığı artır və nəticədə şəkər 50% və daha yüksək olur.
Adətən üzümdə şəkərin miqdarı şirədə aparılan təyin etmə ilə
müəyyən olunur. Çünki, salxımın bərk hissələri demək olar ki,
səkərə malik olmur. Üzümün mexaniki təhlili əlverişli hallarda
şəkərliyin bütün gilə yaxud salxım üzrə hesablanmasına imkan
verir.
Nişasta saplaq və daraqda və bunlardan əlavə yalnız yaşıl
gilədə tapılır. Ona görə də üzüm nişastaya malik digər
meyvələr kimi saxlandıqda yetişmir.
Sellüloza və hemisellüloza hüceyrə qılafının tərkibinə
daxil olur. Hidrolitik fermentativ parçalanmada d-qlükoza,
heksozanlar və sellobioza əmələ gəlir. Protopektin sellülozanın
pektinlə birləşməsi hesab olunur. Bitkilərdə sellüloza oxşar
hemisellüoza, yaxud fərqli liqninlə müşayət olunur.
Hemisellüloza fermentlər və turşularla asan hidroliz
olunmaqla sellüloza və nişasta arasında aralıq vəziyyət tutur.
Hidroliz zamanı heksoz və heksozanlardan başqa arabinoza və
ksiloza əmələ gəlir. Fizioloji hemisellüloza ehtiyat maddəsi
kimi əhəmiyyət kəsb etməklə yanaşı, həmçinin heceyrə qılafının qurulmasında da iştirak edir. Son halda orada pentozanlar
üstünlük təşkil edir.
Pektin maddələri. Pektin amorf maddə olub, su ilə kolloid məhlul verir ki, o da spirtlə çökmə xüsusiyyətilidir. Pektin
şəkər məhlulu və üzvü turşularla qaynadıldıqda jele əmələ gətirir. Müasir anlayışlara görə pektin qalakturon turşusunun metil spirti ilə efirləşməsinin zəncirvari birləşməsidir. Protopektinaza fermentinin təsiri ilə yetişmə zamanı protopektinin
hidrolizi baş verir və nəticədə meyvə yumşalır, bu proses
həmçinin su ilə 1000C-yə qədər sadə qızdırılmada turşu təsiri
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altında da baş verir. Pektin maddələri davamsız müdafiə
kolloidləri olub, şərab və şirələrin bulanmalarını stabilləşdirir.
Üzvü turşular. Üzvü turşular üzümdə rəng maddələrinin
həll olmasını asanlaşdırır, şərabın buketinin yaranmasında
iştirak edir və spirtlərlə mürəkkəb efirlər əmələ gətirir. Şirənin
turş tərkibi mayaların inkişafına zəmin yaratsa da kiflərə və
bakteriyalara zərərli təsir göstərir.
Bəzi turşular üzümdə kif köbələyi və bakteriyaların
fəaliyyəti nəticəsində baş verən xəstəliklərin təsiri altında
əmələ gəlir.
Üzümdə əsasən d-şərab və l-alma turşuları üstünlüyə
malik olur.
Şirənin titrləşən turşuluğu üzümün sortundan, onun
yetişkənlik dərəcəsindən və həmçinin ekoloji şəraitindən asılı
olaraq geniş intervalda dəyişir. Titrləşən turşuluq orta hesabla
4-7 q/l arasında (şərab turşusuna çevrilməklə) dəyişməklə,
maksimum miqdarı 30-50 q, minimum miqdarı 1 q-dan az olur.
Şirədə şərab turşusunun miqdarı 0,6-8 q/l arasında dəyişir. Üzümün yetişməsi prosesində şərab turşusunun bir
hissəsi sərf olunur (yanır), bir hissəsi torpaq məhlulundan giləyə daxil olan əsaslarla neytrallaşdırılır. Onun miqdarı həmçinin
faydalı çürümə və digər kif və bakteriyaların fəaliyyəti nəticəsində də azalır. Bəzən üzüm şirəsi demək olar ki, şərab turşusu duzları ilə doymuş olur; şərab daşı (əsasən şərab turşusunun
kalium və kalsium duzları) preslənmədə çökür və əzintidə
qalır.
Üzümdə şərab turşusu sərbəst və yarım əlaqəli formada
(turş duzlar) şəklində olur. Sərbəst şərab turşusunun xeyli artıq
olması şəraba “yaşıl” dad verir.
Alma turşusu bir çox meyvə və giləmeyvələrdə olur.
Üzümdə o, sərbəst və yarıməlaqəli vəziyyətdədir. Alma
turşusunun duzları şərab turşusundan fərqli olaraq həll olandır
və çökmür. Alma turşusu şərab turşusuna nisbətən asan yanır
və üzüm saxlandıqda sərf olunur. Üzüm yetişdikdə şərab və
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alma turşularının miqdarı azalır. Üzümdə alma turşusunun
ümumi miqdarı 1,6-2,5 q/l arasında dəyişir. Üzümdə limon
turşusu, kəhraba turşusu və digər turşulara da rast gəlinir.
Mineral maddələr üzümün vacib tərkib hissəsidir.
Mineral maddələri kation və anionların cəmi kimi adlandırmaq
düzgün olar. 1 litr şirədə mineral maddələrin ümumi miqdarı 15 q arasında dəyişir. Şirənin tərkibinə daxil olan kationlardan
K, Na, Ca, Mg, Fe, Al, Mn; anionlardan isə fosfat, sulfit,
silikat, xloridi göstərmək olar. Çox cuzi miqdarda olsa da As,
Br, B, Y, F və Zn də tapılır.
Fenol maddələri əsasən rəng və aşılayıcı maddələr şəklində rast gəlinir. Tanidlər müxtəlif kimyəvi tərkibə malikdir,
onlara sadə və çox mürəkkəb fenol birləşmələri aid edilir. Tanidlər hidroliz olunanlar və hidroliz olunmayanlar (kondensasiya olunanlar) kimi iki qrupa bölünür.
Üzüm tam yetişdikdə lətdə tanidlərin yalnız izi qalır.
Hidroliz olunan tanidlərin əmələ gəlməsində əsasən hal turşusu
iştirak edir. Kondensasiya olunan aşı maddələri hidroliz
olunmur və fermentlərin təsiri altında parçalanmır.
Şərab, konyak, brendi və s. içkilər istehsalında salxımın
istifadə olunan əsas hissəsi gilə şirəsidir. Lakin bu o demək deyildir ki, digər hissələr yararsız olub tullanmalıdır.
Xlorofil yalnız yaşıl gilələrdə deyil,həmçinin az miqdarda olsa da qırmızı üzümün qabığında tapılır.
Hər bir üzüm sortu çox cüzi, bəzən hətta hiss olunmayan
səviyyədə özünəməxsus zəif ətrə malik olur. Xüsusilə də əlverişli illərdə bəzi sortlar adi illərdə hiss olunmayan ətri ilə
seçilir. Sortun ətri şəraba keçərək ona sort ətri verir. (Kaberne,
Rislinq, Bayanşirə). Bəzi sortlar isə güclü ətri ilə seçilir. Bu
qrupa muskatlar, Aleatiko, Malvaziya, İzabella və bir çox
amerika hibridləri aiddir. Amerika hibridlərinin “tülkü təmi”
adlandırılan xüsusiyyəti ətirli maddələrdən asılıdır.
Üzümün ətri bir sıra çalarlarla ola bilər. Mendola muskat
sortlarını üç qrupa ayırır: adi ətirlə olanlar (ağ Muskat), porta31

ğal çiçəyi ətrini xatırladanlar və ədviyyə ətirlilər (Isgəndəriyyə
Muskatı). Lakin muskat sortlarının ətir çalarlarının fərqliliyi
bununla bitmir.
Üzümdə aromatik maddələrin cüzi miqdarda olması
onların öyrənilməsini çətinləşdirir. Ona görə də onların kimyəvi təbiəti hələ tam aydınlaşdırılmamışdır. Aromatik maddələr
əsasən efir yağlarına, bəzən isə çox müxtəlif birləşmələrin
qarışığına-fermentlər, spirtlər, aldehidlər, ketonlar, efirlər və s.
aid edilir.
Üzümün azotlu maddələri zülallar (proteinlər), peptidlər,
peptonlar, aminturşular, amidlər, üzvi əsaslar, ammonium duzları və nitratlar şəklindədir. Gilələrdə proteinlərin sintezi deyil,
proteolizi üstünlük kəsb edir.
Azotlu maddələrin üzüm salxımında qeyri-bərabər paylanmasının nəticəsidir ki, sıxılmada alınan müxtəlif şirə fraksiyalarında onların miqdarı eyni olmur.
Zülal maddələri əsasən gilənin toxum və qabıq hissələrində toplanır.
Üzüm toxumunda 8-24% yağ (quru maddəyə görə) vardır. Yağlar palmitin, stearin və bəzi müəyyən olunmamış turşuların qliseridlərindən ibarətdir. Digər məlumatlara görə turşuların çox hissəsi oksiturşulara aiddir. Bir sıra tədqiqatçılara
görə yağların tərkibinə 10%-ə yaxın demək olar ki, bərabər
miqdarda üçpalmitin, üçstearin və linol turşusunun qliseridləri
daxil olur. Həmçinin olein, risinol və ehtimal ki, az miqdarda
linol turşularının qliseridləri də olur.
Sonrakı tədqiqatlarla müəyyən olunmuşdur ki, yağların
tərkibinə eruk, linol, linolen, olein, stearin və palmitin turşuları
daxildir.
Yağların təqribi tərkibi belədir: 80% - duru yağlar, 13%-ə
yaxın bərk yağlar, 8,9%-ə yaxın qlisirin və 0,57%-ə yaxın
fitosterin. Üzümün sortundan və yerdən asılı olaraq yağların
tərkibi fərqlənir. Saxlanmada yağlar çox tez dəyişir, turşuluğu

32

yüksəlir, o acılaşır və qətranlaşır. Yağlar işiqda bulanır,
qaranlıqda fitoserinlərin çökməsi nəticəsində şəffaf olur.
Gilənin səthində olan mum örtüyü (pruin) ona gözəl
çalarlar verir. Pruin giləni artıq transpirasiyadan qoruyur və
onun səthindən yağış sularının axmasını asanlaşdırır.
Kimyəvi mum – yağ turşuları (bir əsaslı) ilə yüksək molekul çəkisinə malik bir sıra yağ spirtlərinin mürəkkəb efirləridir. Təbii mumda bundan əlavə həm də sərbəst spirtlər,
turşular və karbohidratlar olur.
Gilədə şirənin tərkib hissələri qeyri bərabər paylanır: şəkər əsasən gilənin lətində, turşular isə özəkdə yerləşir. Məsələn, Pti Verdo üzüm sortunda lətin şəkərliyi 22,4%, özəkdə 20,8%, turşuluq səthdə 3,9% dərəcə, özəkdə -10,0% dərəcə
olur.
Gilənin ayrı-ayrı hissələrinin tərkibi eyni deyildir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi bu, şərabçılıqda presləmə zamanı
ortaya çıxır. Birinci təzyiqdə şirə əsasən gilə lətindən, ikinci
təzyiqdə - özəkdən, sonuncuda isə - qabıqdan ayrılır.
Presləmə prosesində şirədə şəkərlik, turşuluq həmçinin
tanin və azotlu maddələrin miqdarı dəyişir.
Qeyri şəkərlərin də miqdarı dəyişir. Məsələn, Rislinq sortundan alınan şirənin bir litrində qeyri şəkərlər belə paylanır:
özbaşına axınla ayrılan şirədə - 26,9 q, birinci sıxılmadan
alınanda – 25,5 q, sonuncu sıxılmadan alınanda 29,7 q.
Salxımın müxtəlif hissələrində mineral elementlərin də
tərkibi eyni olmur.
1.2. Süfrə şərabları üçün üzüm sortları
Mədrəsə sortu. Azərbaycanın ən qədim, qiymətli texniki
üzüm sortlarındandır. Sort şərq qrupunun texniki üzüm sortları
yarımqrupuna (convar orientalis subconvar caspica Negr.)
mənsubdur. Yarpaqları orta ölçüdə olub (uzunluğu 17-21 sm,
eni 16-20 sm), dəyirmi formadadır, 5 dilimlidir (şəkil 1.1).
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Şəkil 1.1. Mədrəsə sortu
Ayanın kəsikləri dərin və çox dərin, üzəri hamar olub, üst
səthi tünd-yaşıl, alt səthi isə açıq-yaşıl rəngdədir. Yuxarı
kəsikləri dərin və çox dərin, bağlı olub, enli ellipsvarı
formadadır. Tək-tək hallarda yuxarı kəsiklər açıq olub, tərəfləri
paralel olan liraşəkilli formadadır. Aşağı kəsikləri dayaz və
orta dərinlikdə olub, liraşəkilli və girdə formadadır. Saplaq
oyuğu açıq olub, forması tağşəkillidir. Dilimlərin ucundakı
dişciklər kifayət qədər iri olub, tərəfləri düz, iti uclu
üçbucaqşəkillidir. Çiçəyi ikicinslidir. Salxımları xırda, orta və
iri ölçüdə (uzunluğu 9-20 sm, eni 7-14 sm) olub, konusvarı
yaxud qanadlıdır. Orta sıxlıqda və seyrəkdir. Gilələri orta
ölçüdə (uzunluğu 13-18 mm, eni 11-17 mm), dəyirmi formada,
tünd-sürməyi, yaxud qara rəngdə olub, simmetrikdir. Qabığı
orta qalınlıqda olub, üzəri mum təbəqəsi ilə örtülüdür. Lətdən
asanlıqla ayrılır. Ləti şirəlidir. Xüsusi ətiri vardır. Giləsində 1-2
ədəd toxum inkişaf edir. Sort orta dövrdə yetişir. Gilələrinin
tam yetişməsi sentyabr ayının ikinci ongünlüyündə müşahidə
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olunur. Vegetasiya müddəti 145 gün sürür. Kollarının böyümə
gücü yüksəkdir (268,8 sm). Zoğları yaxşı yetişir (84,8%).
Çiçəklərinin tökülmə dərəcəsi 63,7%, salxımlarda noxudlaşmış
gilələrin miqdarı 16,4% təşkil edir. Sort Abşeron şəraitində
oidium və antraknoz xəstəliyinə tolerantlıq nümayiş etdirir (33,5 bal), boz çürümə xəstəliyinə qarşı isə davamlılığı (2 bal) ilə
seçilir.
Yüksək məhsuldar sortdur. Barlı zoğların miqdarı 70,2%;
bar əmsalı 0,97; məhsuldarlıq əmsalı 1,37; salxımların sayı 34
ədəd; salxımların orta kütləsi 136 q; məhsuldarlığı 4,5 kq; hektardan məhsuldarlıq 99, 3 s/ha-dır. Sort tipik texniki istiqamətlidir. Salxımlarının ümumi kütləsinə görə şirə çıxımı 85,6%,
qabıq və lətin qalığı 8,4%, daraq 3,0%, toxum 3,0% olmuşdur.
100 gilənin kütləsi 158,0 q, 100 toxumun kütləsi 3,3 q-dır.
Gilələrində şəkərlilik 19,0 q/100 sm3, titrləşən turşuluq 4,80
q/dm3-dir. Mədrəsə sortunun məhsulu yüksək keyfiyyətli
qırmızı süfrə şərablarının və desert tipli (kaqor) şərabların alınması üçün olduqca yararlıdır. Mədrəsə şərabı keyfiyyəti ilə
nəinki respublikamızda, hətta dünyada da məhşurdur. Respublikanın əksər bölgələrində rayonlaşdırılaraq (Kürkənarı suvarılan ovalıq, Şirvan-Qarabağ suvarılan ovalıq, Dağətəyi çöl,
Alçaq dağlıq və Şəki-Zaqatala zonaları) əkilib-becərilir.
Bayanşirə. Yerli Azərbaycan sortudur. Keçmiş SSRİ-nin
bütün respublikalarında yayılmış və standarta süfrə şərabları və
şampan şərabları istehsalı üçün daxil edilmişdir. Bundan başqa
konyak şərab materialı istehsalında da istifadə edilir. Gecyetişən sortdur, Gəncə şəhərində vegetasiya müddəti 164, Daşkənddə 151, Yaltada 165 gündür. Gəncədə sentyabrın ikinci
yarısında yetişir. Hər hektardan 16-20 ton üzüm verməklə
salxımının orta çəkisi 194 q, bəzi sahələrdə yüksək aqrotexnika
tətbiq olunduqda daha yüksək məhsul verir. Şəkərliyi suvarılan
rayonlarda 16,5-21,4%, titrləşən turşuluğu 3,8-6,9 q/dm3-dır.
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Salxımı orta və iri, silindirik konusvari, sıx yaxud çox
sıxdır. Giləsi orta və iri, demək olar ki, yumru, yaşıl-sarı rəngdədir. Mum təbəqəsi ilə örtülüdür (şəkil 1.2).

Şəkil 1.2. Bayanşirə
Rkasiteli. Vətəni Gürcüstan respublikasıdır. Gürcü dilində Rkastiteli – “Qırmızı zoğ” – deməkdir. Vətənində əsas yayıldığı yer Kaxetiyadır. Gürcüstanda Rkasiteli ümumi üzümlüklərin 55%-ə qədərini təşkil edir. Son illərdə ölkənin üzümçülük-şərabçılıq rayonlarında geniş yayılmaqdadır. MDB
üzümlüklərinin təqribən 17, respublikamızın isə 30%-ni Rkasiteli üzüm sortu təşkil edir. Salxımının mexaniki tərkibinə görə
şərab sortlarına məxsusdur. Giləsinin qabığı nazik, lətlidir.
Tam yetişməsi sentyabrın ikinci yarısında başlayır (şəkil 1.3).
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Şəkil 1.3. Rkasiteli
Gürcüstan şərabçılığında bu sort universal rol oynayıb,
bütün tip yüksək keyfiyyətli şərabların hazırlanması üçün xammaldır. Ondan əsasən Kaxet və Avropa tipində süfrə şərabları
hazırlayırlar. Bundan başqa Rkasiteli sortundan Kaxetiyada
yüksək keyfiyyətli tünd desert və likor şərabları istehsal olunur.
Rkasitelidən alınan şərab materialları yaxşı maderalaşır və
xeresləşir.
Rkasiteli ən yaxşı konyaklardan olan “Yeniseli”-nin istehsalında xammal olan şərab materiallarının alınmasında
istifadə olunur.
Saperavi. Gürcüstanın xalq seleksiyası tərəfindən yaradılmış yerli üzüm sortudur. Sort Qara dəniz hövzəsi (convar
pontica Negr.) qrupuna mənsubdur. Saperavi gürcücə “rəngləyici” deməkdir. Salxımı orta və iri olur. Konusvari və qanadlıdır. Gilələri orta və iri böyüklükdə olub, oval formalıdır. Tünd
göy rənglidir. Şirəsi çəyrayı rəngə, xoşagələn dada malikdir. Hərəsində 2-3, bəzən isə 4 toxum olur, orta dövrdə yetişən üzüm
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sortudur. Gəncə-Qazax bölgəsində hektardan məhsuldarlığı 100120 sentnerə çatır. Salxımının orta çəkisi 130-140 q, tam yetişən
zaman şəkərliyi 20-23% olur. Xəstəlik və zərərvericilərə orta
davamlıdır. Tipik texniki üzüm sortudur. Yüksək keyfiyyətli
şərablar hazırlanması üçün yaxşı xammaldır (şəkil 1.4).
Zoğun tacı və ilk iki yarpaq keçəşəkilli tüklə örtülmüşdür. İlk yarpaqların kənarları parlaq-çəhrayı rəngdədir.

Şəkil 1.4. Saperavi
Yarpaqları iri (uzunluğu 18-22 sm, eni 16-20 sm), dəyirmi, bəzən yumurtavari formada, 3 yaxud 5 dilimli, tək-tək hallarda isə ayası bütövdür. Aya zəif yarılmışdır. Ayanın müstəvisi dalğavari-qıfşəkilli, yaxud kənarları yuxarıya doğru əyilmişdir. Üst səthi torşəkilli qırışıqlı, yaxud zəif qabarıqlı olub,
tutqun-yaşıl rəngdədir. Yuxarı kəsikləri açıq, orta dərinlikdə, iti
dibli, liraşəkilli, yaxud girintili bucaq şəklində, bəzən bağlı,
yumurtaşəkilli formadadır. Aşağı kəsiklərin izi görünür, yaxud
yarılmamış vəziyyətdə olur. Dilimlərin ucundakı dişciklər
xırda, iti uclu, enli-üçbucaqşəkilli, kənar dişciklər isə iti uclu,
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tərəfləri zəif qabarıq üçbucaq-mişarvaridir. Saplaq oyuğu açıq
enli tağşəkilli, iti dibli, yaxud dəyirmi dibli liraşəkilli, bəzən
oxvari formadadır. Yarpağın alt səthi sıx keçəvari tüklə
örtülmüşdür.
Çiçəyi ikicinslidir. Salxımları xırda, orta ölçüdə, yaxud
iri (uzunluğu 8-21 sm, eni 8-12 sm), enli-konusvari, qanadlı,
yaxud şaxəli formada, seyrək, bəzən orta sıxlıqda olur. Gilələri
orta ölçüdə, yaxud iri (uzunluğu 13-20 mm, eni 11-18 mm),
oval formada, tünd-göy rəngdə olub, üzəri mavi rəngli qalın
mum təbəqəsi ilə örtülmüşdür. Qabığı orta qalınlıqda və
nisbətən yumşaqdır. Ləti şirəlidir. Şirəsi zəif çəhrayı rəngdədir.
Dadı şirin, ətri adidir.
Sort gecyetişəndir. Gilələri sentyabr ayının axırlarında
tam yetişir. Abşeron şəraitində vegetasiya müddəti 155-162
gün arasında davam edir.
Kollarının böyümə gücü orta, yaxud yüksəkdir (196-230
sm). Zoğları yaxşı və çox yaxşı yetişir (86-100%). Çiçəkləri orta səviyyədə və çoxlu miqdarda tökülür (48,6-78,6%). Salxımlarında noxudlaşmış gilələri aşağı və orta miqdardadır (8-12%).
Sort Abşeron şəraitində oidium və boz çürümə xəstəliklərinə
qarşı tolerantlıq (3-3,5 bal) nümayış etdirir. Salxım yarpaqbükəni ilə zəif sirayətlənir.
Orta, yaxud yüksək məhsuldar sortdur. Barlı zoğların
miqdarı 56,0-66,6%; bar əmsalı 0,70-1,12; məhsuldarlıq əmsalı
1,28-1,50; salxımın miqdarı 32-42 ədəd; salxımın orta kütləsi
140-236 q; kolun məhsuldarlığı 2,8-5,8 kq; hektardan məhsuldarlıq 62,2-128,8 s/ha arasında dəyişir.
Giləsində şəkərlik 18,2-22,6 q/100 sm3, titrləşən turşuluq
5,26-7,46 q/dm3 arasında dəyişir. Salxımlarının 84,6%-i şirədən, 7,2%-i qalıq və lətin qalığından, 4,2%-i daraqdan, 4,0%-i
toxumdan ibarətdir. 100 gilənin kütləsi 182-206 q, 100
toxumun kütləsi 3,8-4,8 q arasında dəyişir.
Sortun məhsulu yüksəkkeyfiyyətli süfrə, desert və tünd
şərabların alınması üçün qiymətli materialdır.
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Sort Gəncə-Qazax bölgəsi üçün perspektivli olduğundan,
respublikanın sort standartlarına daxil edilmişdir. Respublikanın Lənkəran-Astara, Qarabağ-Mil bölgələrində də əkilibbecərilməsi perspektivlidir.
Kaberne-Sovinyon. Sinonimləri: Lafit, Lafet, xırda
Kaberne, Pti-Kaberne.
Fransanın texniki üzüm sortlarından biridir. Sort Şərqi
Avropa (convar occidentalis Negr.) sortları qrupuna daxildir.
Azərbaycanda XIX əsrin axırlarından əkilib-becərilir.
Kaberne-Sovinyon texniki üzüm sortudur. Fransa sortu
olub Bordoda yayılmışdır. Bir sıra ölkələrdə - Bolqarıstan, keçmiş Yuqoslaviya ölkələri, İtaliya, Ruminiya, ABŞ, Argentina,
Yaponiyada becərilir. Qərbi Avropa üzüm sortları ekoloji
coğrafi qrupuna aiddir.
Salxımı orta böyüklükdə (uzunluğu 12-15, eni 7-8 sm),
slindr-konusvari, bəzən qanadlı, yumşaqdır (şəkil 1.5).

Şəkil 1.5. Kaberne Sovinyon sortu
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Salxımın orta kütləsi 73 qramdır. Salxım saplağı 7 sm-ə
qədər uzunluqdadır. Giləsi orta irilikdə (13-15 mm diametrdə)
oval, tünd-göy, mum təbəqəsi ilə örtülüdür. Qabığı qalın və kobuddur. Ləti rəngsiz və şirəlidir. Dadı harmonik, quş üzümünü
xatırladan tamlıdır. 100 gilənin orta kütləsi 80-120 qramdır.
Gilədə toxumların sayı 1-3 ədəddir.
Süfrə şərabları hazırlamaq üçün tumurcuqlar açılmasından üzümün texniki yetişgənliyinədək 143 gün, desertlər üçün
– 165 gündür. Üzümün yığımı gec – sentyabrın sonu – oktyabrın əvvəllərində aparılır. Bu müddətdə fəal temperaturların
cəmi 3100-33000C-dir.
Başqa avro-asiya üzüm sortları ilə müqayisədə mildyu və
boz çürüməyə, digər rayonlaşdırılmış sortlara nisbətən fillokseraya daha davamlıdır. Salxım yarpaqbükəni ilə zəif zədələnir.
Soyuğa nisbətən davamlıdır. Salxımın mexaniki tərkibi,
%-lə: daraq-4,2, toxum, qabıq və lətin bərk hissələri -21,8, şirə74. Tənək hətta çox yükləndikdə belə, gilələr yaxşı şəkər
toplayır.
Məhsulu əsasən markalı qırmızı süfrə şərabları, həmçinin
yüksək keyfiyyətli şampan şərab materialı və şirələr alınması
üçün istifadə olunur.
Qalın qabığında və xırda tünd-göy giləsində rəng-ətir və
taninlər bərabər deyildir. Ciddi vinifikasiya rejimində alınmaqla və palıd çəlləklərdə yetişdirməklə uzun müddət saxlanılan
introduksiya edilmiş şərab hazırlanır. Bordoda onu Merlo və
Kaberne Fran sortu ilə qarışdırırlar. Ondan Çili və Şimali Kaliforniya kimi ikinci vətəni sayılan isti ölkələrdə kupajsız da
dadlı şərab əldə olunur.
Cavan zoğun tacı tüklü olub, qonuru-yaşıl rəngdədir.
Yarpaqları orta ölçüdə (uzunluğu 11-14 sm, eni 12-15
sm), dəyirmi, 5 dilimli olub, kəsikləri dərindir. Yarpağın üst
səthi tünd-yaşıl rəngdə olub, müstəvisi düzdür. Yuxarı kəsikləri
dərin və bağlıdır. Aşağı kəsikləri orta dərinlikdə, yaxud dərin
olub, bağlıdır. Saplaq oyuğu açıq, yaxud bağlı olub, dərindir.
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Dilimlərin ucundakı dişciklər iri, əsası enli, sonu dəyirmi
formada yaxud iti, gümbəzşəkilli, yaxud tərəfləri qabarıq
üçbucaqşəkillidir. Kənar dişciklər də iri olub, tərəfləri çox
qabarıq üçbucaqşəkilli, yaxud gümbəzşəkillidir. Yarpağın alt
səthi seyrək torabənzər tüklə örtülmüşdür.
Çiçəyi ikicinslidir. Salxımları orta ölçüdə (uzunluğu 1216 sm, eni 7-9 sm), silindrik-konusvari, tək-tək hallarda
qanadlı formada olub, orta sıxlıqda və sıxdır. Gilələri orta
ölçüdə (uzunluğu 13-16 mm, eni 12-16 mm), girdə formada,
tək-tək hallarda oval olub, tünd-göy rəngdədir. Üzəri mum təbəqəsi ilə örtülmüşdür. Qabığı qalın və elastikdir. Ləti şirəlidir.
Sort orta-gecyetişəndir. Gilələri sentyabr ayının II və III
ongünlüklərində tam yetişir. Abşeron şəraitində vegetasiya
müddəti 155-160 gün arasındadır.
Kollarının boyümə gücü ortadır (178,0 sm). Zoğları yaxşı
yetişir (94,5%). Çiçəkləri orta və yüksək miqdarda tökülür.
Salxımlarında noxudlaşmış gilələr azlıq təşkil edir. Abşeron
şəraitində oidium və boz çürümə xəstəliklərinə qarşı tolerantlıq
(3-3,5 bal) nümayiş etdirir. Salxım yarpaqbükəni ilə zəif
sirayətlənir.
Orta, yaxud yüksək məhsuldar sortdur. Barlı zoğların
miqdarı 62,2%; salxımın miqdarı 32 ədəd; bar əmsalı 0,8;
məhsuldarlıq əmsalı 1,28 təşkil edir. Salxımların orta kütləsi
186,6 q, kolun məhsuldarlığı 5,2 kq, hektardan məhsuldarlıq
115,5 s/ha-dir.
Giləsində şəkərlilik 19,2-21,2 q/100 sm3, titrləşən turşuluq 5,6-7,2 q/dm3 arasında dəyişir. Salxımlarının 84,2%-i
şirədən, 7,8%-i qabıq və lətin qalığından, 4,6%-i daraqdan,
3,4%-i toxumdan ibarətdir. 100 gilənin kütləsi 196 q, 100 toxumun kütləsi isə 3,6 q-dır.
Sortun məhsulu yüksək keyfiyyətli şərabların, şampan
materialının alınması üçün qiymətli mənbədir. Ondan kaqor və
portveyn tipli şərabların hazırlanmasında kupaj materialı kimi
istifadə olunması məqsədəuyğundur.
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Respublikamızın düzən və dağətəyi ərazilərində sortun
geniş əkilb-becərilməsi perspektivlidir. Sort Gəncə-Qazax və
Şirvan bölgələri üçün perspektivli olduğundan respublikanın
sort standartlarına daxil edilmişdir.
Merlo (Merlot) – Fransız texniki üzüm sortu olub,
Aralıq dənizi sahillərində, Əlcəzairdə, Rusiyanın cənubunda və
s. yayılmışdır.
Qərbi Avropa ekoloji-coğrafi qrupuna aiddir.
Üzüm salxımı orta böyüklükdə (uzunluğu 12-17, eni 7-10
sm), silindr-konusvari, bəzən qanadlı, orta möhkəmlikdədir
(sıxlıqdadır). Salxımın kütləsi 113-150 q olur. Salxım saplağı
uzundur. Giləsi orta irilikdə (uzunluğu 13-14, eni 12-13 mm),
dairəvi, qara, mum təbəqəsi ilə örtülüdür. Ləti sulu, rəngsiz
şirəlidir. Qabığı möhkəmdir. Dadı harmonik, quş üzümü tamlıdır. 100 gilənin orta kütləsi 100-140 qramdır. Gilədə toxumların sayı 1-3 ədəd olur (şəkil 1.6).

Şəkil 1.6. Merlo sortu

43

Tumurcuğun açılmasından üzüm məhsulunun texniki
yetişkənliyinə qədər – süfrə şərtabları hazırlamaq məqsədilə 152 gün, desert – 164 gün təşkil edir. Bu dövr ərzində fəal temperaturlar cəmi 3000-33000C-dir. Üzüm yığımı sentyabrın sonu
– oktyabrın əvvəllərində aparılır.
Salxımın mexaniki tərkibi, %-lə; şirə - 73,5,daraq - 4,3,
qabıq, lətin bərk hissəsi və toxum - 22,2. Yığımda şəklərlik
19,5-22 q/100ml, turşuluq 5,2-8,2 q/l olur.
Üzüm məhsulu yüksək keyfiyyətli süfrə və desert şərablar hazırlamaq üçün, həmçinin digər qırmızı şərablar və şirələrin kupajında istifadə olunur. Onun iri və zərif qabıqlı giləsi
az miqdar taninli şərab verir və o, digərlərindən tez yetişir. Şərab intensiv rəngi, dolğunluğu, harmonik dadı və özünəməxsus
buketi ilə fərqlənir.
Xindoqnı sortu. Azərbaycanın ən qədim, qiymətli yerli
texniki üzüm sortudur. Sort şərq qrupunun texniki üzüm
sortları yarımqrupuna (convar orientalis subconvar caspica
Negr.) mənsubdur (şəkil 1.7).
Yarpaqları orta ölçüdə (uzunluğu 15-18 sm, eni 14-17
sm) olub, dəyirmi formada və 5 dilimlidir. Ayanın kəsikləri
orta dərinlikdə və dərindir, müstəvisi düz, yaxud qıfşəkillidir.
Dilimlərin ucu nisbətən yuxarıya doğru əyilmişdir. Yuxarı kəsikləri orta dərinlikdə və dərin olub, açıq, yaxud bağlıdır. Açıq
kəsiklər tərəfləri paralel və iti dibli girdə formalı liraşəkillidir.
Bağlı kəsiklər yumurtavarı, yaxud üçbucaqşəkilli və girdə
formadadır. Aşağı kəsiklər açıq olub, tərəfləri paralel və girdə,
yaxud sivri dibli liraşəkilli formadadır. Bəzi yarpaqlarda aşağı
kəsiklər bağlıdır. Dilimlərin ucundakı dişciklər sonluğu girdə
olan üçbucaqşəkilli, tək-tək hallarda sonu sivri üçbucaqşəkillidir. Kənar dişcikləri dar üçbucaqşəkilli, yaxud tərəfləri nisbətən qabarıq üçbucaqşəkillidir.
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Şəkil 1.7. Xındoqnı sortu
Çiçəyi ikicinslidir. Salxımları orta və iri ölçüdə (uzunluğu 14-22 sm, eni 12-15 sm) olub, əsasən konusvarı formadadır. Şaxəli, bəzən qanadlı salxımlara da rast gəlinir, çox sıxdır. Gilələri orta və iri ölçüdə (uzunluğu 15-21 mm, eni 14-20
mm) olub, simmetrikdir, tünd-göy, yaxud qara rəngdə, girdə
formadadır. Qabığı nazik və elastik olub, üzəri sıx mum təbəqəsi ilə örtülüdür. Ləti şirəlidir. Şirəsi şərabı-qırmızı rəngdədir.
Giləsində 2-4 ədəd toxum vardır.
Sort gecyetişəndir. Vegetasiya müddəti 155 gün davam
edir. Gilələrinin tam yetişməsi sentyabr ayının ikinci ongünlüyündə baş verir. Tənəklərinin böyümə gücü yüksəkdir (230,7
sm). Zoğları yaxşı yetişir (83,8%). Çiçəklərinin tökülmə dərəcəsi 52,6%, salxımlarda noxudlaşmış gilələrin miqdarı 6,1%
təşkil edir. Oidium xəstəliyinə sortun yarpaqları tolerantlıq (33,5 bal), salxımları çox davamsızlıq (5 bal) nümayiş etdirir.
Sort antraknoz xəstəliyinə davamsızlıq (4-4,5 bal) və boz
çürümə xəstəliyinə isə tolerantlıq (3-3,5 bal) nümayiş etdirir.
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Orta, yaxud yüksək məhsuldar sortdur. Barlı zoğların
miqdarı 65,3%; bar əmsalı 0,93; məhsuldarlıq əmsalı 1,68; salxımların sayı 34 ədəd; salxımların orta kütləsi 216 q; məhsuldarlığı 3,4 kq; hektardan məhsuldarlıq isə 75,5 s/ha təşkil edir.
Sort tipik texniki istiqamətlidir. Salxımlarının ümumi
kütləsinə görə şirə çıxımı 79,8%, qabıq və lətin qalığı 11,5%,
daraq 4,5%, toxum 4,2% təşkil edir. 100 gilənin kütləsi 184,6
q, 100 toxumun kütləsi 4,3 q-dır. Giləsində 18,7 q/100 sm3
şəkər və 5,27 q/dm3 titrləşən turşuluq vardır.
Xindoqnı sortunun məhsulu yüksəkkeyfiyyətli qırmızı
süfrə şərablarının alınması üçün qiymətli mənbədir.
Respublikanın əksər bölgələrində rayonlaşdırılaraq (Kürkənarı suvarılan ovalıq, Şirvan–Qarabağ suvarılan ovalıq,
Suvarılan dağətəyi-düzən, Dağətəyi çöl, Alçaq dağlıq və ŞəkiZaqatala zonaları) əkilib-becərilir.
Şardone sortu. Sort Fransanın ən qədim üzüm
sortlarından biridir. Fransadakı üzümlüklərinin 40 min hektara
yaxın ərazisini Şardone sortunun becərildiyi sahələr təşkil edir.
Sort dünyanın əksər üzümçülük ölkələrində əkilib-becərilir
(şəkil 1.8).

Şəkil 1.8. Şardone sortu
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Sort Qərbi Avropa sortlar qrupuna (convar occidentalis
Negr.) daxildir.
Yarpaqları orta ölçüdə (uzunluğu 14-18 sm, eni 13-17
sm), dəyirmi formada, ayası bütöv, yaxud zəif yarılmış vəziyyətdə olub, 3-5 dilimlidir. Ayanın üzəri hamar, tünd-yaşıl rəngdə olub, kənarları nisbətən yuxarı əyilmiş, zəif dalğavari-qıfşəkillidir. Yuxarı kəsikləri açıq, üçbucaqşəkilli, yaxud liraşəkilli,
bəzən bağlı olur. Aşağı kəsikləri açıq, girintili bucaq şəklində,
yaxud üçbucaqşəkillidir. Saplaq oyuğu açıq, liraşəkilli, oxvari,
yaxud tağşəkillidir. Yarpağın alt səthi seyrək hörümçək toruna
bənzər tüklə örtülüdür. Damarlar üzərində qısa tükcüklər müşahidə edilir. Dilimlərin ucundakı dişciklər enli, uzun, iti uclu
üçbucaqşəkilli, kənar dişciklər də iti uclu, enli, üçbucaqşəkilli,
yaxud mişarvaridir.
Çiçəyi ikicinslidir. Salxımları xırda, yaxud orta ölçüdə
(uzunluğu 9-16 sm, eni 8-12 sm), silindrik, konusvarı, bəzən
zəif qanadlı olub, seyrəkdir. Gilələri xırda, yaxud orta ölçüdə
(uzunluğu 12-19 mm, eni 11-16 mm), girdə, yaxud zəif oval
formada, yaşılımtıl-ağ, tam yetişdikdə isə günəş düşən hissələr
qızılı rəngdə olur. Qabığı nazik olub, möhkəmdir. Ləti şirəlidir.
Sorta məxsus ətiri və qoxusu vardır.
Orta dövrdə yetişir. Gilələri sentyabr ayının əvvəllərində
tam yetişir. Abşeron şəraitində vegetasiya müddəti 140-146
gün arasında dəyişir. Kollarının böyümə gücü ortadır (186 sm).
Zoğları yaxşı yetişir (88,2-926%). Çiçəkləri orta səviyyədə
tökülür (60%). Salxımlarında noxudlaşmış gilələrin miqdarı
aşağıdır. Sort Abşeron şəraitində oidium, boz çürümə xəstəliklərinə qarşı davamsızlıq (4-4,5 bal) nümayiş etdirir. Salxım
yarpaqbükəni ilə orta dərəcədə sirayətlənir.
Orta, yaxud yüksək məhsuldar sortdur. Barlı zoğların
miqdarı 60-70%; bar əmsalı 1,1-1,2; məhsuldarlıq əmsalı 1,41,8; salxımların sayı 22-40 ədəd; salxımın orta kütləsi 110-160
q; kolun məhsuldarlıqı 3,0-5,4 kq; hektardan məhsuldarlıq 60120 s/ha arasında dəyişir.
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Tənəklərinə çoxqollu yelpik formasının verilməsi, bar
barmaqlarının 8-12 gözə kəsilməsi məqsədəuyğundur.
Salxımlarının 84,6%-i şirədən, 7,4%-i qabıq və lətin
qalığından 4,0%-i daraqdan, 4,0%-i isə toxumdan ibarətdir.
100 gilənin kütləsi 160-190 q, 100 toxumun kütləsi 3,8-4,2 q
arasında tərəddüd edir. Giləsində şəkərlilik 17-23 q/100 sm3,
titrlənən turşuluq 6,56-8,26 q/dm3 arasında dəyişir.
Sortun məhsulu şampan şərab materialının və ağ süfrə
şərablarının alınması üçün qiymətli materialdır.
Respublikanın dağlıq və dağətəyi rayonlarında əkilibbecərilməsi perspektivlidir.
Sira (Şiraz) - Sinonimləri: Şiraz, Serii, Pti Sira, həmçinin
keçmişdə Ermitaj Sira. Qırmızı texniki üzüm sortu olub, orta
dövrdə yetişəndir. Vətəninin Fransa olduğu bildirilir (şəkil 1.9).

Şəkil 1.9. Sira (Şiraz) sortu
Salxımı orta, slindr konusvari, orta sıxlıqdadır. Giləsi orta, zəif oval qaradır.
Məhsuldarlığı aşağıdır. Göbələk xəstəliklərinə davamlığı
kafidir. Fransanın cənubunda, Cənubi Afrikada və Kaliforniyada geniş becərilir. Son illərdə Azərbaycanda da becərilməkdədir.
Fransanın cənubunda kupaj üçün istifadə olunur. Taninli,
tutqun, əla yetişmiş, dadda bibər çalarlı şərab verir.
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Sira (Şiraz) əkinləri altında bütün dünyada 110 min
hektar üzümlük vardır. Onun 50 min hektarı Fransanın 40 min
– Avstraliyanın və 7,5 min hektarı Kaliforniyanın payına düşür.
1998-ci ildə aparılan DNT ekspertizasının nəticəsi göstərmişdir ki, Sira yerli Fransa sortudur.
Semilyon (Semillon) – Fransanın Bordo ağ şərabları
üçün əsas sortdur. Həmçinin Çili və Avstraliyada geniş yayılmışdır. Dünyanın ən məşhur və bahalı desert şərabının tərkibinin 80%-ni təşkil edir (şəkil 1.10).

Şəkil 1.10. Semilyon sortu
Semilyon şərabı əncir, limon, armud, şafran, ot dadı və
ətrinə malik ola bilər. Onlar aşağı turşuluğa, yumşaq ətrə,
yüksək miqdarda spirtə malik olmaqla, yağlıtəhərdirlər. Adətən
49

Semilyon ətri əsas olmayıb, köməkçi olur, şərabçılar onu digər
sortlarla qarışdırmaqla istifadə edirlər. Bu şərab yumşaq və
zərif olub, Sovinyon Blanın turş və aqressiv ətrini tarazlaşdıra
bilir. Şardone ilə qarışdırıldıqda Semilyon yaxşı təsir göstərir
və onu zənginləşdirir.
Semilyon mətbəxdə dəniz məhsulları (balıq, molyuska)
ilə yaxşı ifadə olunur.
Ağ Sovinyon – Fransa sortu olub, Fransa, Avstriya, Ruminiya, Bolqarıstan, Macarıstan, ABŞ, Argentina və Avstraliyada yayılmışdır (şəkil 1.11).

Şəkil 1.11. Ağ Sovinyon
Salxımı böyük olmayıb, orta irilikdə (uzunluğu 10-13,
eni 6-10 sm), slindirik, bəzən pəncəli, çox möhkəmdir. Salxım
saplağı qısadır. Orta kütləsi 75-120 qramdır. Giləsi xırda və
orta irilikədədir (uzunluğu 15-17, eni 14-16 mm), dairəvi və
zəif oval olub; çox vaxt deformasiyaya uğramış, yaşılvari-ağ,
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gün altında sarıtəhər-çəhrayı yanıq alır. Qabığı davamlı,
pruinlə və tünd-qəhvəyi nöqtələrlə örtülüdür. Ləti şirəli,
harmonik dadlı, özünə məxsus ətir və tamlıdır. 100 glənin orta
kütləsi 130 qramdır. Gilədə toxumların sayı 2-3 ədəddir.
Salxımın tərkibi, %-lə: şirə-77,8, daraq-4. Qabıq, lətin
bərk hissəsi və toxum-18,2. Sort yüksək keyfiyyətli texniki
sortlar qrupuna aiddir. Yığıldıqda gilədə şəkərin miqdarı 18,623,1 q/100ml, turşuluq 6,4-11,1 q/l-olur. Onu çox vaxt Aliqote,
Rislinq və digər sortarın sort yaxşılaşdırıcısı kimi kupajda
istifadə edirlər. Şərab materialına zəriflik, dada dolğunluq, ətirə
davamlılıq verir. Sovinyondan şirə, süfrə şərabı, şampan şərab
materialı hazırlanır. Sortdan təzə halda da istifadə etmək olar.
Parlaq ətirli, həddindən artıq təzəlikdə, cavan yaşda çox yüksək
keyfiyyətə malik şərab verir.
1.3. Üzümün yetişməsi üzərində nəzarət
Süfrə şərablarının keyfiyyətini xeyli dərəcədə emal
olunan üzümün yetişkənlik səviyyəsi müəyyən edir. Yalnız bir
faktı qeyd etmək yerinə düşər ki, hər tip şərabın üzümün
yetişkənliyinə və kimyəvi tərkibinə bir növ fərdi tələbləri
vardır. Çox tez, vaxtından əvvəl, həm də həddindən artıq gec
aparılan üzüm yığımı şərabın keyfiyyətində mənfi şəkildə əks
olunur. Bütün bunlar üzümün yetişkənliyinin düzgün təyin
olunmasının nə qədər əhəmiyyətli məsələ olmasına dəlalət edir.
Üzümün yetişkənliyini təyin etmək üçün əvvəlcə üzümlükdə
bircinsli sahələr ayrılır.
Üzümlükdə bircinsli sahələrin ayrılması. Üzümün yetişməsi üzərində nəzarətin düzgün təşkili üçün təsərrüfatın bütün
üzümlükləri torpaq şəraitinə və relyefinə görə bircinsli sahələrə
bölünür. Sahələr elə seçilməlidir ki, orada üzümün yetişkənliyi
bərabər səviyyədə olsun. Qarışıq əkin sahələrində yetişmə
üzərində müşahidələr hər sort üzrə ayrıca aparılır.
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Təsərrüfatda seçilən bircinsli sahələrin miqdarı üzümlüklərin sahəsindən, sortların sayından, torpağın müxtəlifliyindən
və relyefin xarakterindən asılı olaraq dəyişə bilər. Lakin
üzümlüklərin həddindən artıq xırdalanması və ondan çoxlu
sayda kiçik sahələrin ayrılması da məqsədə müvafiq sayılmır.
Çünki bu halda üzümün yetişməsi üzərində nəzarət işlərinin
həcmi artmaqla ağır zəhmət tələb olunur.
Ayrılan sahələrin optimum ölçü və miqdarı təsərrüfatın
baş üzümçü mütəxəsisi, zavod şərabçısı və laboratoriya müdiri
tərəfindən əvvəlki illərin təcrübəsi də nəzərə alınmaqla hər bir
fərdi hal üçün ayrıca müəyyənləşdirilir.
Ayrılan sahələrin həcmi buradakı üzüm məhsulunun günün yarısından az və iki gündən çox olmadan yığımına imkan
verməlidir.
Üzümün yetişməsi üzərində müşahidə aparılan bircinsli
sahələrin sayı 40-dan çox(çox fərqli təbii şəraiti və üzümlüklərinin sort tərkibi olan təsərrüfatlar üçün) və 10-dan az
olmadan (az sort və bircinsli üzümlük massivləri ilə xarakterizə
olunan təsərrüfatlar üçün) müəyyən olunur.
Hər bir təsərrüfatda seçilən üzümlük sahələrinin uzun
illər üçün nəzərdə tutulan xəritəsi tərtib olunur. Beləliklə, üzümün yetişməsi üzərində nəzarət tərtib olunmuş xəritədə əksini
tapan bircinsli sahələr üzrə, qarışıq əkinlərdə isə həmin sahə
daxilində olan hər sort üzrə ayrıca aparılır.
Üzümün yetişməsi üzərində müşahidələr aparılması.
Üzümün yetişməsi üzərində müşahidələrə onun yetişməsindən
təqribən 2 həftə əvvəl başlanır. Müşahidələr əvvəlcə hər 2-3
gündən bir, yığım günü yaxınlaşdıqda isə hər gün aparılır.
Üzümün yetişməsi üzərində nəzarət sahə və laboratoriya
metodları ilə aparıla bilər.
Sahə metodu. Üzümün şəkərliyinin birbaşa üzümlükdə
sahə refraktometrinin köməyi ilə təyin olunmasına əsaslanır.
Bu halda üzümün yetişmə vəziyyətinə dair təqribi məlumat
əldə olunur.
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Jurnalda qeyd etmək üçün və xüsusilə də yığım gününün
təyini məqsədilə də üzümün yetişmə dərəcəsini müəyyənləşdirməyin laboratoriya metodundan istifadə olunmalıdır. Bu
halda ayrılmış sahələrdən götürülərək laboratoriyaya gətrilmiş
orta nümunələrdə şəkərlik və titirləşən turşuluq təyin edilir.
Sahə metodunda üzümün şəkərliyini müəyyən etmək
üçün üzümlüklərin bircinsli sahələrindən bir neçə cərgədən və
hər cərgədə bir neçə tənəkdən, müxtəlif yüksəklik və cəhətliklərdən, həmçinin kölgələnmə səviyyəsindən asılı olaraq 1-2
gilə götrülür. Hər gilədə sahə refraktometrinin köməyi ilə şəkərlik təyin olunur. Bunun üçün refraktometrin prizması üzərinə gilədən 1 damla şirə sıxılır. Təyin etməzdən əvvəl refraktometrin prizmasının səthini tədqiq olunan gilə şirəsi ilə silmək
lazımdır. Temperatur düzəlişindən sonra refraktometrin göstəricisi qeydə alınır və gilə şirəsində şəkərin faizlə miqdarına
çevrilir.
Araşdırılan sahədə üzümün yetişkənliyinin vəziyyəti
ayrı-ayrı gilələrin şəkərliyinin orta göstəricisi tapılmaqla müəyyən olunur. Şəkərliyi müəyyən olunan gilələrin sayı həmin
sahədə üzümün yetişkənliyinin uygun olma dərəcəsindən asılı
olur. Ayrı-ayrı gilələr üzrə alınan nəticələr bir-birindən nə
qədər az fərqlənərsə daha az ölçmələrlə kifayətlənmək olar.
Üzümün yetişmə dərəcəsinin təyininin dəqiqliyini həm də
şəkərliyi tədqiq olunan gilələrin sayı müəyyən edir. Qeyd
olunan şərtlər nəzər alınmaqla tədqiq olunan sahədə üzümün
orta yetişmə vəziyyətini müəyyən etmək üçün 20-40,
məsuliyyətli vəziyyətdə və qeyri bərabər yetişmədə daha çox
gilədə şəkərlik təyin edilməlidir.
Üzümün yetişkənlik dərəcəsinin sahə metodu ilə təyini
üsulu üzümün nə dərəcədə bərabər səviyyədə yetişməsini
müəyyən etməyə imkan verir. Üzümün yetişkənlik vəziyyətinin
daha çox bircinsli olması (tam yetişkənlik) yığım gününün yaxınlaşmasına dəlalət edə bilər.

53

Beləliklə, üzümün yetişkənlik dərəcəsini təyin etmənin
sahə metodu çox sadəliyi ilə fərqlənir və üzümün yetişməsi
üzərində nəzarət aparılması üçün olduqca faydalıdır.
Laboratoriya metodu. Tədqiq olunan sahədən laboratoriyaya gətrilmiş üzümün orta nümunəsində şəkər və titrləşən turşuluq müəyyən edilir. Alınan nəticələr o vaxt praktik
əhəmiyyət kəsb edir ki, təhlil olunan nümunə həqiqətən öyrənilən sahədəki üzümün yetişməsinə dair orta vəziyyəti əks
etdirmiş olsun. Bununla əlaqədar olaraq sahədən orta nümunənin götrülməsi məsələsinə xüsusi diqqət verilməlidir.
Üzüm sahəsindən orta nümunənin götrülməsi. Hər cərgədə yerləşən bir neçə tənəkdən 1-2 üzüm salxımı götrülür.
Salxımlar müxtəlif yüksəkliklərdə fərqli cəhətlərdə, həmçinin
kölgələnmə dərəcəsinə görə fərqlənən yerlərdən götrülür.
Şpalersiz üzümlüklərdən nümunə cərgələr üzrə deyil 2 dioqanal üzrə götrülür. Nümunənin ümumi kütləsi 3-5 kq təşkil
etməlidir. Nümunədə seçilmiş sahədəki üzümün yetişkənliyini
əks etdirən müxtəlif yetişkənlik dərəcəsinə malik olan üzüm
salxımları olmalıdır. Ona görə də orta nümunənin götrülməsi
ixtisaslaşmış və xüsusi təlimat almış üzümçülər tərəfindən yerinə yetrilməlidir. Orta nümunənin düzgün götrülməsinə nəzarət zavod laboratoriyasının işçisi tərəfindən həyata keçirilir.
Üzümün orta nümunəsinin analizə hazırlanması. Seçilmiş
sahədən laboratoriyaya gətrilmiş orta nümunədən ümumi
nümunənin yetişkənlik vəziyyətinə cavab verən 1-2 kq üzüm
ayrılır və laboratoriya sıxıcısında sıxılır. Əgər laboratoriya
sıxıcısı olmazsa üzüm parçadan olan kisələrdə sıxılaraq şirəsi
ayrılır. 1 kq üzümdən 550-600 ml şirə ayrılmalıdır.
Təhlildən əvvəl alınan şirə kağız filtirdən süzülür, süzüntünün ilk hissəsi yenidən filtirə qaytarılır. Bu əməliyyat kifayət
qədər şəffaflıq alınana qədər davam etdirilir. Zəif lopalılığa
diqqət verilməyə bilər. Sıxılmadan alınan bütün fraksiyalar
qarışdırılır və bu yolla alınan şirədən təhlil üçün lazım olan
miqdarda götrülür.
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Nəzərə almaq lazımdır ki, təhlilin aparılmasında hər hansı gecikmə yol verilməzdir. Çünki bu halda şirə qıcqıra bilər.
Tələb olunan hallarda şirə müəyyən müddət saxlana bilər, lakin
bu zaman ona bəzi antiseptiklər (formalin, xardal yağı və s)
vurulmalıdır.
Üzümün şəkərliyinin təyini. Təhlilə hazırlanmış şirədə
şəkərliyin təyini aparılır. Bu məqsədlə istifadə olunan daha geniş yayılmış metod areometrin köməyi ilə sıxlığın təyini və
onun əsasında şəkərliyin müəyyən olunmasıdır. Şirədə şəkərliyin laboratoriya refraktometrindən istifadə edilməklə də təyini
aparıla bilər. Bu metod daha dəqiq nəticə verir.
Üzümün yetişməsi üzərində nəzarət zamanı şəkərin
kimyəvi metodlarla təyini məqsədə uyğun sayılmır. Çünki bu
halda vaxt və reaktiv sərfiyyatı özünü doğrultmur. Başqa sözlə
götürülən orta nümunə bütün sahədəki üzümün həqiqi şəkərliyini dolğunluqla əks etdirmir. Ona görə də sıxlığa, yaxud
laboratoriya refraktometrinin göstəricisinə əsasən şəkərliyin
təyini sadəliyi və sürətinə görə (orta nümunənin təhlili üçün)
təcrübənin tələblərini tam ödəyir.
Üzümdə şəkərin miqdarı şirənin şəkərliyinə görə müəyyən olunmaqla 100 ml-də qramla ifadə olunur.
Üzümdə titrləşən turşuluğun təyini. Üzümün yetişməsi
üzərində nəzarət aparıldıqda titrləşən turşuluğun təyini də
mühüm rol oynayır. Bu göstərici şərab istehsalı üçün xammal
olan üzümün xarakteristikası üçün çox vacibdir. Ona görə də
üzümün yetişməsi prosesində titrləşən turşuluğun dəyişmə
dinamikası üzərində müşahidələr aparılır.
Titrləşən turşuluq üzümün orta nümunəsindən alınan
şirənin indiqatordan istifadə edilməklə qələvi məhlulu ilə titrləşdirilməsilə təyin edilir. Həmçinin elektrometrik titrləməyə
əsaslanan metod da tövsiyə oluna bilər.
Üzüm şirəsinin titrləşən turşuluğu adətən şərab turşusuna
çevrilməklə q/l ilə ifadə olunur və onda bir dəqiqliklə müəyyən
olunur. Üzümdə şərab turşusundan başqa digər üzvi turşuların
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olmasını da nəzərə alsaq titrləşən turşuluğun mq-ekv/l ilə ifadə
olunması məqsədə müvafiqdir.
Üzümün yetişməsi üzərində nəzarət jurnalı. Üzümün
yetişməsi üzərində nəzarətin nəticələri xüsusi jurnala yazılır.
Üzümlük sahəsi bircinslidirsə oradan alınan nəticə jurnalın bir
səhifəsində əks etdirilir. Əgər üzümlük qarışıq sortlardan ibarət
olarsa həmin sahənin sərhədləri daxilində hər sortdan alınan
nəticə ayrı səhifəyə yazılır.
Üzümün yetişməsi üzərində nəzarət jurnalı laboratoriyada uzun müddət saxlanmalıdır. Müəyyən illərin məlumatları
işlənilməklə bəzi ümumiləşdirmələr və dəyərli praktik nəticələr
etmək mümkündür.
Üzümün yetişkənlik dərəcəsi. Bu göstərici şəkərlik və
titrləşən turşuluğun müəyyən nisbətləri ilə xarakterizə olunur.
Üzüm giləsinin böyüməsi başa çatdıqdan sonra onda
şəkərin toplanması və turşuluğun azalması başlayır, gilə yumşalır və sorta uyğun rəng alır.
Yetişmə dövründə şəkərin toplanması kifayət qədər sürətli gedir. Bu zaman sutkalıq artım orta hesabla 0,3-0,5%
təşkil edir.
Yetişmənin başlanğıcında titrləşən turşuluq sürətlə azalsa
da sonradan bu proses ləng səciyyə daşıyır.
Tam yetişkənlik başladıqda gilənin tərkibi müəyyən
müddət sabitləşir, şəkərin toplanması dayanır. Bunun ardınca
gilənin kişmişlənməsi (yetişib ötmə mərhələsi) başlayır və təbii
şəraitdə nisbətən yavaş gedir. Davamlı isti, lakin quru olmayan
hava kişmişlənməni stimulə edir. Tənəkdə kişmişlənməyə
üzümün bütün sortları meylli olmayıb, bəzilərində gilələrin
çoxu quruyur və tökülür.
Əlverişsiz meteroloji şəraitdə, həmçinin üzüm xəstəlik
yaxud zərərvericilərlə yoluxduqda yetişmənin normal gedişi
pozulur və üzümün kimyəvi tərkibi pis yönə meyllənir.
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1.4. Gözlənilən məhsuldarlığın və yığım vaxtının
təyini
Gözlənilən məhsuldarlığın əvvəlcədən təyini, məhsulun
yığımına hazırlaşmaq və onun həyata keçrilməsini öz vaxtında
təşkil etmək məqsədilə aparılır. Əvvəlcədən məhsuldarlığın
təyin edilməsi əsasında zavodun həmin miqdar üzüm
məhsuluna hazırlıq vəziyyətinə gətirilməsi, yığım üçün
qabların, nəqliyyat vasitələrinin və s. hazırlanması həyata
keçrilir.
Məhsuldarlığın əvvəlcədən təyini bir, fərdi hallarda isə
iki dəfə aparıla bilər. Birinci dəfə - çiçəkləmədən sonra –
gilələrin qora vəziyyətində, ikinci dəfə- məhsul yığımının
başlanğıcında. Sonuncu təyin olunma o hallarda aparıla bilər
ki, birinci təyinatdan sonra məhsuldarlığa zərər verən hadisələr
(dolu, külək, şaxta) baş vermiş olsun.
Əvvəlcədən məhsuldarlığı təyin etmək üçün (hər sahədə)
1 yaxud 2 cərgədən bir təcrübə üçün tənəklər seçilir. Bu seçim
elə aparılmalıdır ki, onlar bütün sahənin məhsuldarlığını
özündə əks etdirə bilsin. Bu məqsədlə onların dioqanal üzrə
seçilmə prinsipindən istifadə olunur. Birinci cərgədə ikinci
tənək, ikincidə üçüncü, dördüncüdə-beşinci tənək və s. bu
ardıcıllıqla olmaqla götrülür.
Belə tənəklərin sayı və onların cərgədə sıra nömrəsi
üzümlüyün əkin sxeminə, cərgələrarası məsafə və cərgədə
tənəklərin sayına görə müəyyən olunur. Təcrübə tənəklərində
salxımların sayı hesablanaraq konkret sort üçün salxımın
çoxillik orta göstəricisinə vurulur. Beləliklə bir tənəkdən alınan
məhsulun miqarı hektarda olan tənəklərin sayına vurularaq
hektardan məhsuldarlıq tapılır. Bu məlumatlara əsasən bütün
bölmə və təsərrüfat üzrə məhsuldarlıq təyin edilir.
Üzümün yığım gününün müəyyən edilməsi. Baş şərabçı
üzümün yetişməsinin gedişi üzərində aparılmış müşahidə
materiallarına və laboratoriya təhlillərinin nəticələrinə əsasən
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həmin sahədən üzümün yığım gününü müəyyən edir. Müxtəlif
illərdə üzümün rast gəlinən qeyri-bərabər yetişməsi hallarında
seçmə yığım aparıla bilər.Lakin belə yığımı üzümün çoxlu
sayda gilələrinin şəkərliyinin refraktometrdə təyini məlumatları
ilə əsaslandırmaq lazım gəlir.
Şirin desert və xüsusi ilə likor şərablar üçün üzümün
emalında seçmə üsulla yığım tövsiyə olunur. Likor şərablar
üçün seçmə yığım aparıldıqda gilələr soluxdururlur.
Yığılan üzümün tələb olunan kondisiyaya uyğunluğuna
əmin olmaq üçün üzümün yığım vaxtı təyin olunan ərəfədə
həmin sahədən az miqdarda nümunəvi yığım (1-2 kq) aparmaq
məqsədə müvafiq sayılır.
Həmin üzümdən alınan şirənin şəkərliyi və titrləşən turşuluğu ilə bağlı məlumatlar əsasında yığım günü dəqiqləşdirilir.
Bu və ya digər şərab markalarının hazırlanması üçün
üzümün optimum kondisiyası müvafiq texnoloji təlimatlarla
müəyyən olunur. Məsələn, şampan şərab materialı hazırlamaq
üçün üzümdə ən yaxşı şəkərlik 17-20% və titrləşən turşuluq 811q/l; şirin şərablar üçün isə şəkərliyin azı 26% olması daha
yaxşı hesab olunur.
Emala qəbul olunan üzüm bərabər yetişkənliyi ilə xarakterizə olunur. Şirədə lazım olan kondisiyanı almaq məqsədi ilə
yetişib ötmüş üzümlə yetişməmişin qarışdırılması yol verilməzdir.
Üzüm yığımının başlanma vaxtı tələb olunan kondisiya
yarandığı andan müəyyən olunur. Qurudulmuş məhsullar
hazırlamaq üçün nəzərdə tutulan üzüm maksimum yüksək
şəkərliyə malik olmalıdır. Belə ki, kişmiş sortları azı 23%, mövüc azı 22% şəkərlikdə yığılmalıdır. Şirə və şərablar
hazırlamaq üçün nəzərdə tutulan texniki sortlarda gilə şirəsinin
şəkərliyindən əlavə titrləşən turşuluq da vacib rol oynayır.
Bunu və həmçinin hər bir hazırlanacaq üzüm məhsuluna uyğun
gələn kondisiyanı nəzərə alaraq texniki üzüm sortlarının yığımı
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gilənin şəkərlik və turşuluğunun aşağıdakı göstəricilərində
aparılır (cədvəl 1.2).
Cədvəl 1.2
İstifadə istiqamətindən asılı olaraq üzümün optimum
kondisiyası
Emalda
üzümün Şəkərliyi q/100sm3 Titirləşən turşuluğu
q/dm3
istifadəsi
Şərab materialı:
Konyak
15-17
5-11
Şampan
17-19
8-10
Təbii ağ turş
18-20
7-9
Təbii qırmızı turş
19-21
6-8
Təbii kəmşirin
20-22
6-8
Tünd ordinar
16-18
6-9
Tünd markalı
18-22
5-7
Şirin desert
22-dən çox
5-6
Likor desert
28-dən çox
4-6
Üzüm şirəsi
14-16
5-8
Üzümdən vaakum şirəsi, bəhməz, üzüm balı, mürəbbə,
şərbətlər, desert və likor şərablar hazırlandıqda məhsul yığımı
gilənin maksimum şəkərliyində (23-25% və daha çox)
aparılmalıdır.
Üzümün yığım vaxtı təyin edildikdən sonra yığım elə
təşkil olunmalıdır ki, maksimum qısa müddətdə başa çatdırıla
bilsin.
Yığım vaxtının uzanması gilə şirəsinin kimyəvi tərkib
kondisiyasının pozulmasına səbəb olur; xəstəlik və
zərərvericilərdən məhsul itkisinin artması ehtimalı yaranır;
gilənin soluxması və kişmişlənməsi məhsul kütləsində qeyri
istehsal itkilərini artırmış olur ki, bu da bizim isti bölgələrimiz
üçün xüsusilə nəzərə çarpandır.
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1.5. Üzüm yığımı
Şərabçılıq mövsümünü uğurla başa çatdırmaq üçün
şərab zavodunun üzüm qəbuluna uzun müddətli və
məsuliyyətli hazırlanması işi yerinə yetrilməlidir. Üzümün qısa
müddətdə (15-20 gün) və keyfiyyətli emalı üçün sahələrdən
məhsulun yığılması ilə əlaqədar olan bütün məsələlər,
həmçinin onun şərab zavoduna gətrilməsi və birbaşa emalı ilə
bağlı tədbirlər öz vaxtında yerinə yetrilməlidir.
Üzümün yığım vaxtı çoxlu amillərdən asılıdır. Bunlara
üzümün sortu və onun istifadə istiqaməti, ilin meteroloji şəraiti
və s. aiddir. Yetişmə müddətinə görə üzüm sortları tez, orta və
gec yetişən olmaqla qruplaşdırılır. Üzüm yığımı Fetyaska və
Pino qrupu kimi tez yetişən üzüm sortları ilə başlanır. Belə
sortlar əlverişli şəraitdə artıq sentyabrın birinci yarısında 17%
və daha çox şəkər toplayır. Sonra orta müddətdə yetişən sortlar
Aliqote, Rislinq və başqalarının yığımı aparılır. Üzümün emal
mövsümü Kaberne-Sovinyon, Saperavi və başqaları kimi gec
yetişən sortların yığımı ilə başa çatır.
Adətən üzüm yığımı ağ üzüm sortlarından başalanır.
Çünki, bu sortlardan əsasən süfrə və şampan şərabları
hazırlanmasına verilən yüngül şərab materialları hazırlanır.
Üzümün yığım vaxtı həm də onun istifadə
istiqamətindən asılıdır. Məsələn, Rkasiteli üzüm sortundan turş
natural şərablarla yanaşı desert şərablar da hazırlanır. Kaberne
sortundan həm natural həm də desert şərablar hazırlanır. Lakin
elə üzüm sortları vardır ki, onlardan əsasən turş şərablar
(Fetyaska, Rislinq və başqaları) hazırlanır.
Meteroloji şərait üzümün yığım vaxtına həlledici təsir
göstərir. Temperatur və nisbi rütubət rejmindən asılı olaraq bu
və ya digər sortun yetişmə vaxtında xeyli fərq müəyyən
olunmuşdur. Məsələn, Rislinq sortunun yetişmə müdətində
ayrı-ayrı illərdə 19 gün, Aliqote sortunda 44 gün fərq müşahidə
olunmuşdur. Ona görə də üzümün yığım vaxtının düzgün
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müəyyən olunması vacibdir. Yığım vaxtı texniki, yaxud sənaye
yetişkənliyi adlandırılan dövrə uyğun gəlməlidir. Bu halda
üzüm şirəsində şəkər, turşu, aromatik və digər maddələrin
miqdarı hazırlanacaq şərabın tipinə uyğun tələblərə cavab
verməlidir.
Məlumdur ki, şəkər və turşuluğun miqdarı üzümün
yetişkənliyini müəyyən edən başlıca göstəricilərdir.
Üzümün tam, yaxud fizioloji yetişkənliyi üzümün
giləsində şəkərin miqdarının maksimum böyüklüyə çatması və
həmin səviyyədə 2-3 gün müddətində qalması, yaxud həmin
səviyyədən əhəmiyyətsiz miqdarda yüksəlməsidir. Bu halda
turşuluq da az dəyişir. Şərab tiplərinin çoxu üçün (süfrə, şampan və s.) üzümün texniki yetişkənliyi onun fizioloji yetişkənliyini qabaqlayır, bəzi desert şərablar üçün (muskat, kaqor və
b.) isə üzümün texniki yetişkənliyi fizioloji yetişkənlikdən
sonra gəlir.
Üzüm yığımı zamanı hava şəraiti də şərabın keyfiyyətinə təsir göstərir. Üzüm 200C-yə yaxın temperaturda yığıldıqda şirənin qıcqırması optimum şəraitdə gedir. Emala daxil
olan üzümün yüksək, yaxud çox aşağı temperaturu qıcqırma
prosesinə mənfi təsir göstərir. Birinci halda qıcqırma şiddətli
getməklə ətirli maddələrin itgisi baş verir, aşağı temperatur isə
qıcqırmanı həddindən ziyadə ləngidir və nəticədə şəkər
yarımçıq qıcqırır. Ona görə də isti havada yığımın tezdən və
axşam saatlarında aparılması məqsədə uyğundur. Üzümün
yağışlı havada yığılması tövsiyə olunmur, çünki bu, şirə şəkərliyinin 1-2% durulmasına gətirib çıxarır.
Şpalerə qaldırılmış üzüm cərgəsində hərəsi bir tərəfdən
olmaqla 2 nəfər yığım aparır. Salxımların qoparılmasının qayçı
ilə aparılması əlverişlidir. Bu zaman qayçının köməyilə budaqlanmanın başlandığı yerdən salxım kəsilir və zədələnmiş gilələr
kənar edilir. Salxımlar böyük olmayan səbətə, emallı yaxud
yeyinti plassmasından olan vedrəyə yığılır.
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Meteoroloji baxımdan əlverişli olmayan illərdə, yəni
üzümün yetişməsi yağışlarla müşayət olunduqda gilələr boz
çürümə ilə yoluxur. Yığım zamanı belə məhsulun sortlaşdırılması aparılmalıdır. Emala yalnız sağlam üzüm daxil olmalıdır. Bunun üçün sağlam və zədələnmiş gilələr ayrı-ayrı toplanır. Əgər salxım çoxlu miqdarda zədəli gilələr faizinə (25%dən çox) malik olarsa belə üzümü ayrı emal edirlər.
Üzüm yığımı ciddi qaydada sort üzrə aparılır. Ağ,
qırmızı, yaxud çəhrayı üzüm sortlarını qarışdırmaq olmaz.
Səbətlərə yığılmış üzüm avtomobilin kuzovunda polad
vərəqdən qurulmuş xüsusi konteynerə boşaldılır və dərhal emal
məntəqəsinə gətrilir. Yığım və üzümün emalı arasında 4
saatdan artıq vaxt keçməməlidir.
Üzümün yığılma texnologiyası. Üzümün yığım prosesi
özündə aşağıdakı əməliyyatları əhatə edir:
1-tənək üzərində salxımın tapılması; 2-salxımın tənəkdən
qoparılması; 3-üzümün qablara (sərbəst, vedrə, qutu, konteyner) yığılması; 4-üzümün sahədə nəqliyyat vasitəsinə daşınması və ona yüklənməsi; 5-üzümün sahədən emal yerinə nəql
olunması
Bu əməliyyatların hansı üsulla yerinə yetrilməsindən asılı
olaraq üzümün yığım üsulunun adı da müəyyən olunur.
Əgər əvvəlki 4 əməliyyat əllə aparılırsa üzüm yığımı əllə yığım adlanır. Bu əməliyyatları yerinə yetirmək üçün
xüsusi alətlər (qayçı, bıçaq) tətbiq olunur. Əgər tənək üzərində
salxımın tapılması, qoparılması və qablara yığılması (1-3 əməliyyatlar) əllə; sonrakı əməliyyatlar - sahədən kənara daşınma,
yükləmə və nəql olunma köməkçi mexanizmlər yaxud nəqliyyat vasitələri ilə yerinə yetirilərsə belə yığım yarım mexanikləşdirilmiş, yaxud bir qədər mexanikləşdirmə vasitələrinin
köməyilə aparılmış hesab olunur.
Əgər yuxarıdakı bütün 5 əməliyyatın hamısı maşınlarla
yerinə yetirilərsə üzümün yığımı mexanikləşdirilmiş, yaxud
maşınla yığım adlanır.
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Əllə yığım qayçı və bıçağın köməyilə aparılır. Bu halda 1
işçiyə orta yığım norması gündəlik 300-400 kq təşkil edir. Əllə
yığıma illik əmək haqqının 30%-i, texniki sortlar üzrə isə
əməyin 20-30%-i, süfrə sortları üzrə 40%-i sərf olunur. Üzümün əllə yığımı zamanı əmək məhsuldarlığı əsasən yığıcının iş
qabiliyyətindən, sahədə bitkinin məhsuldarlığından və sortun
xüsusiyyətlərindən (salxımın kütləsi, saplağın möhkəmliyi)
asılı olur.
Bəzi hallarda salxımın kəsilməsi üçün sərf olunan mexaniki gücü yüngülləşdirmək üçün pnevmatik qayçılardan istifadə
olunur. Lakin onların geniş tətbiqi problemi hələ tam həllini
tapmamışdır. Adətən üzümçülük təsərrüfatlarında məhsul
yığımı üç əsas texnoloji sxem üzrə aparılır: 1-bütün əməliyyatlar əllə aparılır; 2-yığım və kənara daşınma əllə, yüklənmə
mexanikləşdirilmiş üsulla; 3-tənəkdən üzüm yığımı əllə,
cərgələr arasından çıxarma və yüklənmə - mexanikləşdirilmiş
üsulla.
Yığılmış üzümün cərgə aralarından daşınmasında məsafəni qısaltmaq üçün yığımın cərgənin ortasından başlanaraq
yola tərəf aparılması məqsədə müvafiqdir. Bu halda hər yığıcıya yarım cərgə ayrılır və yığılmış üzümün yola çıxarılması
məsafəsi iki dəfə azalmış olur.
Lakin bu halda da məhsulu yola çıxartmaq üçün əl əməyi
tələb olunur. Bu işlərin səmərəliliyini daha da artırmaq üçün
yığılmış məhsulun cərgə aralarından daşınması və yüklənməsi
işlərini maksimum mexanikləşdirməyə çalışırlar. Bunun üçün
cərgə aralarında xüsusi qapalı və ya açıq daşıyıcı saxlanılaraq
yığılan üzüm ona boşaldılır və sonra sahənin kənarındakı yolda
olan avtomobilə yüklənir.
Texniki üzüm sortları məhsulunun yığımının mexanikləşdirilməsi. Hazırda üzüm yığan maşınların yaradılması və
işlədilməsində 3 əsas prinsip götrülür. Vibrasiya, pnevmatik və
kəsmə yolu ilə üzümün yığılması. Onların əsasında ABŞ, Fransa, İtaliya, Bolqarıstan, Macarıstan və digər ölkələrdə müxtəlif
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üzüm yığan maşınların onlarla tip və markaları işlənib
hazırlanmışdır. İstehsalatda daha geniş yayılmış maşın nümunələrinə “Çisholum-Rader” (ABŞ), “Vektyur”, “Kalvet”,
“Bro”, “Kok”, (Fransa), “MTB” (İtaliya) aiddir. Bütün bu maşınlar müxtəlif prinsiplər üzrə işləsələr də əmək məhsuldarlığını orta hesabla 20 dəfə və daha çox yüksəldir. Əmək
haqqına və yığım invertarlarına çəkilən xərclər 2-3 dəfə azalır.
ABŞ, Fransa, Macarıstan, Almaniya, və s. ölkələrdə üzüm
yığan maşınlarla toplanan məhsulun xüsusi çəkisi kifayət qədər
yüksək olmaqla davamlı surətdə də artma meyllidir.
Qeyd etmək lazımdır ki, texniki üzüm sortlarının yığımında son vaxtlar silkələyici tipli üzüm yığan maşınlardan geniş istifadə olunur. Bu zaman tənəkdən məhsulun tam
götrülməsi 91,0-99,7% və yığım dolğunluğu 72-98% arasında
dəyişir. Yığılmış üzüm kütləsində bütöv salxım və gilələr 5677% təşkil edir. Maşının məhsuldarlığı 0,4-0,6 ha/s, olub bu
göstərici əllə yığımdan 45 dəfə yüksəkdir. Göründüyü kimi
üzümün mexanikləşdirilmiş üsulla yığımı günün obyektiv
reallığı olub böyük perspektivə malikdir. Bu üsulla üzüm yığımının gələcək inkişafı 2 istiqamətdə getməlidir. Birinci, üzüm
yığan maşınların konstruksiyasının təkmiləşdirilməsi; ikinci,
mexanikləşdirmə vasitələrindən daha səmərəli və keyfiyyətli
istifadə etməyə imkan verən üzümün becərilmə texnologiyasının işlənməsidir.
Üzüm yığan maşınların işində maksismum əmək məhsuldarlığı təmin edən optimum gediş uzunluğu 700-800, minimum 200-100 metrdir. Buna uyğun olaraq yeni üzümlüklər
salınarkən bu və ya digər sort xəritə üzrə yerləşdirilməklə ümumi uzunluğu yuxarıda qeyd olunan optimum uzunluq göstəri-cisindən az olmamalıdır.
Üzüm məhsulunun mexanikləşdirilmiş üsulla yığımında,
əməyin daha yüksək məhsuldarlığına, cərgə araları 3m və daha
çox olan hallarda nail olunur. Maşınlar üçün ən əlverişli şərait
tənəyin ştamb formasında olmasıdır. Tənəyin elementlərinin 50
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sm aşağı olmayan bir xətt üzərində yerləşməsi arzu olunandır.
Salxımların cərgə uzunu zonada yerləşməsi hündürlük və en
üzrə yerləşmədən kəskin fərqlənməməlidir.
Mexanikləşdirilmiş yığıma daha asan uyğunlaşan sortlara
Silvaner, Sovinyon, Saperavi və başqalarını göstərmək olar.
Mexanikləşdirilmiş yığımda Aliqote, Rikasiteli, Kaberne, Merlo, Reyn Rislinqi, Ağ muskat, Ağ pino və başqaları kafi nəticə
verir; Ağ fetyaska, Qara pino, çəhrayi Traminer sortları isə
yaxşı nəticə vermir.
Mexanikləşdirilmiş yığımda bunkerdə toplanmış üzüm
kütləsi tərkibinə, texnoloji göstəricilərinə və keyfiyyətinə görə
əllə yığılmış üzümdən fərqlənir. Belə ki, bunker kütləsinin
tərkibində bütöv gilə və salxımlardan əlavə çoxlu miqdarda
əzilmiş gilə və salxımlar, həmçinin 15-20% şirə olur. Gilə,
daraq, yarpaq səthindən, həmçinin havadakı tozdan şirəyə
mikroorqanizmlər düşərək arzu olunmaz dəyişikliklər törədir.
Eyni zamanda şirə üzümlükdə xəstəlik və zərərvericilərə qarşı
istifadə olunan kimyəvi maddələr, o cümlədən dəmir və mis
duzları ilə çirklənir.
Hava oksigeni ilə sərbəst təmasda olma nəticəsində
oksidləşmə prosesləri intensivləşir.
Qeyd olunanlar nəzərə alınmaqla bunkerdəki üzüm
kütləsinin emal sxemi şirənin 3 fraksiyaya ayrılmasını nəzərdə
tutur: bunker şirəsi, özbaşına ayrılan şirə və sıxıcıdan ayrılan
şirə. Bunker şirəsindən keyfiyyətli şirə materialı o zaman alına
bilər ki, həmin şirə metalsızlaşdırılmaq məqsədi ilə əvvəlcədən
işlənsin, eləcə də mikroorqanizimləri, oksidləşdirici fermentləri
və asılqan maddələri kənar edilsin. Bu şərtlərə əməl olunarsa
mexanikləşdirilmiş üsulla yığılmış üzümdən kifayət qədər
yüksək keyfiyyətli məhsul almaq mümkün olur.
Süfrə üzüm sortları məhsulunun yığılması. Süfrə üzüm
sortlarının məhsulu texniki sortlardan fərqli olaraq salxımın
yetişməsinə görə 2, bəzən 3 dəfəyə yığılır. Uzaq məsafələrə
daşınmaq və qışa saxlamaq üçün nəzərdə tutulan üzümün
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yığımı eyni vaxtda aparılmaqla salxımlar sortlaşdırılır, xəstə və
zədələnmiş gilələr kənar edilir, sortlaşdırılmış salxımlar qablaşdırılır. Bütün bunlar yığım texnologiyasını çətinləşdirir və texniki yığımla müqayisədə yığıma çəkilən xərcləri demək olar ki,
2 dəfə artırır. Bu məqsədlə süfrə sortlarının daha səmərəli
formada yığımının təşkili işlənib hazırlanır. Üzüm yığımı
aparılacaq sahəyə əvvəlcədən qablar (qutular) gətirilir. Həmin
qutular anbarlarda qutu altlıqlarına yığılmaqla (bir qutu
altlığında 62-72 boş qutu olur) sahəyə gətirilir. Bu iş doldurma
boşaltma əməliyyatlarında bir qədər səmərəlilik təmin etmiş
olur.
Süfrə sortlarının mexanikləşdirilmiş yığımı bir o qədər də
geniş yayılmamışdır. Bu yolla üzüm yığımına xidmət edən
maşın 1954-cü ildə ABŞ-da hazırlanmışdır. Bu maşınlar yalnız
kəsmə prinsipi ilə işləyir. Maşınlar yüksək ştamblı, cərgə
araları 4,5-5,5 m olan üzümlüklərdə daha yaxşı nəticə verir.
Belə maşınlar bir qədər sonra Fransa, İtaliya və keçmiş SSRİdə yaradılmışdır.
1.6. Üzümün emal üçün daşınması və qəbulu
Üzümün nəql olunma variantlarına aşağıdakıları göstərmək olar:
1-ci variant - aralıq dayanacaq olmadan olub, keyfiyyətin
saxlanması üçün ideal hesab olunur. Ondan süfrə üzüm
sortlarının yığılması üçün, o cümlədən də kompot istehsalında
istifadə olunan üzümün, həmçinin kişmiş-mövüc sortlarının
yığılmasında istifadə olunur. Tutumu 20-90 kq olan qutulara və
yaxud çəlləklərə yığılan üzüm əmtəə görkəmini saxlayır, gilələr bütöv qalır ki, bu da komopt və qurudulmuş üzüm üçün vacibdir. Üzüm şirəsi itirilmədən və su ilə lazım olmayan duruldulmaya imkan verilmədən iki qat və ciddi yuyulmaya məruz
qoyulur.
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2-ci variant – bir aralıq dayanacaqla olub, üzümün yuyulmaqla və duşda sonrakı yaxalanmasının bütün hallarında tətbiq
olunur: uşaq qidası üçün şirələr, lətli şirələr, üzüm pastası, cem
alındıqda istifadə olunur. Kəsilərək vedrəyə yığılmış üzüm
kütləsi 100 kq olan səbətlərdə, həmçinin xırda ölçülü, tutumu
200 kq olan xüsusi konteynerlərdə daşınır. Fransada belə yığım
variantı zərif texniki şampan üzüm sortlarının əzilməməsi üçün
şampan istehsalında tətbiq olunur. Kaliforniyada (ABŞ) geniş
cərgəli üzümlüklərdə 5-10 tonluq traktor daşıyıcılardan istifadə
olunur.
3-cü variant – dörd aralıq dayanacaqla olub, üzüm yığımının və emala daşınmasının ən geniş yayılmış variantıdır.
MDB ölkələrində üzümün yığımı və emala gətirilməsi bu variantla yerinə yetirilir. Lakin burada səbətlər əvəzinə metal
bunkerlərdən (qovşlardan) istifadə olunur. Həmin bunkerlər
traktor aqreqatının köməyi ilə avtomobilin arxasına qoyulmuş
lodka şəkilli kuzaya yüklənir. Şirə, markalı və şampan şərab
materialı üçün emala gətirilən üzüm qatının qalınlığı 600 mmdən çox olmamalıdır.
4-cü variant – texniki üzüm sort məhsulunun 6-7 mərhələli mexanikləşdirilmiş yığımını nəzərdə tutur. Mərhələlərin
sayının çoxluğu alınan şirə və şərabların keyfiyyətinə mənfi
təsir göstərir. Lakin üzüm yığan maşınlardan istifadə olunması
əmək məhsuldarlığını orta hesabla 20 dəfə yüksəltmiş olur. Bu
metod Avropa və Amerikada geniş tətbiqini tapmışdır. Verilən
məlumatlara görə Fransa, ABŞ və İtaliyanın düzən üzümlüklərində bir neçə min kombayn işləməklə üzüm məhsulunun
30%-dən çoxu bu maşınlarla yığılır. Rusiyada üzüm yığan
kombaynlardan SBK–3, KBR–2, KBU-1-DON və s. kimi
ikinci və üçüncü nəsil maşınlar özünü yaxşı görsətmişdir.
Bunker kütləsinin zavoda gətirilməsi qapalı və boşaldılmaq
üçün əlverişli olan xüsusi avtosterinlərdə həyata keçirilir.
Qab və üzümün yuyulması. Hər iş gününün sonunda
üzümün yığımı və nəql olunması üçün olan vasitələr 40-500C67

yə qədər qızdırılmış içməli təmiz su ilə yuyulur. Şirə emalı
üçün üzüm gətirən konteynerlər hər dəfə yükü boşaldıqdan
sonra yuyulmalıdır.
Emala daxil olan üzüm keyfiyyətinə görə qiymətləndirilir,
sortlaşdırılır və ilkin emala yönəldilir. Süfrə və süfrə - texniki
sortlar konserv istehsalına verilərkən çirkllərdən və mikroorqanizmlərdən təmizlənmək məqsədilə mütləq yuyulmalıdır.
Üzümün yuyulması zərif bitki xammalında olduğu kimi
lentli konteynerlərdə, xırda gözcüklü düş qurğularının köməkliyi ilə yerinə yetirilir. Paslanmayan poladla yaxud adi lentlə
təchiz olunmuş ventilyatorlu yuyucu maşınlar yaxşı nəticə
verir. Kənar qarışıqlar, xəstə və zədələnmiş gilələr yoxlayıcı
lentli konteynerlərdə kənar edilir.
Adətən texniki üzüm sortlarında yuyulma aparılmır.
Çünki, oraya suyun düşməsi şirə və şərabların təbiiliyini pozur.
Bundan əlavə yuyulmağa ehtiyac da yoxdur. Çünki, kənar hissəciklər və mikroorqanizimlər şirə və şərabın dincə qoyulmasında və duruldulmasında ayrılmış olur.
Üzümün qəbulu. Üzüm qəbulu partiyalarla aparılır.
Qəbul olunan üzümün hesabatı avtomat tərəzilərində çəkilməklə yerinə yetirilir. Üzümün qəbulunda onun sortu, sort təmizliyi, şəkərliyi, titrləşən turşuluğu, əzilmiş, xəstəlik və zərərvericilərlə zədələnmiş gilələrin miqdarı müəyyən olunur. Son
vaxtlara qədər (bəzi zavodlarda hətta indi də) çəkilmə, orta nümunənin götürülməsi, şəkərlik və turşuluğun təyini əllə aparılırdı. Hazırda avtomatlaşdırılmış xüsusi qəbul məntəqəsindən
istifadə olunur. Onun tərkibinə avtomat şəkildə çəkən, nümunə
götürən, avtomat refraktometr və avtomat titrometr daxildir.
Çəkilmənin nəticəsi, şəkərliyin və titirləşən turşuluğun
təyininin nəticələri ekarana daxil olur və avtomatik qaydada qəbuledici qəbzə qeydiyata salınır. Keyfiyyət göstəricilərinə görə
üzüm standartın tələblərinə uyğun olmalıdır. Üzüm xarici görünüşünə görə təmiz və sağlam, yarpaqsız və zoğsuz, bir ampeloqrafiq sorta aid olmalıdır. Bir sortlu üzüm məhsulunda 15%-ə
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qədər eyni botaniki növə aid, eyni rəngli digər ampeloqrafiq sort
qarışığına icazə verilir. Əgər eyni şərtlər daxilində bu miqdar
15%-dən çox olarsa üzüm qarışıq sortlu hesab olunur. 20%-ə
qədər əzilmiş gilələrin olması yol veriləndir. Standart üzüm üçün
şəkərlərin kütlə qatılığı 10 q/100 sm3-dan az, zədələnmiş gilələr
isə 10%-dən çox olmamalıdır. Standart üzümdən bütün növ
üzüm məhsulları və təbii şirə hazırlanır. Qəbul olunmuş üzüm
qəbuledici qidalandırıcı bunkerə boşaldılır.
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İKİNCİ FƏSİL
.
İSTEHSAL MÜƏSSİSƏLƏRİ VƏ MÜASİR
AVADANLIQLAR
2.1. Azərbaycanın şirə və şərab istehsalı müəssisələri
2.1.1. “Abşeron şərab” ATSC
Abşeron şərab ATSC 1967-ci ildə yaradılmış, 2004-cü
ildə tamamilə yenidən qurulmuş və səhmdar cəmiyyətinə çevrilmişdir. Hazırda daxili və xarici bazarlarlarda 40-dan çox
adda alkoqollu məhsulları satılmaqdadır. “Abşeron Şərab”spirt
xammalı, spirt rektifikat, natural və oynaq şərablar, konyak,
brendi, likorlar, müxtəlif sort meyvə araqları, digər tünd
alkoqollu içkilər istehsal edir və həmçinin qeyd olunan
məhsulların doldurulması və satışını təmin edir.
“Abşeron-şərab” zavodu Azərbaycanın keyfiyyətli konyak spirti istehsal edən aparıcı müəssisələrindən olub, öz məhsullarını MDB ölkələrinə, o cümlədən Rusiya və Ukraynaya
ixrac edir.
Zovodun şərab- araq məhsulları dəfələrlə müxtəlif beynəlxalq sərgilərdə ən yüksək mükafatlara layiq görülmüşdür.
Yalta şəhərində Krım Milli Üzüm və Şərab Institutu “Maqaraç”-ın təşkilatçılığı ilə keçirilən “Qızıl-qrifon-2010” Beynəlxalq müsabiqəsində zavodun “Zoğal arağı” qızıl medal
almışdır.
Zavodda əsasən Bolqarıstan istehsalı olan avadanlıqlardan istifadə olunur. Burada 50 nəfərə yaxın işçi çalışır.
İstehsal etdiyi məhsullar əsasən Rusiya, Belarus, Ukrayna,
Vyetnam və başqa ölkələrə ixrac olunur.
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2.1.2. “Aqro-Azərinvest” MMC
“Aqro-Azərinvest” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
“Gilan Holdinq”–in tərkibinə daxildir. Azərbaycan Respublikasının Qəbələ şəhərində yerləşir. Müəssisə 2004-cü ilin dekabırında yaradılmışdır. Burada əsasən İtaliya və Fransanın
istehsalı olan avadanlıqlar qurulmuşdur. Müəssisədə şərab və
konyaklar istehsal olunur. İstehsal edilən məhsullar daxili
bazarla yanaşı Rusiya, Ukrayna,Belarus, Qazaxıstan və başqa
ölkələrə ixrac olunur. Müəssisədə daimi 155 işçi, üzüm yığımı
dövründə isə 500 nəfərə qədər işçi çalışır.
2.1.3. “Aqroinvestkom” MMC
“Aqroinvestkom” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Şəki rayonunun Cələbi xan qəsəbəsində
yerləşir. 2016-cı ilin may ayında təsis edilmişdir. Şəki şərab
zavodu “Aqroinvestkom” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin tərkibinə daxildir. Burada əsasən İtaliya istehsalı olan
avadanlıqlardan istifadə olunur. Müəssisə müxtəlif növ şərablar
istehsalı ilə məşğuldur. Burada 25 nəfər işçi çalışır.
2.1.4. “Az-Granata”ASC
“Az-Granata” Aşıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan
Respublikasının Ağsu şəhərində yerləşir. 2009-cu ilin mart
ayında təsis olunmuşdur. Burada əsasən İtlaiya, Almaniya və
Fransa istehsalı olan avadanlıqlar qurulmuşdur (şəkil 2.1, 2.2).
Müəssisə geniş çeşiddə şirə və şərablar, likor və araq məmulatları istehsalı ilə məşğuldur. Müəssisənin məhsulları ölkə
daxili ilə yanaşı ABŞ, Almaniya, Avstriya, Rusiya, Gürcüstan
və başqa ölkələrə ixrac olunur. Müəssisədə 185 nəfər işçi
çalışır.
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Şəkil 2.1. Meyvələrin qəbulu və ilk emalı

Şəkil 2.2. Aseptik saxlanma
Müəssisədə Qaragöz, Bellus, Şirvan Muskatı, Kaqorlar,
Rübai, Kəhrəba, Nar şərabı və s adda şərablar buraxılır (şəkil
2.3, 2.4).
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Şəkil 2.3.“Nar şərabı” və “Abqora”

Şəkil 2.4. Məhsulun son tərtibatı
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Müəssisənin 400 ha üzüm bağı vardır. Onun 170 hektarı
Saperavi,80 ha Şardone, 60 ha Mədrəsə, 20 ha Bayanşirə, 40 ha
Kaberne-Sovinyon və 30 ha Merlo üzüm sortu altındadır.
Müəssisədə buraxılan Rübai şərabı 2016-cı ildə Gəncə
şəhərində IV Beynəlxalq şərab festivalı çərçivəsində keçirilən
dequstasiyada ən yüksək mükafata - Qran Priyə layiq görülmüşdür.
2.1.5. “Göygöl şərab zavodu” ASC (“Vinaqro”)
Zavod Azərbaycan Respublikasının Göygöl raronunda
yerləşir. Müəssisə 2005-ci ilin sentyabırında yeni adla təsis
edilmişdir. Alkoqollu içkilər, o cümlədən şərab, şampan, spirt,
konyak, araq və s. məhsullar istehsal edilir. Burada əsasən İtaliya istehsalı olan avadanlıqlardan istifadə olunur. Məhsulları
daxili bazarlarla yanaşı Rusiya, Ukrayna və digər ölkələrə ixrac
olunur. Müəssisədə 550 nəfərə yaxın işçi çalışır.
Müəssisədə ilk dəfə olaraq açıq havada - günəş altında
(solyarilərdə) madera istehsalı üçün maderniklər qurulmuşdur
(şəkil 2.5).

Şəkil 2.5. Göygöl şərab zavodunda Madera sexi (solyariyalar)
Azərbaycanda ilk dəfə 1935-ci ildə burada klassik üsulla
şampan şərabları hazırlamaq üçün sex işə salınmışdır. Hazırda ölkəmizdə bu üsulla şampan istehsal edən yeganə sexdir (şəkil 2.6).
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Şəkil 2.6. Klassik üsulla zirzəmidə şampan (butulkalarda)
istehsalı
Zavodun əsası 1870-ci ildə qoyulmuşdur. 1920-ci ildə
“Konkordiya” kooperativ cəmiyyəti kimi yenidən təşkil olunmuş və 1934-cü ilədək fəaliyyət göstərmişdir. 1934-cü ildə
milliləşdirilmişdir. 1972-ci ildə E.Telman adına üzümçülük
sovxozu ilə birləşdirilmiş və 1985-ci ildə Xanlar Aqrosənaye
birliyi, bir qədər sonra isə Xanlar Aqrosənaye şərab kombinatı
adlandırılmışdır. Süfrə üzümü istehsalına görə uzun illər
keçmiş sovetlər birliyinin ən qabaqcıl müəssisələrindən olmuşdur. Burada ilkin şəraqbçılıq zavodu, şampan və konyak istehsalı; şampan, konyak və şərabı yetişdirmək üçün binalar vardır.
Burada ilk dəfə 1935-ci ildə eksperimental qaydada, 1937-ci
ildə isə sənaye miqyasında şampan şərabları hazırlanmışdır.
Azərbaycanda ilk dəfə burada 1892-ci ildə konyak istehsalına
başlanılmışdır.
İstehsalın modernləşdirilməsi ilə əlaqədar olaraq şərab
zavodunun sexlərində istehsal vasitələri və texnoloji avadanlıqlar tamamilə yenilənmişdir. Bu məqsədlə İtaliyanın tanınmış
şirkəti ilə müqavilələr bağlanmışdır. Hazırda zavodda aşağıdakı avadanlıqlardan istifadə olunur: Konyak və isti halda
şərab doldurulması üçün məhsuldarlığı saatda 3000 butulka
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olan süzmə xətti; məhsuldarliği saatda 6000 butulka olan iki
tam avtomatlaşdırılmış araq süzmə xətti. Bu xəttə aşağıdakı
avadanlıqlar daxildir: boş butulkaların xəttə qoyulması üçün
depaletayzer; boş butulkaları yaxalayan, arağı süzən və qapaq
bağlayan aparat; etiket, əks etiket və aksiz yapışdıran aparat;
kardon qutuları hazırlayan və butulkaları qutuya yığan
qablaşdırıcı aparat; kardon qutuları bağlayıb yapışdıran aparat.
Üzümün qəbulu üçün hər birinin məhsuldarlığı saatda 25-30
ton olan dörd bunker, dörd ədəd üzüm əzən-puçalayıran maşın,
dörd ədəd əzmə nasosu, məhsuldarlığı saatda 35-40 ton olan şirə və şərabı daraqdan ayıran və sonradan sıxan müasir «VS 150» markalı vaakum membranlı press və iki ədəd soyuducu kompressor qurğusu işləyir. Şərabın ilkin emalı sexində
paslanmayan poladdan hazırlanmış, hər birinin tutumu 3000
dekalitr olan 128 şaquli müasir çən quraşdırılmışdır. Bu çənlər
xüsusi köynəklər vasitəsi ilə şirənin qıcqırma temperaturunun
tənzimlənməsi üçün avtomatik sistemlə və qırmızı şərab
hazırlanması texnologiyasına uyğun olaraq qarışdırılma və
boşaltma sistemi ilə təchiz olunmuşdur. Şərabın ikinci emalı
sexi şərabın soyuq üsulla emalı üçün soyuducu kamera,
pasterizə edilməsi, yapışqanlanması və təmizlənməsi üçün
xüsusi qurğu və avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Zavodda
Qafqazda analoqu olmayan, 18-ci əsrin ortalarında tikilmiş,
dərinliyi 15 metr, uzunluğu 800 metr, ümumi sahəsi isə 6000
kvadrat metr olan şərab zirzəmisi fəaliyyət göstərir. Burada
klassik üsulla hazırlanmış kolleksiya şampanları, madera və
yüksək keyfiyyətli süfrə şərabları saxlanır.
Zavodun ərazisində ümumi tutumu eyni vaxtda 1 200
000 dekalitr olan daxili şüşə emallı polad çənlər vardır.
Zavodda konyak spirti, yüksək keyfiyyətli madera, portveyn və
kaqor şərablarını saxlamaq üçün nəzərdə tutulmuş palıd
çəlləklərinin ümumi tutumu 1000000 dekalitrdir.
Yüksək keyfiyyətli konyak spirti almaq üçün 2 ədəd K-5
konyak çəkmə aparatından istifadə edilir. Klassik üsulla hazır76

lanan şampan şərabları istehsalı üçün, illik məhsuldarlığı 300
000 butulka olan avadanlıqlar alınmışdır.
Şərab emalında müasir süzmə aparatlarından - kizelqur
filtri və lövhəşkilli filtrlərdən istifadə edilir.
Hazırda Göygöl şərab zavodu şərab, brendi və araq
(onlarla növ müxtəlifliyində) istehsal edir. Müəssisənin 525 ha
üzüm plantasiyası vardır. Məhsulunun əsas hissəsi yalnız
Rusiyaya deyil, həmçinin Kanada, İsveçrə, Çin və Hindistana
ixrac olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, sovet dönəmində ittifaqda istehsal olunan konyakın 7%-i bu müəssisənin payına
düşürdü. Hazırda özünü müasir sənaye müəssisəsi kimi göstərsə də, burada hər addımbaşı yeniliklə klassikanın vəhdəti nəzərə çarpır. Artıq nəinki ölkəmizdə, hətta xaricdə zavodun
«Xan» brendi tanınır və çoxlu mükafatlarla təltif olunmuşdur.
2.1.6. Göyçay konyak zavodu
Göyçay konyak zavodu Bakı–Qazax avtomobil yolunun
200 kilometirliyində, Göyçay şəhərində yerləşir. Əsası 1901-ci
ildə qoyulmuşdur. Sovet dönəmində Göyçay konyak zavodu ən
iri müəssisələrdən olub, ildə 1mln dal konyak istehsal edirdi.
Həmin dövrdə istehsal olunan “Abşeron”, “Şirvan”, “Azərbaycan”, “Bakı”, “Gəncə”, “Üç ulduz”, “Beş ulduz” konyakları
Azərbaycandan kənarda da tanınırdı. Hazırda müəsisə “Stil-1”,
“Stil-2”, “Stil-3”, “Şirvan”, “Azərbaycan” markalı konyaklar
buraxır. Bu məhsullar əsasən MDB ölkələrinə - Rusiya, Belarus, Ukraynaya ixrac olunur və yüksək keyfiyyətinə görə onlara təlabat artmaqdadır.
2.1.7. “Gəncə şərab-2” ASC
“Gəncə şərab-2” ASC Azrərbaycan Respublikasının
Gəncə şəhərində yerləşir. 1998-ci ilin avqust ayinda təsis edilmişdir. Burada İtaliya, Fransa və Avstrya istehsalı olan avadan77

lıqlar qurulmuşdur. Zavodda şərab-araq məmulatları spirt və
konyak istehsal olunur. Məhsulları daxili bazarla yanaşı əsasən
Rusiyaya ixrac olunur. Müəssisədə 120 nəfər çalışır.
“Gəncə şərab-2” ASC ölkənin ən aparıcı şərabçılıq müəssisələrindəndir. Şirkət təbii şərablar, həmçinin araq və konyaklar buraxılışı üzrə ixtisaslaşdırılmışdır. Zavod öz məhsulunu Rusiya, Ukrayna, Almaniya, Polşa, Fransa, İtaliya, Gürcüstana ixrac edir. Zavodda Avropa ölkələrindən gətirilmiş
avadanlıqlar qurulmaqdadır.
2.1.8. “Cəllilabad şərab-2 “ ASC
“Cəllilabad şərab-2” ASC Azərbaycan Respublikası
Cəllilabad rayonunun Qarazəncib qəsəbəsində yerləşir. 2007-ci
ilin mart ayında təsis edilmişdir. Müəssisədə İtaliya və Bolqarıstan istehsalı olan avadanlıqlar qurulmuşdur. Burada geniş
çeşiddə alkoqollu içkilər və konyak istehsal olunur. Müəssisənin 50 nəfər işçisi var (şəkil 2.7).
Şərab zavodunda məhsul istehsalı ən müasir texnologiya
ilə yerinə yetirilir. Şərab zavodunun istehsalat bölməsinin
sahəsi 7,4 ha təşkil edir. Müəssisənin demək olar ki, 300 ha
məhsul verən üzümlükləri vardır. Zavodun üzüm qəbulu və
emalına görə məhsuldarlığı ildə 8 min ton, şərab və şərab
məhsulları istehsalı üzrə - 560 min dal, konyak spirti istehsalı –
gündə 800 dal, şərab doldurmaya görə saatda – 3,5 min butulka, tünd içkilərin doldurulmasına görə saatda – 1,5-1,8 min
butulkadır. Müəssisənin üzüm plantasiyalarında Fransız üzüm
sortları Şardone, Merlo, Kaberne Sovinyon becərilir. Hər il
üzümlüklərdən demək olar ki, 4 min tona yaxın məhsul yığılır.
Üzümün qəbulu, emalı və şərab istehsalı sexləri Fransadan
gətirilmiş avadanlıqlarla təchiz edilmişdir. Konyak spirti istehsal edən sexdə isə İtaliya istehsalı olan avadanlıqlar qurulmuşdur. Bundan başqa müəssisədə konyak spirtini və şərabı
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kondisiyaya çatdırmaq üçün kupaj, filtirasiya sexləri və hazır
məhsul anbarı vardır.

Şəkil 2.7. Cəlilabad Şərab ASC-nin kənardan görünüşü
Şərab və konyak spirti yeraltı və yerüstü saxlayıcılarda
yetişdirilir. Yürüstü saxlayıcının uzunluğu 72 metr, eni 18
metrdir. Burada hər birinin tutumu 1600 dal olan 30 ədəd
emallı rezervuarlar yerləşdirilimişdir. Xüsusi qurğunun köməyilə binada temperatur 15–250C arasında tənzimlənir. Konyak
spirtinin tezləşdirilimiş qaydada yetişdirilməsi üçün xaricdə
istehsal olunan palıd qırıntılarından istifadə olunur. Bu məqsədlə spirt doldurulmuş hər bir emallı rezervuara, içində 15 kq
palıd qırıntısı olan 10 ədəd kisə salınır. Kisələr ipək materialdan olub, spirtə kənar iy dad və rəng vermir. Kisələr rezervarın
mərkəzi hissəsində yerləşmək şərtilə saplardan asılır. Bu işdə
məqsəd palıd qırıntısında olan maddələrin bərabər səviyyədə
spirtə keçməsini təmin etməkdir. Palıd qırıntısı bu şəkildə 3
dəfə təkrar istifadə olunur.
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Zavodun yeraltı saxlayıcısının uzunluğu 70 metr, eni 15
metr, dərinliyi isə 5 metrdir. Burada yerləşdirilən 40, 50 və 60
dal tutumlu palıd çəlləklərdə konyak spirtninin yetişdirilməsi
aparılır. Qrunt sularının üzdə olması ilə əlaqədar olaraq,
zirzəmidə nisbi rütubətin artıqlığı konyak spirtinin yetişməsinə
və keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir
2.1.9. “İsmayıllı Şərab-2” ASC
“İsmayıllı Şərab-2” ASC Müəssisə Azərbaycan Respublikası İsmayıllı rayonunun Hacıhətəmli qəsəbəsində yerləşir.
2006-cı ilin mart ayında təsis edilmişdir. Burada əsasən İtaliya
və Fransada istehsal olunan avadanlıqlar qurularaq istifadə
olunmaqdadır. Əsasən geniş çeşiddə şərablar istehsalı ilə məşquldur. Məhsulları daxili bazarla yanaşı Rusiyaya ixrac olunur.
Müəssisədə 20 nəfər işçi çalışır.
2.1.10. “Caspian Coast Winery and Vineyards” MMC
“Caspian Coast Winery and Vineyards” MMC Azərbaycan Respublikası Siyəzən rayonunun Böyük Həmyə qəsəbəsində yerləşir. 1999-cu ilin iyul ayında təsis edilmişdir.
Müəssisədə Almaniya və İtaliya istehsalı olan avadanlıqlardan
istifadə olunur. İstehsal olunan məhsullar müxtəlif şərab və
konyaklar olub, daxili bazarla yanaşı əsasən Rusiyaya ixrac
olunur. Müəssisədə 67 nəfər işçi çalışır.
2.1.11. “Naiqin KO” MMC (Tovuz-Baltiya)
“Naiqin KO” MMC (Tovuz-Baltiya) Azərbaycan Respublikası Tovuz rayonunun İbrahimhacılı qəsəbəsində yerləşir.
1989-cu ilin dekabrında təsis edilmişdir. Müəssisədə Fransa,
Almaniya və İtaliya istehsalı olan avadanlıqlar qurulmuşdur.
Təbii üzüm və meyvə şərabları, konyak, meyvə likorları və s.
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istehsal olunur. İstehsal olunan məhsul daxili bazarla yanaşı
ABŞ, Almaniya, Fransa, Yaponiya, Ukrayna, Rusiya, Polşa və
s. ölkələrə ixrac olunur. Müəssisədə 120 nəfər şalışır.
2.1.12. “Fireland Vineyards ” MMC
“Fireland Vineyards” MMC Azərbaycan Respublikasının
Abşeron rayonunun Novxanı qəsəbəsində yerləşir. 2007-ci ilin
yanvarında təsis edilmişdir. Müəssisədə Fransa, İtaliya, Almaniya və Yaponiya istehsalı olan avadanlıqlar qurulmuşdur.
Şərab və konyaklar istehsal olunur. Zavodun 65 nəfər işçisi
var.
2.1.13. “Şərq Ulduzu” ATSC
“Şərq Ulduzu” ATSC 2002-ci ildə yaradılmışdır. Müstəqillikdən sonra bu sahə üzrə ölkədə həyata keçirilən ən iri layihələrdəndir. Üzümlükləri 120 ha olub, 200 hektara çatdırılması
planlaşdırılır. Zavodun istehsal gücü 2 min ton üzüm emalınadır. Üzüm sortları – Merlo, Şardone, Saperavi, Rkasiteli,
Bayanşirə, Kaberne Sovinyon, Şirazdır. Zavod, Bakı-Qazax
yolunun 388-ci kilometirliyində yerləşir (şəkil1 2.8). Üzümlüklərin salınması, şərab zavodunun layihələndirilməsi, qurulması
və işə salınmasında məşhur Avropa şirkətləri olan Padovan,
Defranceski, Bucher Vaslin, G. Wein, Maselli və b. iştirak
etmişlər.
Üzümün emalı 2 ədəd Vaslin-Bucher presində (saatda 40
ton məhsuldarlıqla) aparılır. Alman layihəsi ilə zavodda tutumu
14-dən 37 tonadək olan 63 rezervar qurulmuşdur. Şərabın
doldurulması GAI firmasının (İtaliya) məhsuldarlığı saatda – 3
min butulka olan doldurma xəttində, filtrasiya Padovan
(İtaliya) firmasının istehsalı olan filtrlərdə aparılır.
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Şəkil 2.8. “Şərq Ulduzu” MMC
Zavodda Şardone, Bayanşirə, Merlot, Rkasiteli, Saperavi,
Kabarne Sovinyon və Şiraz adlı şərablar alındığı sortların adı
ilə buraxılır.
Avadanlıqlar arasında Fransa istehsalı olan vakuum
preslər mühüm yer tutur. İstifadə olunan avadanlıqlar üzümün
qabığını və toxumunu əzmədiyindən şərabın dadının dəyişmə
ehtimalı olmur. Qıcqırma avtomat idarə olunan sistemdə həyata
keçirilir. Şərabın saxlanma temperaturuna nəzarət edilir. Mənfi
14-180C-yə yaxın soyutma rejimi tətbiq olunma imkanı vardır.
Bütün istehsal prosesləri kompüterdən idarə olunur. Dəyərli
şərablar palıd çəlləklərdən istifadə edilməklə saxlanır.
Əldə olunan uğurlara görə müəssisəyə (İSO: 22000:
2005) Beynəlxalq sertifikat verilmişdir. Zavodda konyak spirti
çəkən sex işə salınmışdır. Almaniya istehsalı olan bu qurğuda
gündə 700 l konyak spirti alınır. Zavodun məhsulları
Beynəlxalq səviyyəli sərgi və müsabiqələrdə dəfələrlə ən
yüksək mükafatlara layiq görülmüşdür.
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2.1.14. “Şərq-1 CO” MMC
“Şərq-1 CO” MMC Azərbaycan Respublikasının Kürdəmir rayonunda, Kürdəmir-Agsu yolunun 8-ci kilometrində
yerləşir. 2004-cü ilin aprelində təsis edilmişdir. “Gilan
Holdinq” MMC-nin tərkibinə daxildir. Müəssisədə Rusiya,
İtaliya və Türkiyə istehsalı olan avadanlıqlar istismar olunur.
Burada geniş çeşiddə alkoqollu içkilər istehsalı həyata keçirilir.
Məhsulları daxili bazarla yanaşı Gürcüstana ixrac olunr. 67
nəfər işçisi var.
2.1.15. Digər müəssisələr
“Az şərab-3” ASC. “Az şərab-3” Aşıq Tipli Səhimdar
Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikasının Ağsu rayonunda
yerləşir. Müəssisə 1998-ci ilin avqust ayında təsis edilmişdir.
Burada əsasən Rusiya İstehsalı olan avadanlıqlardan istifadə
olunur. Şərab, konyak və brendi istehsalı ilə məşğuldur.
Müəssisədə 25 nəfər işçi çalışır.
“Az nar” ASC. “Az nar” Açıq Tipli Səhimdar Cəmiyyəti
Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində yerləşir. 2006-cı
ilin iyun ayından təsis olunmuşdur. Burada əsasən İtaliya,
Almaniya və Rusiya istehsalı olan avadanlıqlardan istifadə
olunur. Şirələrdən - nar, üzümlə nar, alma-üzüm, alma,
qatılaşdırılmış nar şirəsi; souslardan - nar şərab istehsal olunur.
İstehsal olunan məhsullar daxili bazarla yanaşı Rusiya,
Ukrayna, Almaniya, ABŞ, Yeni Zelandiya, Yaponiya və başqa
ölkələrə ixrac olunur. Müəssisədə 102 nəfər işçi çalışır.
“Azərbaycan Şəkər İstehsalı Birliyi” MMC. Azərbaycan Şəkər İstehsalı Birliyi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
Azərbaycan Respublikasının İmişli şəhərində yerləşir.
“Azərsun Holdinq” MMC-nin tərkibinə daxildir. 2001-ci ilin
dekabrından yaradılmışdır. Müəssisədə əsasən Almaniya istehsalı olan avadanlıqlar qurulmuşdur. Burada çuğundur şəkəri ilə
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yanaşı rafinasiya olunmuş yağlar, yem və spirt istehsal olunur.
Müəssisə daxili bazarla yanaşı İran, Rusiya, Qazaxıstan, Əfqanıstan və başqa ölkələrə məhsul ixrac edir. Müəssisədə 850
nəfərə yaxın işçi çalışır.
“Aspi Aqro” MMC. “Aspi Aqro” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyət 2007-ci ilin dekabr ayında yaradılmışdır. Müəssisədə
əsasən İtaliya istehsalı olan avadanlıqlardan istifadə olunur.
Müəssisə müxtəlif növ şərablar istehsalı ilə məşğuldur. Daxili
bazarla yanaşı xarici ölkələrə, o cümlədən Rusiyaya məhsul
ixrac edir. Müəssisədə 38 nəfər çalışır.
“Balakans” MMC. “Balakans” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyət Azərbaycan Respublikasının Balakən şəhərində
yerləşir. 2006-ci ilin iyul ayinda yaradılmışdır. Zavodda əsasən
İsveç istehsalı olan avadanlıqlar qurulmuşdur. Burada kompot,
içkilər, geniş çeşiddə mürəbbələrlə yanaşı meyvə şirələri də
istehsal olunur. Müəssisə daxili bazarla yanaşı Rusiya,
Ukrayna, Qazaxıstan və başqa ölkələrə məhsul ixrac edir.
Müəssisədə 150 nəfər çalışır.
“Babək şərab-2 Yeddillər ASEK” MMC. Müəssisə
Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan şəhərinin Hacıniyyət
qəsəbəsində yerləşir. 2005-ci ilin dekabırında yaradılmışdır.
Əsasən İtaliaya istehsalı olan avadanlıqlardan istifadə olunur.
Burada müxtəlif çeşidlərdə spirtli içkilər, əsasən araqlar buraxılır. Yovşan, kəkotu, tut, və baldırğandan istifadə edilməklə
buraxılan araqları tanınır. Müəssisədə 42 nəfər çalışır.
“Gəmiqaya Qida Məhsulları Sənaye Kompleksi”
MMC. Müəssisə Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan şəhərində yerləşir. 2006-cı ildə təsis edilmişdir. “Gəmiqaya Holdinq”in tərkibinə daxildir. Müəssisədə şərabla yanaşı meyvə
nektarı, halva, bəhməz və s. məhsullar buraxılır. Müəssisədə
əsasən İtaliya, Almaniya və Türkiyə istehsalı olan
avadanlıqlardan istifadə olunur. 32 nəfər işçisi var.
“Göyçay süd” ASC. Azərbaycan Respublikasının Göyçay rayonunda yerləşir. 1998-ci ilin sentyabr ayından təsis
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edilmişdier. Müəssədə İsveç və İtaliya avadanlıqlarından
istifadə olunur. Süd və süd məhsulları ilə yanaşı meyvə şirələri
də istehsal olunur. Müəssisənin məhsulları daxili bazarla yanaşı
Yeni Zellandiya, Ukrayna, Rusiya, Belarus və digər ölkələrə
ixrac olunur.
“Lənkəran konserv zavodu” MMC. Azərbaycan Respublikası Lənkəran rayonu Sutamurd qəsəbəsində yerləşir.
“Gilan Holdinq” MMC-nin tərkibinə daxildir. 2010-cu ilin
avqust ayında təsis edilmişdir. Müəssisənin avadanlıqları
İtaliyada istehsal olunmuşdur. Burada meyvə şirələri ilə yanaşı
geniş çeşiddə kompotlar və tərəvəz konservləri istehsal olunur.
Müəssisənin 80 nəfər işçisi var.
“Miri Qrand” MMC. Azərbaycan Respublikasının
Ağsu şəhərində yerləşir. 2003-cü ildə təsis edilmişdir. Zavodda
əsasən Türkiyə istehsalı olan avadanlıqlar qurulmuşdur. Burada
geniş çeşiddə meyvə və giləmeyvə şirələri, narşərab, pomidor
pasta istehsal olunur. Məhsulları daxili bazarla yanaşı
Almaniya, Ukrayna, Rusiya, Belarus və başqa ölkələrə ixrac
olunur. Müəssisədə 35 nəfər işçi çalışır.
“Göygöl Şərab-2” MMC. Müəssisə Azərbaycan Respublikası Göygöl rayonunun Səmədli Qəsəbəsində yerləşir.
2016-cı ilin avqust ayında təsis edilmişdir. Müəssisədə Rusiya
istehsalı olan avadanlıqlardan istifadə olunur. Zavod geniş
çeşiddə alkoqollu içkilər istehsalı ilə məşğuldur. Zavodda 42
nəfər işləyir.
“Sabirabad Konserv” MMC. Azərbaycan Respublikasının Sabirabad şəhərində yerləşir. 1998-ci ildə təsis edilmişdir.
Müəssisədə Italiya və Moldovada istehsal olunmuş avadanlıqlardan istifadə olunur. Burada nar şirəsi, nar şərab və aseptik
nar konsentratı hazırlanır. Məhsulları daxili bazarla yanaşı Almaniya, İspaniya, Ukrayna, Rusiya və s. ölkələrə ixrac olunur.
Müəssisənin 70 nəfər işçisi var.
“Azəri Frans” MMC. “Azəri Frans” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət Azərbaycan Respublikasının Tovuz rayonunun
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İbrahimhacılı kəndində yerləşir. 2004-cu ilin iyun ayında
yaradılmışdır. Burada əsasən Fransa və İtaliya istehsalı olan
avadanlıqlar qurulmuşdur. Müəssisədə təbii menaral sular, nar
və üzüm şirəsi, həmçinin konyaklar istehsal olunur. İsehsal
olunan məhsullar Fransa, Yaponiya, Almaniya, Polşa, ABŞ,
Rusiya və başqa ölkələrə ixrac olunur. Müəssisədə 55 nəfər
çalışır.
“Qəbələ konserv zavodu Gilan” MMC. Müəssisə Azərbaycan Respublikasının Qəbələ şəhərində yerləşir. “Gilan
Holdinq”in tərkibinə daxildir. 2007-ci ilin iyun ayında təsis
edilmişdir. Burada İtaliya, Almaniya, Türkiyə və İsveçrənin
avadavlıqları qurulmuşdur. Məssisədə nektarlar və müxtəlif
yarımfabrikatlarla yanaşı meyvə şirələri də buraxılır. Məhsulları daxili bazarlarla yanaşı Turkiyə, ABŞ, Fransa, Almaniya, Rusiya, Belarus, İngiltərə, Yunanıstan və başqa ölkələrə
ixrac olunur. 240 nəfərə yaxın işçisi var.
2.2. Üzüm və şərab emaliin müasir avadanlıqları
Şərab istehsalnda uzun illər istifadə olunan avadanlıqların bir çoxu artıq mənəvi cəhətdən aşınmış və öz dövrünü
başa vurmuşdur. Odur ki, şərab istehsalı sənayesinin yeni
avadanlıqlarlarla qurulması günün reallığına çevrilmişdir. Bu
məsələ keçmiş sovet birliyi ölkələrində xüsusilə aktual şəkildə
durmaqdadır.
Dünyada şərabçılıq üçün çoxlu sayda avadanlıqlar istehsal edən müəssisələr vardır. Bu baxımdan İtaliyanın “padovan”
və “diemme” firmaları liderlərdən hesab olunur.
Padovan əsasən şərabın emalı, stabilləşdirilməsi, filtirasiyası üçün ixtisaslaşmışdır və avtomat sistemlidir. Dimme
firması üzümün qəbulu və emalı, preslənməsi və üzüm şirəsi
alınması üçün avadanlıqlar buraxır. Dünya bazaraında bu
avadanlıqlar ən yaxşılarından hesab olunur.
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2.2.1. Üzümün qəbulu və əzilməsi üçün avadanlıqlar
Üzüm müəssisəyə yük avtomobillərində, yaxud arabacıqlara quraşdırılmış xüsusi “Lotok”larda gətirilir.
Üzüm qəbul edildikdə çəkilir və şəkərin orta miqdarı
təyin olunur. Bu, məhsul istehsalçıları ilə hesablaşmaların
həmin göstəricilərə uyğun aparılması ilə əlaqədardır. Nümunə
götürülməsi, şəkərlik və turşuluğun təyini məqsədilə istifadə
olunan avadanlıq nümunə götürəndən və avtomat analizatordan
ibarətdir (şəkil 2.9, 2.10).

Şəkil 2.9. Nümunə götürənin ümumi görünüşü
Nümunə götürən operatorlar idarə olunan xüsusi qola
malikdir. Həmin qolda şnekli nümunə götürən qurulmuşdur.
Operator nümunələri bir neçə yerdən götürür.
Üzüm şirəsi boru ilə avtomata daxil olur və analizatorda
20-30 saniyə müddətində şəkərin və lazım gələrsə turşuluğun
miqdarı təyin olunur. Həmin məlumatlar dərhal sənədlərdə əks
olunur.
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Şəkil 2.10. Analizatorun ümumi görünüşü
Sonra üzüm paslanmayan poladdan hazırlanmış qəbuledici bunkerə boşaldılır, oradan şneklə əzici-daraqayırana verilir
(şəkil 2.11).

Şəkil 2.11. Əzicinin ümumi və sxematik görünüşü
Hazırda əsasən vallı tipli əzicilər tətbiq olunur. Belə
qurğuların məhsuldarlığı 5 t/saatdan 100 t/saatadək olur.
Yuxarı hissədə daraqayırıcı yerləşir ki, o boşaldıcı bunkerdən, daraqayırıcı valdan, deşikli silindrdən və güc ötürücüdən ibarətdir. Daraqayırıcı özünü paslanmayan poladdan ibarət olan fırlanan val kimi göstərir ki, onun vintli xətti üzrə
bıçaqlar yerləşir. Deşikli slindr iş prosesində zəif sürətlə daraq88

ayırıcı valın istiqamətinə əks fırlanır. Daraqdan ayrılan gilələr
slindr deşiklərindən keçərək xüsusi plastik vallar arasına düşür.
Çox əzilmiş əzinti toplayacıya yığılır və vintli nasosla ötürülür.
Bu tipli əzicilər üzüm giləsinin əzilmə prosesinin daha yumşaq
rejimdə, qabıq və toxumun az zədələnməsi ilə yerinə yetirilməsinə imkan verir. Bu, şirənin keyfiyyətini yaxşılaşdırır və
asılqanların miqdarını azaldır.
Üzümün hava oksigeni ilə oksidləşməsinin qarşısını almaq üçün axında sulfitləşdirmə aparan dozatordan istifadə
olunur.
“Ağ üsulla” şərab istehsalında əzinti əzicidən sonra dərhal preslənməyə verilir. “Qırmızı üsulla” istehsal zamanı əzinti
əvvəlcə vinifaktora verilir. Burada əzintidə saxlanmadan sonra
preslənmə aparılır.
2.2.2. Membranlı preslər
Müasir zavodlarda zərif və keyfiyyətli şərablar istehsal
etmək üçün pnevmatik (yaxud vaakum) membran preslər tətbiq
olunur. Pres özünü paslanmayan poladdan ibarət olan fırlanan
baraban kimi göstərib, daxilində bərk parça materialdan möhkəm membran olur. Şirə barabanın divarlarında olan deşiklərdən çıxır (şəkil 2.12, 2.13).

Şəkil 2.12. Membranlı preslərin ümumi görünüşü
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Şəkil 2.13. Membranlı presin sxematik görünüşü
Əzinti ox ştuseri, yaxud açıq qapıcıqlardan presə verilir.
Eyni zamanda qapıcıqlardan bütöv salxımları da yükləmək olar
(məsələn, şampan şərabları üçün).
Əvvəllər tətbiq edilən sızdırıcılardan və şnek tipli
preslərdən fərqli olaraq bu preslər fasiləli işləyən, başqa sözlə
müəyyən dövrə üzrə hərəkət edən qurğulardır. Əvvəlcə əzintinin doldurulması aparılır. Bu zaman pres fırladılmır və o,
sızdırıcı funksiyası yerinə yetirir.
Yükələnmə vaxtı deşiklərdən keçərək öz axımı ilə ayrılan
daha qiymətli şirə fraksiyasının ayrılması və markalı şərablar
üçün verilməsi baş verir. Yüklənmə prosesi 1,5-2 saat davam
edir. Bu müddətdə presin təqribən 2-2,5 hissəsi doldurulur və
55%-ə yaxın öz axımı ilə alınan şirə ayrılır.
Pres tam doldurulduqdan sonra hava kompressoru işə
salınır və hava membranı altdan şişirdir. Şişən membran isə
üzümü presləyir. Şirə deşiklərdən keçərək ayrılır. Təzyiq
fasiləli qaydada buraxılır. Pres əzintini çevirmək (qarışdırmaq)
məqsədilə fırladılmaya keçirilir. Sonra yenidən təzyiq verilir.
Təzyiq tədricən yüksəldilir. Proses 1,5-2 saat davam edir.
Sonra pres açılır və cecə şnek, yaxud lentli konveyerə boşaldılır. Presin boşaldılması 20-25 dəqiqə çəkir. Presin iş prosesi
tam avtomatlaşdırılmışdır və komputerlə idarə olunur. Presləmə dövrəsinin baş verməsinə uyğun olaraq çoxlu proqramlar
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mövcuddur. Üzümün sortundan asılı olaraq şərabçı istənilən
proqramı seçə bilər. Belə preslərdən ümumi şirə çıxımı
üzümün sortundan asılı olaraq 70-83% təşkil edir. Asılqanların
miqdarı 1,5%-ə yaxındır. Pnevmatik preslər alınan şirənin
keyfiyyətini xeyli yaxşılaşdırır, onun çıxımını artırır və şirədə
asılqanların miqdarını azaldır.
2.2.3. Vinifikatorlar
Qırmızı şərablar istehsalı üçün şaquli və üfüqi tipli
fasiləli işləyən vinififaktorlar, həmçinin termovinifikasiya əsasında işləyən (“Red Xanter” tipli) fasiləsiz qurğular tətbiq
olunur (şəkil 2.14).
Burada iş prosesi belə gedir: Əzinti əzicidən sonra SO2
dozatoru köməyilə axında sulfitləşdirilir və vinifakatora verilir.
Burada saxlanma, yaxud 2-8 gün müddətində əzintidə qıcqırtma aparılır. Həmin müddətdə rəng və ətirli maddələrin
ekstraksiyası baş verir.

Şəkil 2.14. “Red Xanter” termovinifikatorun
sxematik görünüşü
Beləliklə vinifikatordan əzintidə saxlanılmaqla alınmış
qırmızı şirə, yaxud bir qədər qıcqırmış şirə, və ya tam qıcqırmış
şərab materialı almaq olar. Şaquli vinifikatorlar özünü pas91

lanmayan poladdan hazırlanmış və temperaturu tənzimləmək
üçün köynəklə təchiz olunmuş tutum kimi göstərir. Onların
olduqca çox fərqli konstruksiyaları mövcuddur. Bütün bunlar
ekstraskiya prosesini yaxşılaşdırmaq üçün maye və bərk fazalar
arasındakı təması gücləndirməyə xidmət edir. Ən geniş yayılmış sxemdə tutumun aşağısında nasos olur və onun vasitəsilə şirə aşağıdan götürülərək üstə vurulur. Tutumun yuxarısında yerləşən suvarıcı qurğudan keçməklə şirə üzən “papağ”ı,
əzintini sulayır.
Digər vinifikatorda isə güc ötürücü və xüsusi qol olur və
o, fasiləli qaydada üzən “papağ”ı, əzintini batırır.
Tutumun iki rezervuara bölünən konstruksiyası da mövcuddur. Bu halda ayrilan karbon qazının artan təzyiqinin təsiri
altında şirə alt rezervuardan üstdəkinə axır. Rezervuarları ayıran klapan fasilələrlə açılır və ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında
şirə yuxarıdakı rezervuardan sürətlə aşağıdakına axır. Bu halda
yaxşı qarışdırılma təmin olunduğundan şirənin köçürülməsi
üçün xüsusi nasos tələb olunmur.
Digər bir konstruksiyada vinifikator özünü yuxarıya
doğru daralmaqla şaquli tutum kimi göstərir. Tutumun daxilində qoyulmuş xüsusi ayırıcı tor “papağ”ın - əzintinin üzməsinin qarşısını tamamilə alır. Proses başladıqdan bir qədər sonra
şirə nasosun köməyilə bu tutumdan başqa - adi tutuma vurulur.
Əzinti “papağ”ı qabın dibinə gedir. Aşağı açıq lükdə qurulan
ventilyator bir neçə saat əzintini qurudur. Sonra şirə yenidən
vinifikatora qaytarılır. Bu əməliyyat hesabına rəng və aromatik
maddələrin çox yaxşı ekstraksiyası alınır.
Padovan firması şaquli vinifikatorun yeni konstruksiyasını hazırlamışdır ki, burada ayrılan karbon qazının təzyiqi
hesabına səmərəli qarışdırılma mümkün olur.
Tutuma quraşdırılan tor onu qıf şəklində 2 arakəsməyə
ayırır. Nəticədə əzinti “papağ”ı batırılmış vəziyyətdə qalır. İki
arakəsməni aşağıdan klapanlı silinrdşəkilli boru birləşdirir.
Karbon qazının təzyiqi altında klapan açılır və şirənin
92

“papaq”dan keçməsi - dövr etməsi baş verir. Soyutma borunun
daxilində qurulmuş qurğu ilə aparılır. Proses müddətində
vinifikatorda temperatur 28-300C-yə yaxın tənzimlənir. Bəzi
şərab tipləri üçün daha yüksək temperatur tətbiq olunur. Proses
başa çatdıqdan sonra qırmızı şirə buraxılış kranından götürülür,
şirəsizləşmiş əzinti isə aşağıdakı lükdən şnekli nəqlediciyə
yüklənir. Boşaldılma xüsusi kürəklərin köməyi ilə yerinə
yetirilə bilər.
Şirə filtrdən keçirilir və qıcqırmaya daxil edilir. Şirəsizləşmiş əzinti şnekli nəqledicinin köməyilə pnevmatik presə
ötürülür. Preslənmədən sonra alınan şirə də filtrdən keçirilir və
əvvəlki şirəyə qatılır.
Üfüqi vinifikator özünü şassi üzərində horizontal şəkildə
yerləşən konusvari dibli silindrşəkilli tutum kimi göstərir.
Vinifikator temperatur prosesini tənzimləmək üçün köynəklərə
malikdir (şəkil 2.15, 2.16).

Şəkil 2.15. Üfüqi vinifikator “Aromatik”-in ümumi görünüşü
Mühərriyin köməyilə tutumun fırladılmasına başlanır.
Fırlanma zamanı daxili kürəklər əzintini qarışdıraraq maye və
bərk faza arasında daha yaxşı təmas təmin edir. Nəticədə qıcqırma müddəti qısalır və şərabın fenol, o cümlədən rəng maddələri ilə zənginləşməsi yaxşılaşır. Proses müddətində temperatur 28-300C-yə yaxın tənzimlənir.
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Şəkil 2.16. “Aromatik” üfüqi vinifikatorun sxematik
görünüşü
Bu tipli vinifikatorlar əzintidə saxlanma müddətini 1,5-2
dəfə qısaldır və ekstraksiya keyfiyyətini yaxşılaşdırır. Bundan
başqa bu qurğularda ağ üzüm sortları üçün kreomaserasiya
aparmaq mümkündür.
Bu halda saxlayıb yetişdirmə 2-40C temperaturda 12-24
saat təşkil edir.
Üfüqi vinifikatordan boşaldılma prosesi şaquli vinifikatorda olduğuna oxşardır.
“Red Xanter” termovinifikatoru. Tezləşdirilmiş üsulla
axında qırmızı şərablar istehsal etmək üçün termovinifikasiya
qurğusu tətbiq olunur. İş prinsipi aşağıdakı kimidir.
Əzinti deşikli barabana ötürülür və oradan öz axımı ilə
ayrılan şirə götürülür. Şirə istilik dəyişdiriciyə verilərək 650Cyə qədər qızdırılır ki, bu da rəngli və ətirli maddələrin tamamilə ekstraksiya olunması üçün lazımdır. Əzinti şneklə təchiz
olunmuş ekstraksiya kalonkasının yuxarı hissəsindən daxil
olur. Əks axınla qaynar şirə verilərək əzinti emal olunur. Bu
təmas hesabına aromatik və rəng komponentlərinin parçalanması prosesi gedir. Sonra qaynar şirə ilə qarışdırılmış əzinti
reaktora daxil edilir və orada 1 saat saxlanır. Bu müddətdən
sonra əzinti boru-boruya istilik dəyişdiricidə soyudularaq
preslənməyə verilir. İstifadə olunan “Red xanter” avadanlığı 1
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saat müddətində üzümün qırmızı üsulla emalında olduğu kimi
ətir maddələrinin tam qiymətli ekstraksiyasına imkan verir.
2.2.4. Durultma və stabilləşdirmə üçün qurğular
Şirənin duruldulması. Əzinti presləndikdən sonra şirədəki
asılqanlar kənar olunmalıdır. Bu məqsəd üçün flotasiya
qurğusu tətbiq olunur (şəkil 2.17, 2.18). Belə qurğularda şirə
axınına yapışqan reagentləri (bentonit, jelatin, silikogel)
dozalaşdırılır, sonra şirə hava, yaxud inert qazla (azotla) barbatoj olunur. Şirənin axında yapışqanlanması baş verir.
Üzə çıxan qaz qabarcıqları özü ilə bərabər bərk
hissəcikləri də qaldırır və köpük şəklində papaq əmələ gətirir.
Təmiz şirə aşağıdan götürülür, asılqan hissəciklər isə xüsusi
qurğu ilə yuxarıdan çəkilir və vaakum filtrdə filtrlənir.

Şəkil 2.17. Flotator qurğusunun yuxarıdan görünüşü
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Şəkil 2.18. Flotator qurğusunun sxematik görünüşü
Flatatorda şirə axınına yapışqanlayıcı reagentlər əlavə
etmək üçün dozalaşdırıcı nasos, aerasiya kalonu, vaakum nasos
vasitəsilə asılqan hissəcikləri çəkmək üçün qurğu və saxlamaq
mədsədinə xidmət edən tutum vardır. Flatatorların tətbiqi
şirənin duruldulmasını xeyli tezləşdirməklə qıcqırmaya qədər
şirədən lazımsız zülal və kolloidləri kənar etməyə imkan verən
yapışqanlama aparmağa, şirə çöküntüləri toplanmasından qaçmağa imkan verir. Bütün prosesin axında getməsi məhsuldarlığı xeyli artırmağa imkan verir. Yapışqanlanmış şirədən qıcqırmadan sonra alınan şərab materialı xeyli asan emal olunur
və daha yüksək keyfiyyətdə olur.
Şirə və şərabın soyudulması. Şirə və şərabların saxlanması üçün onların soyudulması boru-boruya tipli, yaxud axın
tipli birbaşa freonla soyutma (ultrasoyuducu) qurğularından
istifadə edilməklə aparılır. Son vaxtlar “Friqouniversal” tipli
soyuduculardan istifadə olunur (şəkil 2.19, 2.20).
Birinci özünü bir-birinin içərisində olan biri kiçik, digəri
böyük diametrli borulardan ibarət konstruksiya kimi göstərir.
Borular arasında soyuq daşıyıcı dövr edir. Məhsul daxili boruda hərəkət edərək istiliyini soyuq daşıyıcıya ötürür. “Friqouniversal” (ultrasoyuducu) tipli soyuducu qurğu məhsulu axında soyutmaq üçündür. Çıxışda məhsulun temperaturu mənfi
12-130C-yə qədər ola bilir.
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Şəkil 2.19. “Boru-boruya” tipli istilikdəyişdirici qurğunun
ümumi görünüşü
Qurğu buxarlandırıcıdan, kompressor qurğusundan və
elektron paneldən ibarətdir. Buxarlandırıcı özünü istilikdəyişdirici kimi göstərib, paslanmayan poladdan hazırlanan iki borudan ibarətdir.

Şəkil 2.20. Friqouniversal soyutma qurğusunun ümumi
görünüşü
Daxili boruda emal olunan maye, borular arası məkanda
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(buxarlandırıcı kamera) soyuq daşıyıcı (freon 22) olur. Borunun daxilində fasiləsiz qaydada fırlanan val əmələ gələn buz
qırıqlarını kənar edir. Buxarlandırıcı kənardan penopoliuretanla
izolə edilmiş və paslanmayan polad təbəqə ilə örtülü olur.
Kompressor qurğusu buxarlandırıcının yuxarısına bir çərçivə
üzərinə bərkidilir.
İstilə işlənmə. Şərabdan mikroorqanizmləri kənarlaşdırmaq məqsədilə şərabın isti ilə işlənməsində (pasterizə) bir, iki
və üç bölməli “Thermosteril” tipli lövhəli pasterizatorlar tətbiq
olunur (şəkil 2.21). Üç bölməli pasterizatorların bərpa bölməsində əvvəlcədən qızdırma, pasterizə və soyutma yerinə yetirilir. İstilikdəyişdiricinin lövhələri paslanmayan poladdan hazırlanmaqla paketdə toplanmışlar. Məhsulun bir neçə saniyə
ərzində pasterizə temperaturunda yetişdirilməsi üçün əlavə
bufer ötürücü borusunun qoyulması mümkündür.

Şəkil 2.21. “Thermosteril” pasterizatorunun ümumi görünüşü
Pasterizatorlar temperatura avtomat nəzarət və tənzimləmə sistemi ilə təchiz olunmuşdur. Pasterizator tələb olunan
texnologiyadan asılı olaraq məhsulun iki çıxışına malikdir. 50550C və 20-250C, üçüncü bölmədə soyutma temperaturu 20Cyə yaxın olan soyuq daşıyıcı ilə yerinə yetirilir. Iki bölməli
pasterizatorda soyutma bölməsi olmur. Bir bölməlilərdə isə
yalnız pasterizə bölməsi olur.
Soyuqla stabilləşdirmə. Butulkaya doldurulmuş şərablar
saxlandıqda çökmənin səbəblərindən biri kristal bulanmaların
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əmələ gəlməsidir. Kristal bulanmalar çox hallarda şərab turşusunun çətin həll olan kalium və kalsium duzlarının (şərab daşının) çökməsi ilə əlaqədardır.
Şərab daşının kənar olunması şərabçılıqda vacib vəzifələrdəndir. Bu, ənənəvi olaraq şərabın mənfi 4-120C temperaturadək soyudulması və termoizolə edilmiş tutumlarda uzun müddət
(10 günə qədər) həmin temperaturda saxlanması ilə aparılır.
Bu halda soyutmaya xeyli miqdarda enerji sərf olunmaqla, şərabı saxlamaq üçün çoxlu tutumlar tələb olunur və istehsalat sahəsi itirilir. Eyni zamanda belə işlənmə 100%-li nəticə təmin etmir.
Şərabın yüksək məhsuldarlıqlı axında işlənməsində daha
yaxşı nəticələrə nail olmaq üçün “Kristalstop” sistemi işlənib
hazırlanmışdır (şəkil 2.22, 2.23).

Şəkil 2.22. “Kristalstop” qurğusunun ümumi görünüşü
Onun əsasında duran texnologiya bu prosesin 1,5 saata
qədər qısalmasını mümkün edir. Bu halda xeyli az elektrik
enerjisi sərf olunur. Belə ki, soyuğun bərpa olunması baş verir.
Istilikizolə edilmiş tutumların tətbiqi tələb olunmur. Qurğu
kompakt olub, tam avtomatlaşmışdır və az sahə tutur. Xidməti
heyət 1 nəfər operatordan ibarətdir. Şərab daşının çökmə pro99

sesi tam gedir və prosesə komputerlə nəzarət edilir. Qurğudan
çıxan şərabın stabilliyinə daimi monitorinq aparılır.

.
Şəkil 2.23. “Kristalstop” qurğusunun sxemi
1-istilikdəyişdirici (bərpa mərhələsi); 2-axında şərab soyuducusu
(soyutma mərhələsi); 3-şərab daşının toplanması üçün tutum və
injeksiya qrupu (kalium bitartaratın şərab materialı axınına verilmə
mərhələsi); 4-reaktor (soyuqda yetişdirmə mərhələsi); 5-hidrosiklon
(şərab daşının ayrılma mərhələsi); 6-yaxma diatomit filtr (emal
olunmuş şərabın filtrasiya mərhələsi); 7-koduktivitimer (təmizlik
dərəcəsini avtomat müəyyən etmə mərhələsi)

“Kristalstop” siteminin iş prinsipinin əsasında şərabın
demək olar ki, donma nöqtəsinə qədər şok soyudulması və
onun kristallaşma mərkəzinə kalium bitartarat kristalları əlavə
olunması durur. Katalizator kimi müəyyən miqdarda kalium
bitartarat kristallarının əlavə olunması sürətlə çökməni təmin
edir. Bu proses 1,5 saat müddətində tamamilə başa çatır. Çöküntüyə getmiş şərab daşı kizelqur filtrdə aşağı temperaturda
filtrlənir.
“Kristalstop” qurğusuna məhsulu verən nasos; soyuqluğu
bərpa etmək üçün lövhəli istlik dəyişdirici, məhsulun axında
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ultra soyuducusu (“Friqouniversal” tipli); şərab daşı suspenziyasını durulaşdırmaq üçün qarışdırıcılı tutum və dozalaşdırıcı
nasos; paslanmayan poladdan şaquli tutumun mərkəzi qarışdırıcılı reaktoru, şərab daşının bərpası üçün hidrosiklon; klapanlar; ötürücü borular; komputerlə idarəetmənin avtomat pultu, diatomit yaxma filtri (“Qrinfiltr” tipli), məhsulun işlənmə
səviyyəsini müəyyənləşdirməyin avtomat qurğusu (avtomat
konduktormetr) daxildir. Komplektə həmçinin məhsulun kristal
bulanmalara davamlılığını təyin etmək üçün ekspress təhlillər
aparmağa imkan verən laboratoriya cihazı (RDK markalı)
daxildir.
Şərab materialında şərab daşını kristallaşdırmaq üçün
istifadə olunan reaktor özünü paslanmayan poladdan hazırlanan
silindrşəkilli şaquli, tamamilə termoizolə edilmiş tutum kimi
göstərir. Onun daxilində zəif tezliklə fırlanan qarışdırıcı
yerləşir.
“Kristalstop” qurğusunun işi aşağıdakı kimi baş verir.
Emal üçün nəzərdə tutulan temperaturu 200C-yə yaxın şərab
materialı nasosla lövhəli pasterizatora verilir və burada 0-20Cyə qədər soyudulur. Sonra şərab materialı “Friqouniversal” tipli
axında soyuducuya istiqamətləndirilir, burada donma temperaturunadək (mənfi 4-120C şərabın tipindən asılı olaraq) kəskin
soyudulur. Soyudulmuş şərab materialı reaktora onun aşağı
hissəsindən daxil olur.
Qarışdırıcılı tutumda əvvəlcədən şərab daşı kristallarının
(kalium bitartarat) suspenziyası hazırlanır. Bu suspenziya da
həmçinin reaktora vurulur.
Vurulan reagentin miqdarı şərab turşusu duzlarının ifrat
doymuş məhlulunun yaradılması hesabı ilə müəyyən olunur.
Şərab materialının reaktorda saxlanma müddəti 1,5 saata
yaxındır. Lövbərli qarışdırıcı yavaş-yavaş fırlanaraq şərab
materialının reaktorda üzmə fırlanmasını təmin edir. Iri hissəciklər mərkəzdənqaçma qüvvəsi ilə konusvari dibə çökür və
oradan fasilələrlə kənar edilir.
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Saxlanmadan sonra şərab materialı reaktorun yuxarı
hissəsindən nasosla götürülür və soyuq vəziyyətdə yaxma diatomit filtrdə filtrlənməyə verilir. Filtrlənmədən əvvəl şərab materialında böyük olmayan (hidrosiklonla müəyyən miqdarda)
şərab daşı kristalları kənar olunaraq, qarışdırıcılı tutuma geriyə
qaytarılır və yenidən material (zatravka) kimi istifadə olunur.
Filtrlənmədən sonra şərab materialı yenidən lövhəli istilikdəyişdiriciyə verilir və burada işlənməyə daxil olan məhsulla
qarşılaşaraq soyuqluğunu ona ötürür. Qurğunun çıxışında
konduktometrli avtomat analizator qoyulur və burada şərabın
elektrikkeçiriciliyi əvvəl müəyyən olunmuş göstəricidən
yüksək olarsa bu məhsulun kifayət qədər emal olunmadığını
göstərir. Bu halda çıxış klapanı bağlanır və şərab materialı sona
qədər emal olunmaq üçün geriyə qaytarılır.
Beləliklə, “Kristalstop” qurğusundan keçən məhsulun
kristal bulanıqlara davamlılığı təminat altına alınmış olur.
2.2.5. Qıcqırma temperaturunu tənzimləyən avadanlıqlar
Yüksək keyfiyyətli şərablar istehsalında şirənin qıcqırma
temperaturunun düzgün tənzimlənməsi çox vacibdir (şəkil
2.24). Məsələn, ağ şərablar alınmasında ən yaxşı nəticələr almaq üçün temperatur 180C-dən çox olmamaq şərti ilə tənzimlənməlidir. 14-150C temperaturda qıcqırma daha keyfiyyətli
nəticələr verir.
Məlumdur ki, şirənin qıcqırması zamanı istilik ayrılır ki,
onu da qıcqırtma tutumundan kənar etmək tələb olunur. Lakin
qıcqırmanı dayandırmaq üçün şirə güclü şəkildə soyudulmalıdır. Yaxşı nəticələr almaq üçün köynəklə təchiz olunmuş
paslanmayan poladdan hazırlanmış qıcqırdıcı rezervuarlardan
istifadə olunur. Köynəkdə soyuq daşıyıcı dövr etdirilir. Tutuma
elektron termometr və soyuqdaşıyıcını vermək üçün açıb-bağlayan klapan qurulur ki, lazım olan temperatur tənzimlənsin.
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Şəkil 2.24. Qıcqırma temperaturuna avtomat nəzarət
sisteminin ümumi görünüşü
Qıcqırmadan sonra şirədən şərab materialı alınır ki, onun
da sonrakı emalı tələb olunur.
2.2.6. Müasir filtrlər
Şərab istehsalı prosesində üzüm şirəsindən başlayıb hazır
məhsulun butulkaya doldurulmasına qədər təcrübi olaraq hər
texnoloji mərhələdə çoxqat filtrasiya tətbiq olunur. Üzüm əzintisini presləyib şirə aldıqdan sonra onu asılqan hissəciklərdən,
daha doğrusu mexaniki qarışıqlardan ayırmaq lazımdır.
Qıcqırma başa çatdıqdan sonra alınan şərab materialını maya
çöküntüsündən filtirasiya etmək lazımdır. Alınan şərab
materialı müxtəlif maddələrlə işlənir. Məsələn, doldurulma və
lazım olan keyfiyyəti təmin etmək üçün onu filtirasiya etmək
lazımdır. Kristal bulanmalara davamlılıq yaratmaq məqsədi ilə
şərabı soyudurlar. Bu halda şərab daşı çökür ki, onu da ayırmaq
lazım gəlir. Kupajın hazırlanma prosesində, daşınma yaxud
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saxlanmasında şərabda müxtəlif bulanmalar meydana gələ bilir. Odur ki, hər dəfə filtirasiya aparılması vacibdir. Şərabı qablara doldurmazdan əvvəl nəzarət filtirasiyası aparırlar. Əgər
steril, soyuq doldurma istifadə olunursa, o halda şərabı nəinki
mexaniki qarışıqlardan, həmdə bakteriyalardan filtirasiya
etmək lazımdır.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, şərab istehsalında filtrasiya
prosesləri əsas olub, onun dəyəri məhsulun maya dəyərinə
əsaslı şəkildə təsir edir. Ona görə də bütün dünya alimləri və
avadanlıq istehsalçı firmaları belə əməliyyatların ucuzlaşdırılması üsullarını axtarırlar.
Bir çox ölkə müəssisələrində hələ də ənənəvi lövhəli
filtrlərdən istifadə edilir. Onlarda filtrləyici material kimi
xüsusi kardondan istifadə edilir.
Lövhəli filtrlər. Müxtəlif mayelərin filtrlənməsi üçün ənənəvi olaraq lövhəli filtrlərdən istifadə olunur (şəkil 2.25,
2.26). Burada filtrləyici material kimi filtr kardondan istifadə
olunur. Adətən lövhələrinin ölçüləri 40x40 sm, 60x60 sm və
100x100 sm olan filtrlərdən istifadə olunur. Lövhələrin miqdarı
lazım olan məhsuldarlıqdan asılı olaraq 21-dən 251 arasında
dəyişir.

Şəkil 2.25. Lövhəli filtrlərin ümumi görünüşü
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Şəkil 2.26. Lövhəli filtrlər və filtrləmənin sxematik görünüşü
Son vaxtlar belə filtrlər yalnız doldurmadan əvvəl nəzarət
filtrasiyasında istifadə olunur. Lövhələr uzunömürlü plastik
“Nuril”, yaxud isti buğla işlənməsi lazım gəldikdə paslanmayan poladdan hazırlanır. Əlavə üstünlüyü mayenin eyni
vaxtda iki müxtəlif filtr kardonlarda filtrasiyası üçün ayırıcı
lövhələrin qurulmasının mümkünlüyü, yaxud eyni vaxtda iki
müxtəlif şərabın bir filtrdə filtrasiyasıdır.
İnkişaf etmiş ölkələrdə rəngarəng filtrasiya sistemləri –
kizelqur, vaakum, membran, tangensial və s. geniş tətbiq olunmaqdadır. Onlardan hər biri şərab istehsalının müəyyən mərhələsində istifadə olunmaq üçün nəzərdə tutulmaqla, filtrasiyanın
maya dəyərini aşağı salmağa, onu yüksək keyfiyyət və az itki
ilə yerinə yetirməyə imkan verir.
Daha geniş yayılanlar kizelqur, yaxud üfüqi lövhələrlə
diatomit filtrlərdir. Belə filtrlərin tətbiqi təcrübi olaraq şərabçılıqda norma və standarta çevrilmişdir. Bu filtrlərdə filrtləyici
təbəqə kimi diatomit, kizelqur təbəqəsi istifadə olunur ki, o da
özünü əhəng mənşəli zərif toz kimi göstərir. Kizelqurun tətbiq
olunan markasından asılı olaraq kobuddan-cilalanmışadək tələb
olunan səviyyədə filtrasiya təmin etmək mümkündür. Diatomit
filtrlərin tətbiqi lövhəli filtrlərlə müqayisədə filtrasiya xərclərini xeyli aşağı salmağa və praktik olaraq məhsul itkisindən
tamamilə qaçmağa imkan verir. Filtrlər sakit şərabları, şirə,
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şərbətlər və CO2-na malik şərabları filtrasiya etmək üçün
istifadə olunur. Sonuncu təzyiqə davamlı formada hazırlanır.
Filtrin konstruksiyası özünü konusvari dibli tutum kimi
göstərir ki, onun da daxilində üfüqi yerləşən filtrləyici elementlər olur. Filtirləyici elementlər paslanmayan poladdan
dəlinmiş dairəvi disklər formasında hazırlanır. Diskin yuxarı
hissəsinə 65 mkm ölçüdə məsamələri olan paslanmayan tor
bərkidilmişdir. Həmin tora kizelqur qatı yaxılır və ondan
keçməklə filtrasiya gedir. Çərçivənin birində filtrlə kizelqur
suspenziyasını durultmaq üçün qarışdırcılı tutum, dozalaşdırıcı
nasos, verici nasos, ötürücü boru, qalıqları filtrləmək üçün
kiçik filtr qurulur.
“Qrinfiltr” (Greenfilter) tipli filtrin iş prinsipi aşağıdakı
kimidir (şəkil 2.27, 2.28).

Şəkil 2.27. Yaxma diatomit filtri “Qrinfiltr”in ümumi görünüşü
Filtr qapalı ötürücü borularda axan su, yaxud təmiz
məhsulla doldurulur. Qarışdırıcılı xüsusi tutumda kizelqur to106

zunun suspenziyası hazırlanır. Bu suspenziya dozalaşdırcı
nasosun köməyilə axına vurulur. Kizelqur filtr lövhəsinin toru
səthində ləngiyərək bərabər ölçülü təbəqə əmələ gətirir. Tələb
olunan qat yaxıldıqdan sonra filtrasiyanın əsas prosesi həyata
keçirilir. Filtrlənən mayeyə dozalaşdırıcı nasosla daimi
kizelqur suspenziyası əlavə olunur və filtrə verilir. Ayrılan bərk
hissəciklər kizelqur hissəcikləri ilə birlikdə filtrləyici elementlə
saxlanılaraq bərabər ölüçülü məsaməli çöküntü əmələ gətirir.
Çöküntü qatı tədricən artır. Həmin qat müəyyən böyüklüyə
çatdıqda filtrasiya prosesi dayandırılır.
İşlənmiş kizelqur su ilə yuyulur və yenisi yaxılır. Bundan
sonra filtr yenidən işə hazır olur.

Şəkil 2.28. Yaxma “Qrinfiltr”in sxematik görünüşü
Quruluşca fərqli daha bir kiçik filtr vardır ki, ondan itkiləri azaltmaq məqsədi ilə qalıqların filtrasiyası üçün istifadə
edirlər. Kizelqur filtrasiyasının tətbiqi bu əməliyyata çəkilən
xərcləri xeyli azaldır. Məsələn, 1000 dal filtrlənəsi şərab materialına təqribi kizelqur sərfi 7 kq-a yaxın təşkil edir. Kizelqurun
qiyməti 1 kq-a 1 dollara yaxın təşkil edir. Filtrin işçi səthi 6 m2
olduğundan sərfiyyat 20 kq-a yaxın təşkil edir. Belə filtrin
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məhsuldarlığı 600-800 dal/saat təşkil edir. Belə qurğunun qiyməti 1700 dollardır (ABŞ). Sadə hesabat göstərir ki, filtr-kardon tətbiqindən imtina edilməsi və kizelqur filtrə keçilməsi
filtrasiya xərclərini 2 və daha çox dəfə azaltmağa və beləliklə
də yarım ildə filtrin dəyərini ödəməyə imkan verir. Belə
filtrlərin əlavə üsütünlüyü itkinin demək olar ki, olmamasıdır.
Yəni bu halda hopma və axma ilə şərab materialı itirilmir.
“Qrinfiltr” markalarının ən xırda sahəlisindən (2 m2-dən)
ən irisinə (30 m2-yə) qədər istifadə olunur. Onlar uyğun olaraq
200-300 dal/saatdan 3000-5000 dal/saatadək məhsuldarlığa
malik olur. Ən çox yayılan modelləri “Greenfiltr G5, G6, G9”
olub sahələri uyğun olaraq 5 m2, 6 m2 , 9 m2; məhsuldarlıqları
500-600 dal/saat, 600-800, 1000-1200 dal/saatdır.
Vaakum diatomit filtrləri. Şərabçılıq proseslərində
xeyli miqdarda müxtəlif qatı şirə, maya, yapışqan
çöküntülərinin toplanması baş verir. Bir çox zavodlarda onları
əsasən şəkər pres-filtrlərində sıxırlar. Bu çox uzun və qeyri
səmərəli prosesdir. Padovan firması bununla əlaqədar olaraq
baraban tipli diatomit vaakum filtrləri istehsal edir. Bu
filtrlərdə filtrləyici təbəqə kimi diatomit-perlitdən istifadə
olunur. Belə filtrlərin tətbiqi müxtəlif çöküntülərin itkiyə
getmədən dərhal emal edilməsinə imkan verir. Bu praktik
olaraq axında baş verə bilir.
“Taylolüks” filtri paslanmayan polad barabandan ibarət
olub, xaricdən də paslanmayan örtüklə örtülüdür (şəkil 2.29,
2.30). Baraban xaricdən paslanmayan polad vanna ilə əhatə
olunur. Ona vintli nasosun köməyilə çöküntü vurulur. Torun
səthinə əvvəlcədən qalınlığı 8-10 sm olan perlit qatı yaxılır.
Perlit qatının yaxılma prosesi kizelqur filtrinə oxşar qaydada
aparılır. Vaakim filtrin konstruksiyasına perlit suspenziyasını
durulaşdırmaq üçün qarışdırıcılı və dozalaşdırıcı nasoslu xüsusi
tutum qondarılıb. Vaakum nasosun köməyilə barabanın
daxilində boşluq yaradılır və maye qatı çöküntüdən çıxarılır.
Bərk hissəciklər barabana tökülür və xüsusi bıçaqla zərif perlit
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qatı ilə birgə doğranır. Praktik quru çöküntülər bıçaqdan lentli
konveyrə ötürülür. Bıçaq yavaş-yavaş baraban istiqamətinə
hərəkət edir. Bütün perlit qatı 10 saat müddətində tamamilə
doğranır. Sonra filtr yuyulur və yeni iş dövriyyəsinə hazırlanır.
“TayloLüks” filtrlərinin tətbiqi qatı çöküntülərin
toplanmasına yol vermədən onların tez emal edilməsinə imkan
verir. Bu filtr də “Qrinfiltr” kizelqur filtrində olduğu kimi
əhəmiyyətli dərəcədə iqtisadi fayda əldə etməyə imkan verir.

Şəkil 2.29. Baraban tipli vakuum filtri “TayloLüks”ün
ümumi görünüşü

Şəkil 2.30. “TayloLüks” baraban tipli vakuum filtrin
sxematik görünüşü
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Membranlı tangensial filtrlər. Filtrasiya texnikasının ən
son nailiyyətlərindən biri membranlı tangensial filtrlərdir.
Başqa adı “krossflon”dur. Filtrləmə tangensial axında məsamələrinin diametrli 0,2 mkm olan polipronilen membrandan
keçməklə aparılır. Bu sistem çox böyük miqdarda asılqanları
olan məhsulları steril səviyəyə qədər filtrasiya edir və bu halda
əlavə filtr materialı sərfinə yol verilmir. Tangensial filtr
aşağıdakı kimi qurulur. Filtrləyici elementlər (membranlar)
çoxlu zərif polipropilen diametri 2 mm-ə yaxın məsaməli borucuqlardan ibarət olmaqla, diametri 150 mm olan boruvari filtr
korpusunda yerləşir. Filtrlənən maye toplayıcı tutumdan nasosun köməyilə filtr korpusuna verilir və böyük sürətlə membranlar boyu hərəkət etdirilir. Mayenin bir hissəsi məsamələrdən kənara çıxaraq membranın daxilinə düşür. Filtrlənmiş
təmiz maye bütün membranlardan toplanır və nasosla vurulur.
Bunun nəticəsində membranın daxili - xarici tərəfləri arasında
böyük fərq yaranmadan, onların çirklənməsi baş vermir.
Membranlar öz-özünə təmizlənir. Mayedə asılqanların
qatılığı qapalı dövrədə hərəkət etdikcə tədricən artmış olur.
Qatılıq müəyyən səviyəyə çatdıqdan sonra onu adi üsulla,
məsələn vaakum filtrdə filtirasiyaya verirlər.
Filtrin konstruksiyasına adətən membranlarla bir neçə
korpuslar daxil olur. Onların miqdarından asılı olaraq filtrin
məhsuldarlığı dəyişir. Adətən belə filtrlərin xidmət müddəti 6-7
il davam edir və sonra onları dəyişmək lazım gəlir.
Padovan firması “Nitor” markalı filtrlər istehsal edir
(şəkil 2.31, 2.32). Onların məhsuldarlığı 300 dal/saat və daha
çox olur. Bu filtrlər mikroprosessorla idarə olunan tam avtomatlaşmış qurğulardır. Digər sistemlərlə (kizelqur, lövhəli,
membran filtrləri) müqayisədə “Nitor” markalı filtrlər daha
geniş yayılmışlar. Çünki, filtrasiya prosesinin maya dəyəri bu
halda xeyli aşağıdır.
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Şəkil 2.31. “Nitor” membran filtrin ümumi görünüşü

Şəkil 2.32. “Nitor” membran filtrin sxematik görünüşü
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ÜÇÜNCÜ FƏSİL
ÜZÜMÜN SÜFRƏ ŞƏRABLARINA EMALI
3.1. Ağ və çəhrayı süfrə şərabları
3.1.1. Ağ və çəhrayı süfrə şərablarının tərkibi ilə bağlı
yeni baxış
Şərabların bu qrupunun diapozonu geniş olub, aşağıdakı
çoxsaylı yarımqrupları özündə əks etdirir:
- yüngül şampan və zərif ağ turş şərablarından - yüksək
spirtli xeres şərab materialına qədər;
- Təzə üzüm tamlı və karbon qazı qalıqlı “Cavan” adlandırılanlardan -yetişmiş markalılara qədər (sonuncuya
1,5-2 il bəzən 3-5 il butlarda və çəlləklərdə
yetişdirilənlər aiddir);
- Tutqun samanıdan açıq kəhraba rənginə qədər;
- Tutqun çəhrayı, bir qədər rənglənmiş klassik çəhrayıdan, daha intensiv və ilk anlayışda çəhrayı süfrə
şərablarına qədər.
Bu şərablar şirənin öz qıcqırması nəticəsində əmələ gələn
etil sipirtinin həcimdə payına görə 4 qrupa bölünür:
- 9-10% - tamamilə yüngül;
- 10,5-12,0% - bizdə geniş yayılmış turş təbii şərablar;
- 12,5-13,5% - bu gün dünyada ümumi qəbul olunmuş
natural turş sort kupaj şərabları;
- 14-15% - natural tünd xeres şərabları.
Müasir dünya şərabçılığında demək olar ki, davamsız və
asan yoluxan az sipirtli I qrup( spirtliyi 9-10h.%) şərablardan
imtina olunmuşdur. Bu gün İtaliya, Fransa, Almaniya, Macarıstan, ABŞ, CAR yaxud Avstraliyanın istənilən hazır şərabının
azı 12,5-13,5 h% spirtliyi vardır. Belə yüksək kondisiya
gilələrdə uyğun şəkər toplama xüsusiyyətinə malik üzüm məh112

sulu ilə təmin olunur. Günəş istiliyi kifayət etməyən yerlərdə
üzüm şirəsinə bir qədər şəkər vurulmasına icazə verilir. Bu,
Almaniyada üzüm konsentrantı, Fransada isə qamış şəkəri ilə
həyata keçirilir. Yüksək olmayan spirtin həcimdə payı ilə (910%) bu gün dünyada qazlaşdırılmış süfrə şərabları buraxılır.
Onları adi şərab butulkasın+a az miqdarda karbon qazı ilə
doydurmaqla doldururlar. Ağ və çəhrayı şüfrə şərablarında
titirləşən turşuluq 6-8 q/dm3 arasında dəyişir. Bu gün turşuların
tərkibində şərab turşusunun çox və süd turşusunun az olmasına
üstünlük verilir. Alma turşusunun artıqlığı yetişməmiş üzümün
əlaməti və həmçinin şərabçı – texnoloqun təcrübəsizliyi kimi
qiymətləndirilir.
Bütün şərablarda əhəmiyyətinə görə əsas yerdə gətirilmiş
ekstraktın qiyməti durur. Ağ və çəhrayı şərablarda bu göstəricinin kütlə qatılığı 18-20 q/dm3-dan az olmamalıdır. Buna
qiliserinin yüksək miqdarı, digər qıcqırma məhsulları, mikroelementlər, üzvi turşular və onların duzları uyğun gəlir.
Ağ və çəhrayı şərablar bərabər yetişkənlik dərəcəsində
olan üzümdən hazırlanır. Ona görə də onların tərkibinin əsas
göstəriciləri oxşardır. Onlar ətirli, zərif dadlı və az miqdarda fenol maddələri ilə olmalıdır. Belə ki, ağ şərablarda fenol maddələrinin miqdarı 0,2-0,4 q/dm3, çəhrayı şərablarda 0,3-0,6 q/dm3
təşkil etməlidir. Bu qrup şərablar oksudləşməyə çox həssasdır
və onların əsas göstəricisi oksidləşməmiş olması və dadda
təzəliyidir. Ona görə də ağ şərablarda yalnız fenol maddələrinin
miqdarı deyil, həmdə leykoantosianların miqdarı məhdudlaşdırılır. Sonuncuların miqdarı 30 mq/dm3-da çox olmamalıdır.
Çəhrayı şərablarda 10-30 mq/dm3-a qədər leykoantosionların
olmasına yol verilir. Rəng maddələrinin (antosianlar) kütləvi
qatılığı isə 40-80 mq/dm3 arasında məhdudlaşır.
Göründüyü kimi ağ və çəhrayı şərablar fiziki-kimyəvi
göstəricilərinə görə yaxındır. Onları həmdə şərabçılığın ümumi
texnoloji prinsipləri – şirə çıxımının məhdudlaşdırılması, qıc-
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qırmadan əvvəl şirənin duruldulmasının vacibliyi və oksidləşmədən mühafizə kimi ümumi məsələlər birləşdirir.
3.1.2. Üzümün emal sxemləri
Professor Q.Q.Valuyko üzüm emalının 17 texnoloji sxemini fərqləndirir ki, onlar da özündə müxtəlif tip şərablar üçün
fərqli variant ardıcıllığı ilə yerinə yetirilən 30 texnoloji əməliyyatı birləşdirir. Üzümün emal sixemi sadələşdirilmiş şəkildə
verilir (şəkil 3.1).
Göründüyü kimi üç sxem ağ üsulla şərabçılığı əks etdirir.
Onlar şampan, konyak və xeres şərab materialı üçün qəbul
olunmuşdur. Bu halda bütöv üzüm salxımının sıxılması (1-ci
sxem) şərabçılıqda həm də “şampan üsulu”-da adlandırılmaqla
şampan üzüm sortlarının klassik fransız emal üsuludur.
Eyni zamanda cəhrayı şərabların klassik hazırlanma
texnologiyası (Provans, Fransa) da mövcud olub, qırmızı üzüm
sortlarının “cəhrayı üsulla” emalını nəzərdə tutur. Onun mənası
bundadır ki, yüngül cəhrayı rəngi almaq üçün əzinti 6-10 saat
sakit-statik rejimdə (qarışdırıcı olmadan) saxlanır. Alınan şirə
ağ şərablar üçün olduğu kimi qıcqırmadan əvvəl asılqanlardan
yaxşı təmizlənir. Qalan diğər əməliyyatlar olduğu kimidir.
“Çəhrayı üsulla” şərabçılığı kameralı çökdürücü-sızdırıcı
VSK-nın köməyilə həyata keçirmək daha əlverişlidir.
Bunun üçün qırmızı üzüm sortlarının əzintisi 100 mq/kq
hesabı ilə sulfidləşdirilir və 10-12 saat sızdırıcının tam dolma
kamerasında saxlanılır. Öz axını ilə ayrılmış şirədən iri asılqanlar ayrıldıqdan sonra əla zəriflikdə yüngül rənglənmiş cəhrayı
şərab alınır.
Əzintinin qısa müddətli (6-8 saat) saxlanması, sort ətirli
üzümün ağ süfrə şərabına emalı zamanı faydalı nəticə verir.
Belə sortlara ağ Muskat, cəhrayı Traminer, reyn Rislingi və
hətta Rkasiteli aid edilir.
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Şəkil 3.1. Ağ üsulla (1, 2, 3) və qırmızı üsulla (4, 5, 6, 7) üzüm emalının texnoloji sxemi

Üzümün ilkin emalında məqsəd daha çox miqdarda və
tələb olunan maddələrə malik yüksək keyfiyyətli şirə çıxımı
əldə olunmasıdır. Təzə, fermentləşməmiş əzintidən ağ üsulla
şirənin ayrılması daha sərfəlidir. O açıq rəngli, oksidləşmə əlamətləri olmadan, xoşa gələn sort ətri ilə və asılqan hissəciklərin
minimum miqdarına malik olmalıdır. Çoxlu miqdarda asılqan
hissəciklərinə malik bulanıq şirənin qıcqırması alınan şərabın
keyfiyyətinin kəskin pisləşməsinə gətirib çıxarır.
Şirənin fraksiyalaşdırılması dedikdə özbaşına axınla
ayrılan şirə ilə sıxıcıdan alınan fraksiyaların ayrılması başa düşülür. Onların sonrakı işlənməsi və tələb olunan nisbətlərdə qarışdırılması tipik şərab materialının yüksək çıxımda alınmasını
təmin edir. Şirənin sızdırıcı və sıxıcılarda iki pilləli (sızdırma –
sıxma) ayrılması şəkildə öz əksini tapmışdır (şəkil 3.2).

Şəkil 3.2. Sızdırıcı və sıxıcılarda fraksiyalar üzrə şirənin
alınma sxemi:
(a fasiləli işləyənlər; b fasiləsiz işləyənlər. 1-kameralı sızdırıcı,
2-diskli sıxıcı, 3-şnekli sızdırıcı, 4-şnekli sıxıcı
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Göründüyü kimi “a” sxemində öz axını ilə ayrılan şirə
kameralı sızdırıcıda qravitasiya – statik rejimdə ayrılır. Bu
şirənin əzinti qatından keçərək öz-özünə filtirlənməsini təmin
edir və sızdırılmanı ləngidir. Sızdırılmış əzinti fasıləli işləyən
sıxıcıda yumşaq rejimdə sıxılmaya məruz qoylur və bu halda
gilə qabığı demək olar ki, deformasiya olunmur, toxum isə
xırdalanmır.
“b” sxemi üzrə şərti olaraq “öz axını ilə ayrılan” adlandırılan şirə dinamik rejimdə ayrılır və hərəkətdə olan fasiləsiz
işləyən şneklərdə 3 sıxıcı fraksiyası alınır. Yüksək məsaməlilik
məsafəsində olan əzinti filtirləyici təbəqə yaratmır və asılqan
hissəciklər üçün asan keçirici olur.
Klassik sızdırılma və yumşaq diskli sıxılmaqla alınan şirə
3-5 dəfə az asılqanlara malik olur və əzintinin sıxılması gedişində onlar daha da azalmış olur. Üzüm “b” sxemi ilə emal
olunduqda əksinə, əzintinin sıxılması gedişində şirədə asılqanların miqdarı artır və sıxıcıdan alınan şirə süfrə şərabçılığı üçün
yararlı olmur.
“a” sxemində şirə sakit qoyulduqdan sonra alınan qalıq
5-7%-i keçmir; ikinci “b” sxemi üzrə üzümün emalında çöküntü 30-40%-ə çatır.
Bundan əlavə şirənin “a” sxemi üzrə tədricən ləngliklə
ayrılması (20 dəqiqə əvəzinə 2 saat) şərabın sort ətrinin və
ekstraktlığının yüksəlməsinə zəmin yaratmış olur.
Şirənin fasiləsiz prinsiplə (dinamik) ayrılması gilənin lət
və qabığını dağıdaraq alınan şirə və şərabın keyfiyyətini pisləşdirir.
Keçən əsrin 80-90-cı illərində avropa şərabçıları qətiyyətlə üzüm emalının diskret prinsipinə keçdilər. Onlar ağ üsulla
şərabçılıqda əzintinin birbaşa preslənməsindən istifadə etməyə
başladılar. Bu məqsədlə müxtəlif tip üfüqi və şaquli hidravlik
preslərdən istifadə edilir. Bundan əlavə Avropanın iri zavodlarında yüksək səmərəlilik təmin etmək üçün hər bir diskli presin
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üzərinə İsveçrənin “Bucher” şirkətinin 3-5 kameralı sızdırıcısı
qoyulur.
Üzümün ilk emalının düzgün təşkilində yeni tipli əzici –
daraqayıran maşını çox müsbət rol oynayır. İndi əvvəlcə daraq
ayrılır, sonra isə gilənin vallarda yumşaq rejimdə əzilməsi baş
verir (şəkil 3.3).

Şəkil 3.3. “Ağ üsulla” şərab materialı hazırlanmasının müasir
texnoloji sxemi
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Sxemdən göründüyü kimi şirə vaakum filtrdə süzülməklə
çöküntülərdən təmizlənmiş məhsula və bərk qalığa çevrilir.
Faydalı məhsul çıxımı artmaqla onun keyfiyyəti yüksəlir.
Sxemin aparat-texnoloji görüntüsü şəkildə verilir (şəkil
3.4).

Şəkil 3.4. Üzümün Ağ turş şəraba emalının müasir sxemi
1-şnekli qəbuledici - qidalandırıcı bunker; 2-daraqayırıcı-vallı əzici;
3-vintli monopompa; 4-membran pres; 5-şnekli nasos; 6-borulu
istilikdəyişdirici; 7-qəbuledici rezervur; 8-perlitli vaakum filtr; 9porşenli nasos; 10-şərab materialı üçün mərkəzdənqaçama qüvvəsi
ilə işləyən nasos

Xətdə üzüm emalının mərkəzi maşını membran pres
olub, birinci növbədə sızdırıcı funksiyasını yerinə yetirir. Belə
ki, sıxıcının dolması halında özbaşına axınla ayrılan şirə alınır.
Bunu sıxıcının səbətinin qayıtma - daxil olma fırlanması təmin
etmiş olur. Səbətin 3-4 gedişindən sonra pres dayandırılır və
təzə əzinti payları ilə doldurulur. Sonra yenidən avtomat rejimdə 3-4 qayıtma – daxil olma hərəkətləri baş verir, presin dayandırılması və 3-cü dəfə təzə əzinti porsiyası ilə doldurulması
sonrakı aralıq sızdırılma ilə yerinə yetirilir. Beləliklə, 15 tonluq
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tutuma malik membran presə 25 ton əzinti yerləşdirilir. Öz
axımı ilə alınan yüksək keyfiyyətli şırənin ayrılması gedir. Nəhayət yaxşı sızdırılmış və tədricən şirəsizləşdirilmiş əzintinin
sıxılması baş verir. Bunun üçün hava kompressoru işə salınır
və membranın genişləndirilməsinə başlanır. Sıxılma 3 mərhələdə aparılır (hava vurulması, təzyiqin toplanması, səbətin 34 dəfə fırlanılması) və texnoloq sıxılmış şirənin hara yönəldilməsinə qərar verir. Hər üzüm sortu üçün öz proqramı müəyyən
olunur. Belə proqram üçdür: Standart, intellektual və texnoloq
qeyri standart rejimləri seçdikdə şampan sıxılması proqramı.
Üzüm emalının yeni prinsipi şampan şərab materialı üçün
1 ton üzümdən şirə çıxımınin 50-dən 55-56 dal-a qədər artırmağa imkan verir. Odur ki, normativlərə yenidən baxılması lazım gəlir.
Xeres və markalı süfrə şərabları üçün əzinti preslənir, 1
ton üzümdən təqribən 60 dal şirə alınır. Qalan şirə (yalnız damcılayıcı pres fraksiyası istisna olunmaqla) yüksək keyfiyyətli
turş ordinar şərablar üçün verilir. Konyak şərab materialı həmin sxem üzrə, yalnız sulfitləşdirilmədən hazırlanır. Göründüyü kimi yuxarıda verilmiş aparat–texnoloji sxem ağ üsulla
üzüm emalının bütün halları üçün universaldır.
Şirənin tələb olunan çıxımına onun fraksiyalaşdırılmasının köməyi ilə nail olunur və üzümün ilk emalının texnoloji
sxemi aşağıdakı şəkil alır (şəkil 3.5).
Membran presdən çıxan şirənin bağlanmasının köməyi
ilə ümumi çıxım 50- 70 dal arasında dəyişə bilir.
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Şəkil 3.5. Xeres və markalı süfrə şərab materialı üçün üzüm
emalının sxemi
Aşağıdakı şəkildə əzintinin qısa müddətli saxlanmasının
texnoloji sxemi verilir (şəkil 3.6).
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Şəkil 3.6. Əzintidə qısa müddətli (4-6 saat) saxlanılmaqla (1 və
2 təzyiqlə alınan şirələrin götürülməsi ilə) ağ üsulla üzüm
emalının sxemi
Əzintidə saxlanma presin özündə də aparıla bilər, lakin
bu halda onun məhsuldarlığı aşağı düşür. Bu yolla ətirli üzüm
sortlarından sort süfrə şərabları və çəhrayı turş şərablar
hazırlanır.
Beləliklə, ilkin şərabçılıqda müasir avadanlıqlardan istifadə edilən zaman üzümün emalı texnologiyasında üç yeni
yanaşma fərqləndirmək olar.
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Birinci. Bütöv salxımdan əvvəlcə daraq ayrılır, sonra gilələr vallarda yumşaq təzyiqlə əzilir. Əzinti kadifitin köməyilə
sulfitləşdirilir.
İkinci. Membran presdə texnoloqun göstərişinə uyğun
yüksək keyfiyyətli (asılqan hissəcikləri 1,5%-dən çox
olmamaqla) şirə alınır.
Üçüncü. Sakit qoyulmadan sonra şirədən ayrılan çöküntü
və cavan şərab materialından ayrıldıqdan sonra qalan maye
maya çöküntüsü dərhal vaakum barabanlı filtirdə perlit və diatomitin köməyilə süzülür. Sxemdən göründüyü kimi süzülmüş
şirə və şərab materialı əsas məhsul kütləsinə qatılır.
Bahalı texnoloji avadanlıqlar və süzücü vasitələrin
istifadəsinə əlavə xərclər özünü doğruldur. İtkilər azalır,
yüksək dəyərli şərab məhsullarının çıxımı yüksəlir, şnekli pres
franksiyasından az dəyərli ordinar tünd şərab hazırlanmasına
ehtiyac qalmır.
Faydalı məhsul çıxımı artmaqla keyfiyyəti yaxşılaşır. Yeni şərabçılığın əsas nəticələri məhz bundan ibarətdir.
Bir məsələyə də diqqət yetirmək vacibdir ki, yeni şərabçılıqda –yəni təzə daraq ayıran əzici və membran preslərin səsküyü 4-dəfə az olur. Əzici, nasos və preslər daha sakit işləməklə, xidməti heyətin işini asanlaşdırır və əmək şəraitini
yaxşılaşdırır.
3.1.3. Şirənin qıcqırdılması
Şirə doldurulduqdan sonra qıcqırdılmağa verilir. Şampan
və ağ natural şərab materialının keyfiyyətinə üzümün sort
xüsusiyyəti, şirənin alınma və duruldulma üsulları ilə yanaşı
qıcqırma şəraiti də təsir göstərir.
Spirt qıcqırması - şərabçılığın əsas texnoloji prosesidir.
Spirt qıcqırması nəticəsində əmələ gələn maddələr şərab
materiallarında buket və dadın, həmçinin fərdi xüsusiyyətlərin
formalaşmasında iştirak edir.
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Spirt qıcqırması şəkərlərin parçalanmasının mürəkkəb
biokimyəvi prosesi olub, maya hüceyrəsində olan fermentlərin
katalitik təsiri altında baş verir. Bu proses etil spirti, karbon
qazı əmələ gəlməsi və istilik ayırması ilə müşayət olunur.
C6H12O6 =2C2H5OH+2CO+ istilik
Spirt qıcqırmasının mexanizmi qıcqırdıcı fermentlərin
endogen təbiəti ilə, yəni monoşəkərlərin maya hüceyrələrinin
daxilindəki çevrilmələri ilə sıx əlaqədardır.
Qıcqırdılan mühitdə olan şəkər molekulu maya hüceyrəsinin qılafında baş verən osmos təzyiqi hesabına daxilə diffuziya edilir. Sonra endogen fermentlər şəkəri parçalayır və əmələ gələn qıcqırma məhsulları hüceyrədən osmos yolu ilə mühitə
kənar edilir.
Spirt qıcqırması zamanı maya hüceyrələrinin həyat fəaliyyəti nəticəsində etil spirti və karbon qazından başqa, çoxlu
sayda qıcqırmanın ikinci məhsulları adlandırılan maddələr də
əmələ gəlir. Qliserin, kəhraba turşusu, süd turşusu, asetaldehid
və b. bu qəbildəndir. Şirədə spirt qıcqırması ilə paralel olaraq
qlisero-üzüm qıcqırması adlanan prosesdə baş verir. Təqribən
şəkərlərin 8%-i qlisero-üzüm qıcqırmasına sərf olunur. Şirə
qıcqırdıqda həmçinin yardımçı məhsullar-izoamil, izobutil, hpropil spirtləri və b. əmələ gəlir.
Spirt qıcqırması prosesinin gedişi və kinetikasını müxtəlif təbiətli bir sıra faktorlar müəyyən edir. Onlara, fiziki
(temperatur, təzyiq, dinamik rejim); kimyəvi (mühitin tərkibi
və onun qıcqırma prosesində dəyişməsi), bioloji (maya irqi,
maya hüceyrələrinin qatılığı və vəziyyəti) aiddir.
Spirt qıcqırmasının törədiciləri olan mayalar-təbiətdə
xüsusilə də üzüm emalı yerlərində çox geniş yayılmışlar. Maya
hüceyrələri üzümlüklərin torpağında, üzüm tənəyinin yarpaq və
zoğlarında xüsusilə də yetişmiş gilələrdə tapılır.
Gilənin səthində yalnız faydalı Saccharomyces Vini
(sinonimi Saccharomyces cerevisiae) deyil, həmçinin zibilləyici mayalar, bakteriya və kif göbələkləri də inkişaf edir.
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Emal zamanı bütün bu mikroorqanizmlər kütləsi şirəyə
keçir.
Arzuolunmaz mikroorqanizmləri təsir altına almaq üçün
şirənin duruldulması zamanı sulfit anhidridindən istifadə olunur. Sonra mayaların təmiz məhlulları (MTM) əlavə olunaraq
qıcqırma aparılır və yüksək keyfiyyətli şərab materialı alınır.
Bir çox hallarda istehsalat şəraitində şirədən mayaların
çoxsaylı populyasiyalarını kənar etmək tələb olunur. Qıcqırmanın həmin populyasiyalar tərəfindən aparılması məlumdur.
Təmiz maya məhlullarında isə mayaların çox hissəsi Saccharomyces Vini növünə aid olur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki,
təbii qıcqırma zamanı maya populyasiyalarının miqdarı nisbətlərinə dair dəqiq məlumatlar yoxdur.
Bəzi məlumatlara görə təbii qıcqırma bəzən təmiz maya
məhlullarından istifadəyə nisbətən daha keyfiyyətli şərab verir.
Lakin bu məsələ hələ də mübahisəli olub, dərin elmitədqiqatlar tələb edir.
Bütün bunlara dair professor H.K.Fətəliyevin 2016-cı ildə buraxılan “Şərabın mikrobiologiyası” adlı dərsliyində geniş
məlumat verilir. Odur ki, onları təkrar etməyə lüzum
görmürük.
Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, təbiətdə mayaların
təbii seleksiyası fasiləsiz davam etməkdədir.
Normal qıcqırma mühitindən müyyən göstəricisinə görə
fərqlənən (yüksək spirtlik, yüksək miqdarda SO2, yüksək
miqdarda titrləşən turşuluq və s.) məhsullarda qıcqırmanın həmin göstəricilərə davamlı mayalarla aparılması daha məqsədə
müvafiq sayılır. Məsələn, bu hallarda spirtə, sulfitə və ya
turşuya davamlı xüsusi maya irqlərindən istifadə olunur.
Təmiz maya məhlullarından gündəlik istifadəni çətinləşdirən bir amil də gərgin şərabçılıq mövsümündə onun çox
əməliyyatlı hazırlanma sxemidir. Bununla əlaqədar olaraq xaricdə maya məhlulları əvəzinə aktiv quru mayalardan (AQM)
istifadə edilir. Sonuncunun üstünlükləri ABŞ, Avstraliya,
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Fransa, İtaliya, CAR tədqiqatçıları tərəfindən təsdiqini tapmışdır. Maya məhlulları ilə müqayisədə AQM tətbiqi maya dəyərinin xeyli aşağı düşməsinə, şəkərlərin daha dərin qıcqırmasına və alınan şərab materialının keyfiyyətinin yüksəlməsinə
səbəb olur.
AQM qida mühitində çox mərhələli əkilmə və mühitdən
sonrakı ayrılmaqla, mayaların sıxılması və qranullaşdırılması
yolu ilə alınır. Mayalar 8-10%-ə qədər qurudulur və maya
hüceyrələrini hava oksigeni ilə təmasdan mühafizə edən xüsusi
qablamalarda saxlanır, istifadədən əvvəl 35-370C-yə qədər qızdırılmış üzüm şirəsində fəallığı bərpa edilir. Bu zaman AQM-lə
yanaşı mayaların yemləndirilməsi üçün 10 q/hl dozada
əlavələrdən istifadə olunması tövsiyə olunur. Bunlara fosfor
kompleksləri (mayaların əlavə azot yemlənməsini təmin edən –
ammonium fosfat və vitaminlərdən ibarət olan preparat), inobent (spirt qıcqırmasından sonra maya çöküntüsü əmələ gəlməsini asanlaşdıran bentonit) - 20-100 q/hl; bentolakt C (bentonit və kazein əsasında kompleks) - 10-100q/hl; polibent
(bentonit, kazein və polivinilpirrolidon qarışığı) - 10-100 q/hl;
polioksil (polivinilpirrolidon və bentonitə malik preparat) - 1050 q/hl; fermivit B (mühitin zərərsizləşməsini təmin edir) - 2550 q/hl; aktivit (qıcqırmanı fəallaşdıran kompleks qarışıq) - 30
q/hl.
AQM-dən istifadə etməklə mayaların yüksək qatılığına
və fəallığına malik olan təmiz maya məhlulları almaq olar.
Şərab materialları hazırladıqda tövsiyə olunur: AQM-in
optimal dozası- maya hüceyrələrinin 70%-lik həyat qabiliyyətində 1 q/dal; üzüm şirəsində hüceyrələrin reaktivasiyası (bərpası) 1:10 nisbətində 370 temperaturda 15 dəqiqə müddətində;
AQM preparatı rezervuarın təzə şirə ilə doldurulması ilə eyni
vaxtda yerinə yetirilir.
Fransa və başqa AB ölkələrində şərab istehsalı zamanı
şirənin yarımçıq qıcqırmasının qarşısını almaq üçün maya
hüceyrələrinin qılafından istifadə olunur. Sənayedə hazırlanan
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maya qılaflarının sınağı göstərmişdir ki, onlar qıcqırma zamanı
mayaların etil spirti ilə yanaşı əmələ gətirdikləri toksik maddələri seçici adsorbsiya xüsusiyyətinə malikdirlər. Qıcqırma şəraiti süfrə şərab materialının keyfiyyətinə əsaslı dərəcədə təsir
göstərir.
Yavaş qıcqırdılma şəraitində şərab materialında daha
yüksək keyfiyyət formalaşır. Bu halda qiymətli aromatik və
uçucu dad maddələrinin şirədən atmosferə uçması azalmış olur.
Sort ətri yaxşı saxlanır və etil spirtinin itkisi azalmış olur.
Şirənin qıcqırmasının gedişinə təsir göstərən əsas amil
temperaturdur. Ağ süfrə şərab materialı alınması zamanı
şirənin optimum qıcqırma temperaturu 14-180C arasındadır.
ABŞ-da şampan şərab materialının hazırlanması üçün şirənin optimum qıcqırma temperaturu kimi 160C tövsiyə olunur.
Fransada isə şirənin qıcqırması üçün optimum temperatur 16180C arasında tənzimlənir. Qıcqırma prosesində şirə rezervuarın səthi ilə axıdılan su ilə soyudulur və yaxud çən ilanvari
boru tipli xüsusi qurğu ilə əhatə olunur.
Prosesin daha aşağı temperaturda (120C) aparılması daha
keyfiyyətli oynaq şərab materialı alınmasını təmin edir. Belə
şərait ağ natural şərablar üçün də əlverişlidir.
Yüksək temperaturda baş verən avtolitik proseslər
nəticəsində şərab materialı xeyli dərəcədə uçucu turşular, aldehidlər və azotlu maddələrlə zənginləşməklə, onlarda ali spirtlərin və ümumi efirlərin miqdarı azalmış olur. Belə şərab materialı xəstəliklərə meylli olub, asanlıqla oksidləşir. Qıcqırma
temperaturunun aşağı düşməsi zamanı şərab turşusu duzlarının
çökməsi nəticəsində uçucu turşuların kütlə qatılığı azalır.
Temperatur həmçinin qıcqırmanın ümumi davam etmə
müddətinə təsir göstərir. Məsələn, ağ süfrə şərab materialı alındıqda şəkərlərin qıcqırması üçün 20-220C temperaturda orta
hesabla -5-6 gün ; 14-180C-də -9-10 gün; 100C-də-20 gün tələb
olunur.
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Qıcqırma temperaturu həmin prosesdə ayrılan istiliyin
miqdarından, həmçinin qıcqırtma tutumlarının divarlarından
ötürülən istilik hesabına baş verən itkidən asılıdır. Ötürülən
istiliyin böyüklüyü də öz növbəsində qıcqırma rezervuarının
səthinin xüsusi sahəsindən, rezervuarın materialının istiliyi
ötürmə əmsalından, ətraf mühitin temperaturundan, onun hərəkət sürətindən və digər faktorlardan asılıdır. Qıcqırmanın temperatur rejimi həmçinin prosesin aparılma üsulundan və onun
aparat tərtibatından asılı olur.
3.1.4. Şərab materialının alınması
Natural şərablar üçün şərab materialı hazırlanmasında
duruldulmuş üzüm şirəsinin qıcqırdılması aparıla bilər. Fasiləli
üsulla qıcqırtma çəllək, çən, dəmir-beton rezervuarlar, metal və
digər rezervuarlarda atmosfer yaxud artıq təzyiqlə həyata
keçirilir. Şirə fasiləli qıcqırdılmağa eyni vaxtda, yaxud mərhələlər üzrə verilə bilər. Sonuncu halda üzüm şirəsinin qıcqırması
bütün tip rezervuarlarda başın doldurulması ilə həyata keçirilir.
Üzüm şirəsinin fasiləsiz qıcqırması bir və yaxud bir-biri
ilə borular vasitəsilə əlaqələndirilmiş bir neçə rezervuarlardan
ibarət qurğularda aparılır.
Çəlləklərdə qıcqırtmaq üçün duruldulmuş şirə nasosla
çəlləyə vurulur. Şirə ilə eyni vaxtda təmiz maya məhlulları da
çəlləyə daxil edilir. Qıcqırma prosesində tıxac yerindən daşıb
axmaması üçün doldurulma çəlləyin 65-75% həcminə qədər
aparılır.
Çəlləklərdə qıcqırma 1-2 gün müddətində başlanır, şiddətli qıcqırma isə 3-4 gündən sonra başlamaqla 5-8 gün gedir.
Mühitdə 7-8 h% spirt toplandıqdan sonra sakit qıcqırma
başlayır və 3-12 gün davam edir (temperaturdan asılı olaraq).
Bu müddətdə çəllək əvvəlcə həcminin 90-95%-i qədər doldurulur. Qıcqırmanın sonunda (0,2 q 100 sm3 şəkər qalığı
qaldıqda) tutum sona qədər doldurulur və tam fiziki-kimyəvi
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təhlillər aparılır. Çəlləklərdə səthin xüsusi sahəsinin kifayət
qədər olması hesabına lazımi miqdarda istilik ötürülməsi təmin
olunur və qıcqıran şirənin temperaturu yol verilən texnoloji
səviyyəni ötmür.
Şirənin çəlləklərdə qıcqırdılması ilə alınan ağ süfrə şərab
materialı yüksək keyfiyyət göstəricilərinə malik olur. Lakin bu
qıcqırma üsulu az məhsuldar olub, böyük istehsal sahəsi və kapital qoyuluşu tələb edir. Odur ki, onun istifadəsi məhduddur.
Şirənin iri rezervuarlarda (1-2 min dal və daha çox) qıcqırdılması daha səmərəli olduğundan bir çox ölkələrdə geniş
yayılmışdır.
Şirə iri rezervuarlarda qıcqırdıldıqda (dəmir-beton, metal) çəlləklərlə müqayisədə səthin xüsusi sahəsi, divarlardan
istilik ötürülməsi, istiliyin CO2 və buğla kənar edilməsi daha az
olur ki, bu da qıcqırmanın normal temperaturunu təmin etmir.
Rezervuarın tutumu nə qədər çox olarsa (digər səthlərin
bərabərliyi səviyyəsində) qıcqırma temperaturu da bir o qədər
yüksək olur. Ona görə də qıcqıran şirənin temperaturunun
tənzimlənməsi (soyutma ilə) vacib olur. Qıcqırma temperaturu
müxtəlif tipli borulu soyuduculardan, qıcqırtma rezervuarlarının daxilində yerləşdirilən soyuduculardan, zezervuarların
su ilə suvarılmasından, həmçinin suyun yaxud digər soyutma
agentlərinin zezervuarın soyuducu köynəkləri ilə dövr
etdirilməsi və s. üsullardan istifadə edilməklə tənzimlənir.
Fransada bu məqsədlə vertikal metal rezervuardan istifadə olunur. Qııcqıran şirənin soyudulması rezervuarın səthi ilə
axıdılan və mənfi 50C temperatura malik su-qlikol məhlulu ilə
həyata keçirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, qıcqıran şirənin süni
soyudulması baha başa gəlir və bu amil onun geniş tətbiqini
məhdudlaşdırır.
Başın doldurulması ilə qıcqırtma üsulu prosesin iri rezervuarlarda (50 min dala qədər) süni soyutmadan aparılmasını
mümkün edir. Bu üsulla qıcqırtma dəmir-beton, metal və digər
iri
rezervuarlarda
aparılır.
Qıcqırmanın
optimum
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temperaturunu təmin etməsi baxımından ən yaxşı nəticəni metal rezervuarlar verir. Çünki, onların divarları böyük istilik
örtücülüyü ilə fərqlənir.
Qabın başının doldurulması ilə qıcqırtma üsulunda qıcqıran şirə qida maddələri ilə fasiləli şəkildə zənginləşir, qıcqırma məhsullarının qatılığı azalır və qıcqıran şirənin temperaturu aşağı düşür.
Qıcqırtma rezervuarına daxil olan duruldulmuş təzə ilkin
şirənin ilk porsiyasının üzərinə təmiz maya əlavə olunur. Qıcqırma kifayət qədər gedərək şiddətli hala keçdikdə, müəyyən
vaxt fasilələri ilə üzərinə duruldulmuş ilkin şirənin yeni porsiyaları əlavə olunur. Əlavə olunmaların tezliyi və hər dəfəki
miqdarı konkret şəraitdən asılıdır.
İlkin şirənin və havanın temperaturu nə qədər yüksək
olarsa, həmçinin rezervuarın tutumu çox və divarlarının istilik
keçiriciliyi pis olarsa qıcqıran şirənin daha az porsiyalarla,
lakin tez-tez başına əlavələr edilməlidir.
Başın doldurulması ilə qıcqırmanın daha geniş yayılmış
aparılma sxemləri aşağıdakılardır:
1. Rezervuarlara ümumi tutumunun 30%-i miqdarında şirə
və maya məhlulu vurulur. 2 gündən sonra şiddətli qıcqırma başlandıqda üzərinə 30% miqdarında ikinci şirə
porsiyası əlavə edilir. Yenə 2 gündən sonra rezervuar
şirə ilə tutumunun 80%-i miqdarına çatdırılır.
2. Maya məhlulu vurulduqdan sonra rezervuar şirə ilə
həcminin 50%-i miqdarında doldurulur. 2 gündən sonra
həmin həcm-75%-ə, 4 gündən sonra isə 87-88%-ə
çatdırılır və nəhayət işçi tutumuna qədər doldurulur.
3. Əvvəlcə rezervuar şirə ilə tutumunun 40%-ə qədər
doldurulur, təmiz maya məhlulu vurulur, üzərinə 2 gündən sonra 20% və 4 gün sonra yenə 20% miqdarında
təzə şirə əlavə edilir.
Uzaq xaricdə (Almaniya, Avstriya, Avstraliya və b.)
şirənin karbon qazı təzyiqi altında qıcqırdılması tətbiq olunur.
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Bu üsul az oksidləşmiş şərablar alınmasını təmin edir. Qıcqırma hermetik qapalı üfüqi yaxud şaquli polad rezervuarlarda
(tanklarda) 1,2 Mpa sınanmış təzyiqdə aparılır. Rezervuarların
tutumu 120-2000 dal arasında dəyişir.
Karbon qazının yüksəldilmiş təzyiqi altında qıcqırtma
mayaların çoxalmasının təsir altına alınmasına və qıcqırmanın
gedişinin mühitdə əmələ gələn karbon qazının yüksək qatılığı
ilə tənzimlənməsinə əsaslanır. Məlumdur ki, CO2 -nin 15 q/dm3
qatılığında şərab mayalarının üzüm şirəsində çoxalması
dayanır.
Bu üsulda rezervuar 80%-i həcmində duruldulmuş şirə ilə
doldurulur, üzərinə təmiz maya məhlulları vurularaq, 0,5 Mpaa qədər əlavə təzyiq yaranana qədər qıcqırdılır, sonra ventil
açılaraq, qazın artığı buraxılır. Sonradan fasiləli qaydada qaz
kranı açılır yaxud bağlanır və bu yolla qıcqırmanın sürəti və
qıcqıran mühitin temperaturu tənzimlənir. Qıcqırtma az sürət
(adətən 180C temperaturda) və 0,5 Mpa-a yaxın təzyiqdə 20-30
gün müddətində gedir və bu da alınan şərab materialının
keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir.
Karbon qazı təzyiqi altında qıcqırdılmaqla alınan şərab
materialı kimyəvi tərkibinə görə adi üsulla alınan şərab
materialından fərqlənir. Onlarda ali spirtlərin miqdarı demək
olar ki, 2 dəfə az və reduktonlar (askorbin turşusu, dioksifumar
turşusu, qlütation, sistein və b.) 1,5 dəfə çox olur. Alınan şərab
materialları daha yaxşı bərpa edici xüsusiyyətlərə və yaxşı
ifadə olunan sort ətrinə malik olmaqla az oksidləşmiş olur.
Fasiləsiz üsulla axında şirənin qıcqırdılmasının fasiləli
üsula nisbətən bir çox üstünlükləri vardır. Belə ki, bu üsulda
qıcqırmanın dayanması və qalıq şəkərin sona qədər sakit qıcqırması kimi, məhsuldarlığı aşağı salan və uzun müddət tələb
edən proseslər aradan qalxır. Nəticədə məhsuldarlıq 30-40%
(fasiləli üsula nisbətən) artmış olur (şəkil 3.7).
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Şəkil 3.7. Şirənin fasiləsiz qıcqırdılma batareyasının sxemi
1-təzyiq rezervuarı; 2-şirə sərfiyyatını ölçən; 3-qıcqırtma rezervauarı; 4-karbon qazı çıxaran boru; 5-spirt tutucu; 6-şərab
materialı toplayıcısı; 7-çöküntünün götürülməsi üçün boru

Axında qıcqırtma, təmiz maya məhlullarının inkişafı
üçün əlverişli şərait yaradır. Çünki bu üsulda Semişon prinsipinə riayət olunmaqla təzə şirəyə 4 h.%-dən yuxarı spirtliyi
olan qıcqıran şirə vurulduğundan yabanı mayalar təsir altına
alınır. Fasiləsiz qıcqırma zamanı mühitdə oksigenin azalması
və spirtin toplanması gedir. Belə şəraitdə mayalar zəif çoxalmaqla, fasiləli üsula nisbətən az toplanır. Lakin buna baxmayaraq, mühitin hərəkəti və dəyişməsi, maya hüceyrələrində
maddələr mübadiləsinin daha yaxşı getməsini, onların qıcqırtma fəallığının yüksəlməsini və qıcqırtma proseslərində mayaların uzun müddət istifadəsini təmin edir. Bu isə, öz növbəsində, fasiləsiz qıcqırtmanın yüksək sürətlə getməsinə səbəb
olur.
Fasiləsiz üsulla axında qıcqırtmaq üçün BA-1, VBU-4N
və UNS-E «Krım» qurğularından istifadə olunur. Onların
gündəlik məhsuldarlığı 3-12 min dal arasında dəyişir.
BA-1 qurğusu axında ağ təbii (süfrə) şərab materialı
alınmasını təmin edir. Qurğu özünü, hər birinin həcmi 2 min
dal olan altı ədəd, qıcqırdıcı metal rezervuarlardan və kiçik
həcmli (190 dal) aralıq çənlərdən ibarət batereya kimi göstərir.
Qıcqırtma rezervuarları yuxarıdan boru ilə birləşirlər. Həmin
boru qıcqıran şirənin və karbon qazının rezervuardan-rezervuara axmasını təmin edir. Rezervuarların aşağı hissəsindən
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birləşən boru, üçqollu krandan keçməklə, qurğunun şirə ilə dolmasını və ya boşalmasını təmin edir. Sonuncu qıcqırtma rezervuarında, şərab materialını götürmək üçün boru qoyulmuşdur.
Fasiləsiz dövr karbon qazı təzyiqi altında gedən iki mərhələdən – rezervuarların başından götürülmə və başının doldurulmasından ibarətdir. Müəyyən olunmuş rejimdə mərhələlərin
davametmə müddəti eynidir.
Rezervuarlarda qıcqıran şirənin tərkibinə və mayaların
fizioloji vəziyyətinə görə fərqlənən pillələr yaranır. Belə ki,
birinci (baş) rezervuarda, əsasən maya biokütləsinin toplanması; ikinci və üçüncü rezervuarda - əsas qıcqırma; sonuncularda
qalıq şəkərə qədər (1-3%) qıcqırma prosesi baş verir.
Birinci mərhələdə hər rezervuardan aralıq baka qıcqıran
şirənin götürülməsi, sonuncu rezervuardan isə şərab materialının götürülməsi gedir. İkinci mərhələdə birinci rezervuar təzə
şirə ilə sonrakılar isə aralıq bakdan götürülən qıcqıran şirə ilə
doldurulur. Qıcqıran şirə rezervuarlardan karbon qazının
təzyiqi altında boru ilə aralıq çənlərə, oradan isə sərbəst axınla
sonrakı qıcqırtma rezervuarlarına daxil olur.
VBU-4 N universal avtomat qurğusu bütün tip şərablar
üçün şərab materialı almağa imkan verir. Qurğu hər birinin
həcmi 1000 dal olan, paslanmayan poladdan hazırlanmış və xaricdən spiral şəkilli köynəklə təchiz olunmuş 14 ədəd rezervuardan ibarətdir. Bütün rezervuarlar şirəni bir-birinə ötürən
borularla təchiz olunmuşlar. Qurğunun ilk bölməsində bir
rezervuar olub, burada şirə desert şərab materialı üçün
qıcqırdılır. İkinci bölmə iki rezervuardan ibarət olub, tünd şərab materialı; üçüncü bölmə dörd rezervuardan ibarət olub,
kəmşirin şərab materialı; dördüncü bölmə yeddi rezervuardan
ibarət olub, kəmturş və turş şərab materialı hazırlanmasına xidmət edir. Qurğunun ümumi məhsuldarlığı gün ərzində 12 min
dal-dır.
VBU-4N qurğusunun iş prinsipi BA-I qurğusunda olduğu
kimidir.
Şirəni karbon qazı təzyiqi altında axında qıcqırtmaq üçün
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UNS-E «Krım» avtomat batareyası işlənib hazırlanmışdır.
Qurğu emal olunmuş rezervuarlardan ibarət olub, fərqli
xüsusiyyəti qıcqırma prosesinin karbon qazı təzyiqi altında,
dolu qablarda getməsidir. Qurğunun gündəlik məhsuldarlığı 6,5
min dal-dır.
UNS-E batareyasının rezervuarları xaricdən qıcqırma
temperaturunu nizamlayan köynəklə təchiz olunmuşdur. Ona
görə də bu rezervuarlardan mövsümarası müddətdə şərabın isti
və soyuqla işlənməsi üçün istifadə edilə bilər.
3.1.5. Cavan şərab materialının formalaşması və ağ
turş şərab buraxılışı
Şəkərlər tamamilə qıcqırdılqdan və cavan şərab materialı
alındıqdan sonra onun maya çöküntüsündən ayrılması, yəni,
birinci köçürülmə aparılır.
Şərab materialının öz-özünə durulması qıcqırma qurtardıqdan sonra baş verir (qalıq şəkərin kütlə qatılığı 0,2 q/100
sm3-a qədər). Öz-özünə durulma prosesi şərab materialının
tərkibindən və temperaturdan asılı olaraq bir neçə gündən - bir
neçə həftəyə qədər davam edə bilər. Bu zaman mayalar çökür,
CO2 çıxır və bunun hesabına həcm azalır. Ona görə də hər 3-5
gündən bir şərab materialının başı doldurulmalıdır. Eyni
zamanda şərab turşusu duzları çökür, maya hüceyrələrinin
proteolitik parçalanma məhsulları həll olur, şərab materialı
aminturşular, fermentlər, vitaminlər və mineral maddələrlə
zənginləşir. Bu dövrdə alma-süd turşusu qıcqırması da gedə
bilər. Sonra köçürülmə vaxtı çatmış olur. Köçürülmənin
aparılma vaxtına dair mütəxəssislər fərqli fikirdədirlər.
Fransa şərabçılarına görə şərab materialının maya
çöküntüsü ilə uzunmüddətli təması onların keyfiyyətini xeyli
yüksəldir. Bununla əlaqədar olaraq bəzi şirkətlər aminturşularla
zənginləşdirmək məqsədilə şampan şərab materialının
mayalarda artıq müddətdə yetişdirilməsini aparırlar.
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Bəzi tədqiqatçılar isə mayada əlavə müddətdə saxlanmanın keyfiyyətə əks təsirini qeyd edirlər. Belə təsirlərdən biri
kimi də şərab materiallarında, yaxud hazır məhsulda hidrogen
sulfid tonunun əmələ gəlməsi göstərilir. Şirənin qıcqırması
həmişə hidrogen sulfid ayrılması ilə müşayət olunur. Lakin
onun xeyli hissəsi ayrılan karbon qazı ilə çıxmış olur. Şərab
materialında az da olsa hidrogen sulfid qaldığına görə dərhal
dequstasiya aparılmalı və hətta çox cüzi əlaməti olarsa açıq
köçürülmə yerinə yetirilməlidir. Əgər bu iş vaxtında aparılmazsa o zaman hidrogen sulfid tonunun ardından merkaptan iyi
meydana gələ bilər. Hidrogen sulfid tonunun əmələ gəlməsinin
başlıca səbəbi sərbəst kükürdün mövcudluğu ilə əlaqədar olub,
müəyyən şəraitdə onun hidrogen-sulfidə qədər bərpa olunmasıdır. Sulfatlar da hidrogen sulfidin yaranma mənbəyi ola bilər.
Hidrogen sulfidi bütün maya ştamları əmələ gətirə bilir.
Kükürdlü aminturşulardan sisteindesulfitaza fermentinin təsiri
altında hidrogen sulfid əmələ gələ bilər.
Hidrogen sulfid tonunun əmələ gəlməsinin çox rast gəlinən mənbəyi yüksək dozada sulfitləşdirmə və üzümlükdə
kükürdə malik fungisidlər və ya kükürd tətbiqi ilə əlaqədardır.
Hidrogen sulfid tonunun qarşısını almaq üçün şirənin
qıcqırdılmasında uyğun maya irqləri seçilməli və qıcqırma
qabın başının doldurulması və fasiləsiz üsulla aparılmalıdır.
Qoruyucu tədbir kimi aminturşu tərkibinin tənzimlənməsi
üçün kupajdan, yaxud şirəyə metionin və qlutamin aminturşuları əlavə olunmasından istifadə edilir.
J.Ribero-Qayon və əməkdaşları tərəfindən şərab materialından hidrogen sulfid tonunu kənar etməyin bir neçə yolu
təklif olunmuşdur. Gümüş xlorid və palladium xlorid əsasında
sulfideks preparatı, karbon qazı ilə üfürmə, təkrar aearasiya.
Müəyyən olunmuşdur ki, misə malik interpolimer preparatlardan istifadə etdikdə (10-200 mq/dm3 dozada) 2-3 gün müddətində şərab materialından hidrogen sulfidi kənar etmək olar.
Hidrogen sulfidin kənar edilməsi üçün şərab materialının seolit
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və fəallaşdırılmış formalı dispers minerallardan istifadəsi
işlənmiş və tətbiq olunmuşdur.
Qeyd etmək lazımdır ki, hidrogen sulfidin aradan qaldırılması üçün istifadə olunan üsullar çox baha başa gəlir. Odur
ki, onun meydana çıxması üçün şərab materialı hazırlanmasının
bütün texnoloji prosesləri təlimata uyğun yerinə yetirilməlidir.
Məlumdur ki, bəzən spirt qıcqırması və şərab materialının duruldulması dövründə alma-süd turşusu qıcqırması baş
verir və nəticədə alma turşusundan süd turşusu və karbon qazı
əmələ gəlir.
COOH-CH2-CHOH-COOH→CH3-CHOH-COOH+ CO2
Alma turşusu şəraba kəskin tam verir və “yaşıl” turşuluq
adlanan vəziyyəti törədir. Alma turşusunun süd turşusuna çevrilməsi ilə cavan şərabın dadındakı kəskinlik aşağı düşür və
şərab daha yumşaq və harmonik olur.
Alma-süd turşusu qıcqırması bütün növ homo- və heterofermentativ süd turşusu bakteriyalarının həyat fəaliyyəti nəticəsində baş verməklə bu zaman spirtlər, uçucu turşular,
diasetil və asetoin əmələ gəlir.
Turşuluğu aşağı salan bakteriyaların fəaliyyəti tiamin,
pantoten turşusu, nikotin turşusu, piridoksin, biotin, mezoinozit
və xüsusilə də riboflavin əlavə olunduqda güclənir. Əksinə,
vitaminlərin çatışmazlığı və ya olmaması alma turşusunun
parçalanmasını və süd turşusu alınmasını təsir altına alır.
Müəyyən olunmuşdur ki, süd turşu bakteriyalarının
inkişafını gücləndirmək və alma turşusunun parçalanmasını intensivləşdirmək üçün kükürd lazımdır. Prosesə təsir edən digər
amil mühitin pH-dır. pH 3,1-dən çox olduqda ən yaxşı nəticələr
alınır. Şərab turşusu alma turşusunun parçalanmasına ingibitor
təsiri göstərir. Şərab materialında 1 q alma turşusunu
parçalamaq üçün 0,1-0,2 q/dm3 qlükoza kifayətdir.
Alma-süd turşusu qıcqırmasının gedişi daima nəzarətdə
saxlanmalıdır.
Aşağı turşuluğa malik şərab materialında süd turşusu
bakteriyalarının inkişafı davamlı bulanıqlıq əmələ gəlməsi ilə
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nəticələnir. Şərab materialında xoşagəlməyən tam meydana
gəlməklə, çox vaxt xarab olma ilə nəticələnir. Bu halda almasüd turşusu qıcqırmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər
görülür.
Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, bizim şəraitdə
yüksək turşuluq olmadığından bu prosesin getməsi çox zaman
arzu olunan deyildir.
Markalı ağ turş süfrə şərablarının yetişdirilmə müddəti,
rayondan və onun markasından asılı olaraq 1,5-3 il davam edə
bilir. Bu şərab materiallarının köçürülməsi, başının doldurulması, bentonit və sarı qan duzu ilə işlənməsi, jelatin, yaxud
balıq yapışqanı ilə yapışqanlanması aparılır. Lazım gələrsə,
soyuq və isti ilə işlənməklə, bütün hallarda süzgəcdən keçirilir.
Bu əməliyyatların ardıcıllığı və onların miqdarı şərabın
markasından, tətbiq olunan xüsusi texnologiyadan asılıdır.
Hər köçürmədən qabaq çərab materialı SO2 ilə, 25-30
mq/dm3 heabı ilə sulfidləşdirilir. Saxlanıb yetişdirmə dövründə
ağ süfrə şərablarına daxil olan oksigenin miqdarı birinci köçürmədən satışa verilənə qədər 30 mq/dm3-u keçməməlidir. Doldurulmağa 2 ay qalmış isə şərab havasız şəraitdə yetişdirilir.
Dünyanın ən yaxşı ağ süfrə şərabları. MDB ölkələrində buraxılan yüksək keyfiyyətli markalı ağ turş təbii şərablardan aşağıdakıları göstərə bilərik. Rusiyada Rislinq üzüm
sortundan «Abrau», «Anapa», «Mısxako», «Su-psex», «Beştau»; Ukraynada Rislinq üzüm sortundan «Krımskiy», Aliqotedən, «Zolotaya balka», «Perlina stepu»; Moldovada
Aliqote, Fetyaska, Traminer üzüm sortlarından «Fetyaska»,
«Oneştı» və b.; Gürcüstanda Rkasiteli və Msavani üzüm
sortlarından «Sinandali», «Qurdcaani», Rkasiteli sortundan kaxet tipli, ağ markalı «Tibaani» hazırlanır.
Fransanın ağ təbii Burqund Şabli şərabı dünya şöhrətlidir. Burqundiyada Şardone sortundan digər əla kateqoriyalı
ağ təbii şərablar - Şabli Premye Kryu, Şabli Qran Kryu, Pti
Şabli hazırlanır. Bordo əyalətində Semilyon, Muskadel və Sovinyon üzüm sortlarından Berje Baron Blan şərabı hazırlanır.
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Bordoda – Paviyon Blan dyu Şato Maqro, Şato Raul, Sovinyon
Bordo Blan de Blan və b. şərablar da istehsal olunur.
Almaniyanın şərabçılıq sənayesində təbii ağ şərablar
demək olar ki, ümumi istehsalın əsasını təşkil edir. Ən yaxşı
şərablar ətirli, yüksək turşulu, şaxtaya davamlı üzüm sortu olan
Rislinqdən hazırlanır. Silvaner və həmçinin Müller – Turqau
üzüm sortları böyük populyarlıq qazanmışdır. Almaniyanın ən
məşhur şərabçılıq regionlarından biri Mozel-Saar-Ruver və
Reyn vadisidir. Burada Yepiskop Mayski, Velener Zonnenur
Rizlinq Kabinet, Qraxer Ximmelqayx Rizlinq Şpetleze və
baqşa şərablar istehsal olunmaqdadır. Alman natural şərabları
dünyada fransız şərabları səviyyəsində bəzən hətta ondan
yüksək qiymətləndirilir. Öz ağ natural turş şərabları ilə İtaliya,
Bolqarıstan, Macarıstan, Avstriya, Argentina, Çili və başqaları
da məşhurdur.
Respublikamızda Bayanşirə üzüm sortundan yüksək keyfiyyətli, markalı “Sadıllı” turş təbii şərabı hazırlanırdı. Şərabın
istehsalına 1929-cu ildən başlanmışdı. Şərabın yetişdirilməsinin birinci ili eqalizasiya, 2 açıq köçürmə və yapışqanlnma
aparılır. İkinci il bir qapalı köçürmə yerinə yetrilir. Şərabın işlənməsi və butulkalara doldurulması, hava ilə təması maksimum məhdudlaşdırmaqla həyata keçirilir.
Şərab 1,5-2 il saxlanaraq, yetişdirilir və sonra satışa verilir. Açıq samanı rəngdə olub, meyvə təravətlidir. Tündlüyü
10-11 h%, titrləşən turşuluğu 5-6 q/dm3-dir. Beynəlxalq sərgi
və müsabiqələrdə 3 gümüş və bürünc medalla təltif olunmuşdur.
Respublikamızda istehsal olunan ordinar ağ turş təbii şərablardan Pino Qri, Vioginer, Şardone, Gülüstan, Rkasiteli,
Kəhrəba və b. göstərmək olar.
Vioginer şərabı 2014-cü ildə Gəncə şəhərində Beynəlxalq şərab festivalı çərçivəsində keçirilən dequstasiya zamanı
ən yüksək mükafat - Qran Pri, 2016-cı ildə isə qızıl medalla
təltif olunmuşdur.
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3.1.6. Çəhrayı şərablar
Qırmızı üzüm sortlarının heç də hamısı, qıcqırmadan
sonra intensiv rəngli qırmızı şərab vermir. Cənub rayonlarında,
yaxşı qırmızı rəngə malik şərab verən üzüm sortu, şimala
getdikcə daha zəif rəngli şərab verir. Belə hallarda qırmızı sortlardan, adətən ağ, yaxud çəhrayı şərab hazırlayırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, şərabın rəngi üzüm sortunun xüsusiyyətlərindən və onun emal sxemindən (cədvəl 3.1) asılıdır.
Cədvəl 3.1
Şərabın rənginə üzüm sortunun və emal sxeminin təsiri
«Ağ üsulla»
Üzümün sortu
Ağ (Aliqote, Reyn
rislinqi, Rkasiteli)
Çəhrayı (Aleatiko,
Çəhrayı muskat,
Boz pino)
Şirəsi rəngli
olmayan, qırmızı
(Mədrəsə, Xındoqnı, KaberneSovinyon, Qara
müskat)
Şirəsi rəngli olan,
qırmızı (Saperavi,
Calita, Odessa
qara üzümü)

«Qırmızı
üsulla»

Bütöv salxımla

Giləni
əzməklə

Ağ

Ağ

Sarı

Ağ

Ağ

Çəhrayı

Ağ

Çəhrayı

Qırmızı

Çəhrayı

Qırmızı

Qırmızı
(intensiv
rənglənmiş)

Göründüyü kimi, şirəsi rəngli üzüm sortları (rəngləyici
sortlar) çıxılmaqla, digər qırmızı sortlardan da (Mədrəsə, Qara
muskat və b.) ağ və çəhrayı şərablar almaq mümkündür. Bu
sortlarda rəng maddələri şirədə deyil qabıqda yerləş-diyindən,
qabığı lətdən ehtiyatla ayırdıqda intensiv qırmızı rəngli şirə
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alınmır. Bu məqsədlə istifadə olunan vallı əzici-daraqayıranın
valları böyük məsafədə qurulur və qabığın az əzilməsinə nail
olunur. Əzilmiş üzüm, tez sıxıcıya verilərək sıxılır. Alınan ilk
şirə fraksiyası, demək olar ki, rəngsiz olub, ağ şərablar hazırlamaq üçün istifadə olunur. Əzintinin sonrakı sıxılmasından
zəif-çəhrayı rəngli şirə alınır. Həmin şirədən isə çəhrayı şərab
almaq üçün istifadə olunur.
Nəinki qabığı, hətta şirəsi də rəngli olan üzüm sortlarının
(Saperavi, Calita və b.) bütöv salxımlarını sıxaraq və həmçinin
xüsusi texnologiyayay uyğun kupaj yolu ilə də çəhrayı şərablar
hazırlamaq mümkündür.
Çox vaxt çəhrayı şərablar, qırmızı şərabların hazırlanma
texnologiyasına uyğun, lakin kifayət qədər yetişməmiş
üzümdən hazırlanır.
Çəhrayı şərabları çəhrayı üzüm sortlarından (Aleatiko,
Çəhrayı muskat və s.) «Qırmızı üsulla» da hazırlayırlar. Ağ
şirəni qırmızı cecədə qıcqırtmaqla da bu tip şərablar almaq
mümkündür. Qırmızı şirəni güclü havalandırdıqda, onun rəngsizləşməsi gedir və alınan material çəhrayı şərab hazırlamaq
üçün istifadə oluna bilər.
Çəhrayı şərablardan - çəhrayı Bordo, Bordo kleret və
çəhrayı Burqundiyanı göstərə bilərik.
MDB ölkələrində markalı çəhrayı şərab buraxılmayıb, 12
adda ordinar turş-çəhrayı şərablar istehsal olunmuqdadır.
Respublikamızda buraxılan çəhrayı turş şərablardan Rose
və başqalarını göstərmək olar.
3.2. Sarı və kaxet şərablar
Sarı şərablar. Fransa, Macarıstan, Çexiya, Slovakiya və
MDB ölkələrində istehsal olunur. Onlar gözəl tünd-qızılı rəngə,
spesifik zərif buketə, dolğun dada malik olub, 12-16 h.%
tündlükdə, adətən turş şərab kimi buraxılır. Sarı şərabların dadı
güclü oksidləşmiş xeres tonu ilə xarakterizə olunur. Lakin
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xeres şərablarından fərqli olaraq, onlar spirtləşdirilmir.
Fransada sarı şərablar soluxdurulmuş vəziyyətə yaxın
yetişdirilmiş Sovinyon üzüm sortundan hazırlanır. Onlar yalnız
«Ağ üsulla» hazırlanmaqla, kiçik həcmli çəlləklərdə 6 il
müddətinə, başına şərab əlavə etmədən saxlanaraq yetişdirilir.
Yetişdirmə 12-140C temperaturda aparılır. Bu şərabların
saralması çox vaxt Scch.oviformls mayalarının iştirakı ilə baş
verən uzunmüddətli oksidləşmə hesabınadır.
Sarı şərablara - Macarıstanda istehsal olunun Tokay
şərablarının bütöv növ müxtəlifliklərini aid etmək olar.
Kaxet şərabları - Gürcüstanın şərq hissəsində becərilən
Rkasiteli və Msavani üzüm sortlarından yerli kaxet üsulu ilə
alınır. Bu üsulun spesifik cəhəti ondan ibarətdir ki, tam yetişmiş üzüm əzilir və əzinti daraqla birlikdə qıcqırdılır. Alınan
cavan şərab əzinti ilə birlikdə saxlandığından, onda yüksək
ekstraktlıq, özünəməxsus rəng, buket və dad yaranmış olur.
Proses aşağıdakı ardıcıllıqla gedir:
Üzüm əzilir, alınan əzinti daraqla birlikdə yeraltı saxsı
küplərə, yaxud yavaş qıcqırma gedən yerüstü rezervuarlara
doldurulur. Qıcqırma dövründə gündə 4-6 dəfə əzintinin
qarışdırılması aparılır. Qıcqırma qurtardıqdan sonra küp, yaxud
rezervuarların başı doldurulub, hermetikləşdirilir və şərab 2-4
ay müddətində əzintidə saxlanır. Bu müddətdə şərab öz-özünə
durulmaqla, mayaların avtoliz məhsulları ilə zənginləşir. Sonra
şərab əzintidən ayrılır və yalnız öz axımı ilə alınan şərab
materialı markalı şərablar üçün istifadə olunur.
«Kaxeti» və «Şuamta» ordinar Kaxet şərabları olub,
hazırlandığının birinci ili satışa verilir.
«Tibaani» və «Telavi» markalı şərabları yetişdirilmək
üçün bir il palıd qablarda saxlanır. Köhnə kaxet şərabları butulkalarda çoxillik saxlanmadan sonra zəif meyvə buketi qazanmaqla, təəccüblü dərəcədə yumşaq və harmonik dada malik
olur.
Kaxet şərabları, turş şərablar olub, tündlüyü 13-14 h% və
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titrləşən turşuluğu 4-6 q/dm3 olur. Xarakterik meyvə ətrinə və
büzüşdürücü dada malik olurlar.
3.3. Qırmızı süfrə şərabları
3.3.1. Üzümün sortu və becərilmə şəraiti
Qırmızı süfrə şərabları üçün üzüm sortları çox isti
olmayan mötədil isti iqlimdə, 3100-36000C fəal temperaturlar
cəmində yetişdirilməlidir. Ən yaxşı torpaqlar küllü əhəngli,
dəniz iqlimli və turş yaxud neytral reaksiyalı qəhvəyi meşə
torpaqları hesab olunur. Az miqdarda gil olması (20-30%) rəng
maddələrinin əmələ gəlməsinə əlverişli təsir göstərir. Qırmızı
şərablar üçün, üzüm sortunun düzgün seçilməsi olduqca
vacibdir. Qırmızı üzüm sortlarında antosianların miqdarı ən azı
1 kq üzümdə 450 mq təşkil etməlidir.
Qırmızı şərablar üçün üzüm sortunun düzgün seçilməsi
olduqca vacibdir.
Fransanın Bordo şərabları ən yaxşı qırmızı təbii şərabları
hesab olunur. Bu şərablar Kaberne fran, Kaberne Sovinyon,
Verdo və Merlo üzüm sortlarından alınıb, qızılgül tonuna;
Burqund şərabları isə Pino fran, Qame üzüm sortlarından
hazırlanmaqla, göbələk tonuna malik olur. MDB-də ən yaxşı
qırmızı süfrə şərabları Kaberne və Saperavi üzüm sortlarından
alınıb, keyfiyyətini uzun illər saxlayır. Mədrəsə və Xindoqnı
üzüm sortlarından alınmış qırmızı təbii şərabları, əvvəlkilərə
nisbətən tez yetişir. Lakin bunlar saxlanıb yetişdirməyə davamsızdırlar. MDB-nin müxtəlif rayonlarında becərilən Tavkveri,
Sereksiya, Morastel, Murvedr, Qimra, Kaxet qırmızı üzüm
sortları keyfiyyətcə kafi şərablar verir. Bunlardan adətən ordinar şərablar hazırlanır.
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3.3.2. Şərab materialının hazırlanma üsulları
Qırmızı təbii şərablar üçün şərab materialının
alınması ağ təbii şərablardan tamamilə fərqlidir. Qırmızı
şərablar ağlardan rənginə, kimyəvi tərkibinə, dad xüsusiyyətinə
və buketinə görə fərqlənir. Onların dadı, dolğunluq ekstraktlıq
və rəng maddələrinin yüksək miqdarı ilə səciyyəvidir. Belə ki,
bu şərablar üçün şirə salxımın bərk hissələri ilə təmasda olmağı
tələb edir. Başqa sözlə, bu şərabların keyfiyyətinin
formalaşması üçün, toxum, qabıq, lət və daraqda yerləşmiş
maddələrin şirə, yaxud şəraba keçməsi tələb olunur. Ona görə
də, bu şərabların alınmasında tətbiq olunan bütün texnoloji
proseslər həmin maddələrin lazımi miqdarda və tez müddətdə
şirəyə keçməsini təmin etmək üçündür. Bu məqsədlə, əzintidə
qıcqırtma; əzintinin karbon qazı təzyiqi altında qıcqırdılması;
əzintinin ekstraksiyalaşdırılması; əzintinin isti ilə işlənməsi;
əzintinin fermentləşdirilməsi; bütöv salxımın isti ilə işlənməsi;
bütöv salxımın qıcqırdılması üsullarından istifadə olunur.
Əzintidə qıcqırtmanın (klassik üsul) aşağıdakı üsullarından istifadə olunur: açıq və qapalı rezervuarlarda qıcqırtma; fasiləli və fasiləsiz üsulla xüsusi aparatlarda qıcqırtma.Rezervuarlarda qıcqırtma dedikdə palıd çənlərdə, eləcə
də iri dəmir-beton və metal rezervuarlarda aparılan qıcqırtma
nəzərdə tutulur. Bunun üçün əzinti, əzici daraqayırandan nasosla birbaşa həmin qablara, həcminin 80%-i miqdarında doldurulur. Əzintiyə temperaturdan asılı olaraq 80-100 mq/dm3
SO2 vurulur.
Əzintinin qıcqırdılması açıq və qapalı rezervuarlarda,
sərbəst-səthdə üzən «papaq» və ya müqavimətli-batırılmış
«papaq» ilə aparıla bilər (şəkil 3.8).

143

Şəkil 3.8. Əzintidə qıcqırtmaq üçün rezervuarların sxemi:
1–açıq üzən papaqla; 2–açıq batırılmış papaqla;
3–bağlı üzən papaqla; 4–bağlı batırılmış papaqla

Açıq rezervuarlarda sərbəst qıcqırtma zamanı qabın
ağzı tamamilə açıq olur və qıcqırma nəticəsində əmələ gəlmiş
karbon qazı üzümün lət, qabıq hissəsini yuxarı qaldıraraq
səthdə papağa oxşar örtük əmələ gətirir. Həmin kütlənin
qıcqıran şirə ilə daha yaxşı təmasda olması və bunula əlaqədar
olaraq aşı, rəng maddələrinin şirə və şəraba daha intensiv keçməsini təmin etmək məqsədilə onu gündə 3-4 dəfə qarışdırmaq
tələb olunur. Kiçik çənlərdə papağın qarışdırılması əllə, iri
rezervuarlarda mexaniki üsulla həyata keçirilir. Qıcqırmadan
alınmış karbon qazı ilə papağın qarışdırılması müsbət nəticə
verir.
Üzən papaq ilə açıq qıcqırmanın çatışmazlığı onun ağır
zəhmət tələb etmə-yindədir. Lakin bu üsulla alınmış şərab
özünün yüksək keyfiyyəti ilə fərqlənir.
Açıq rezervuarlarda müqavimətli qıcqırtma - rezervuarın yuxarısından həcmin ¼-indən arakəsmə qoyulur və bu,
papağı çıxmağa qoymur. Nəticədə «papaq» arakəsmənin altında qalmaqla, onun üzərini qıcqıran şirə örtmüş olur. Bunun
əsas üstünlüyü, sirkə turşuması ehtimalının və qarışdırılma
hesabına ağır zəhmətin azalmasıdır.
Qapalı rezervuarlarda qıcqırma üzən «papaqla» və
batırılmış «papaqla» ola bilir. Bu zaman rezervuarların ağzı
bağlı olmaqla yalnız qıcqırma nəticəsində alınan karbon qa144

zının çıxması üçün yer qoyulur.
Qapalı qıcqırmada şərabın sirkə turşumasına yoluxma
qorxusu olmur. Yuxarıdakı üsullarla qırmızı süfrə şərablarının
alınması az istifadə olunub, əsasən yüksək keyfiyyətli şərablar
istehsalında tətbiq olunur.
Hazırda qırmızı şərablar, sənaye miqyasında, əzintini fasiləli və fasiləsiz işləyən aparatlarda qıcqırtmaqla istehsal
olunur. Belə aparatlar əzintinin qarışdırılmasını və gilənin bərk
hissələrindən maddələrin daha yaxşı ekstrak-siyasını təmin
edir.
Qıcqırma nizamlanan xüsusi tip qurğularda da aparıla
bilər. Fenol və ətirli maddələrin nəinki qabıqdan, həmçinin toxumdan kifayət miqdarda ekstraksiya edilməsi üçün əzintidə
qıcqırtma 28-300C temperaturda və qıcqıran kütlənin çoxqat
qarışdırılması ilə yerinə yetirilir. Fenol maddələrinin miqdarı
az olan üzümün emalında əzintiyə yaxşı yetişmiş daraq (15%-ə
qədər) əlavə olunmasına icazə verilir.
Əzintidə qıcqırtma aparmaq üçün vertikal vinifikatorların
çoxlu konstraksiyalarından istifadə olunur. Bunlar üçün ümumi
cəhət isitmək və soyutmaq üçün köynəklərin olmasıdır (şəkil
3.9).
Vinifikatorların hündürlüyü boyu 2 hissəyə ayrılan
konstruksiyalar məlumdur. Bu zaman yuxarı rezervuar qıcqıran
şirənin toplanmasına xidmət edir və müəyyən fasilələrlə aşağı
rezervuarda yerləşən əzintinin üzərinə buraxılır.
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Şəkil 3.9. Reaktiv (hidrodinamik) qarışdırıcılı saxlayıcı ekstraksiya rezervuarı:
1–rezervuar; 2–qarışdırıcı qurğu; 3–elektroqaldırıcı qurğu ilə;
4–əzintini doldurmaq üçün kran; 5–mərkəzdənqaçma qüvvəsi ilə
işləyən nasos

Horizontal vinifikatorlar həmçinin köynəklər və qarışdırıcı qurğu ilə təchiz olunmuşlar. Onlar vaxtaşırı qarışdırma
apararaq, bərk və maye fazalar arasında təması yaxşılaşdırır
(şəkil 3.10).
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Şəkil 3.10. Rezervuar – saxlayıcı «Roto»:
1–yükləyici lük; 2–qarışdırmaq üçün kürəklər; 3–yuxarı səviyyənin
nizamlayıcısı;4–karbon qazı buraxan klapan; 5–elektrik ötürücü;
6–şirə üçün kamera; 7–şirənin çıxarılması üçün kran; 8–əzinti üçün
kamera; 9-10 – şirəayırıcı arakəsmələr

Qıcqıran şirə sıxılaraq ayrılır, özbaşına alınan şərab materialı sonadək qıcqırdılır, çöküntüdən ayrılır və dincə qoyulur,
saxlanmağa və yetişdirilməyə yönəldilir. Bir və ikinci təzyiqlə
ayrılan fraksiyalar xüsusi şərabların kupajında istifadə edilir.
Bu metoddan natural markalı nırmızı süfrə şərablarının emalında istifadə olunur. Əzintidə qıcqırmada daha çox toxumda
olan enotanin ayrılır və o, rəng əmələ gəlməsində iştirak edir
və dada yumşaqlıq verir. Bundan başqa, «papaq» hava ilə
təmasda olaraq, onda mürəkkəb efirlərin əmələ gəlməsi və toplanması ilə müşayət olunan oksidləşmə prosesləri baş verir.
Onlar isə şərabın buketinin əsasını təşkil edir. Eyni zamanda
üsul ağır zəhmət, işçi qüvvəsi, vaxt və qablar hesabına başa
gəlir.
Əzintinin yüksəldilmiş CO2 təzyiqində qıcqırdılması
(30-40 kPa-dək) xüsusi qıcqırtma rezervuarlarında yerinə
yetirilir. Qıcqırma «papaq»ı rezervuar daxilində karbon qazı ilə
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qarışdırmaqla yerinə yetirilir. Bu üsulda antosianların və aşı
maddələrinin ekstraksiyası, qıcqırma temperaturunun nizamlanması və infeksiyanın aradan qaldırılma ehtimalı yüksəlir.
Lakin şərabın ətir maddələri ilə zənginləşmə səviyyəsi oksigen
daxil olmadığından aşağı düşür.
Əzintinin ekstraksiyaksiyalaşdırılması xüsusi ekstraktorlarda aparılır və texnoloji şəraitdən asılı olaraq iki rejimdə
həyata keçirilə bilir.
Birincidə ekstraktor əzinti ilə doldurulur və 1 ton üzümdən 50 dal hesabı ilə «özbaşına» axınla ayrılan şirə götürülür
və ayrıca qıcqırtma çənlərində qıcqırdılır. Sonra təzə əzintinin
qıcqıran şirə ilə ekstraksiyası aparılır. Yəni, qıcqıran şirə
nasosla çoxqat şəkildə tozlandırıcıdan keçməklə, ekstraktorun
üst hissəsindən «papaq»a vurulur. Əzinti ekstraktor dolduqdan
və papaq üzə çıxdıqdan sonra xüsusi nəqletdirici lentlə ekstraktordan kənar edilir və sıxıcıya verilir.
İkinci rejimdə ekstraktor əzinti ilə doldurulur və sonra
qıcqırana və papaq formalaşana qədər saxlanır. Sonra ekstraktorun aşağı hissəsindən qıcqıran şirə götürülür, tozlandırıcıdan
keçirilməklə papağa vurulur. Bu işdə məqsəd rəngləyici
maddələrin ekstraksiyasıdır.
Ekstraksiya prosesi adi temperaturda 8-10 saat, 40-500Cdə 2-4 saat davam edir.
Öz axımı ilə ayrılan şirə götürülür və sonadək qıcqırdılmaq üçün iri rezervuarlara göndərilir və sonra yetişdirilməyən
natural süfrə şərablarının istehsalında istifadə olunur. Sıxıcıdan
alınan fraksiya tündləşdirilmiş şərab materialı hazırlanmasına
verilir.
Əzintinin ekstraksiyası ilə qırmızı şərabların alınma üsulunu Q.Q.Valuyko və əməkdaşları öyrənmişlər (şəkil 3.11).
Nəticədə kompleks avadanlıqlardan ibarət fasiləsiz axın xətti
(ВПКС-10А) işlənib hazırlanmışdır.
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Şəkil 3.11. Əzintinin ektraksiyası ilə qırmızı təbii şərablar
istehsalının texnoloji sxemi
1-qidalandırıcı bunker; 2-əzici daraq ayıran; 3-əzinti nasosu;
4-sulfitləşdirici; 5-ekstraktor; 6-pres; 7-şirə üçün nasos; 8-təzyiq
rezervuarı; 9-qıcqırtma rezrervuarı; 10-toplayıcı rezervaur; 11çökdürücü rezervar

Əzintinin isti ilə işlənməsi – termovinifikasiya adlandırılır. İki termindən ibarətdir: «termo» və «vinification» - «qızdırılmaqla şərabçılıq» mənasındadır. Qırmızı süfrə şərabları
istehsalının daha müasir və mütərəqqi üsuludur. Bir sıra Avropa ölkələrində və ABŞ-da tətbiq olunur.
Bu halda isti itkisi az, aparat tərtibatı sadə olmaqla,
istehsalın fasiləsizliyi asan təmin olunur. Əzintinin termiki
işlənməsi qırmızı şərablar istehsalında mexanikləşdirmə və
avtomatlaşdırma səviyyəsini yüksəltməyə imkan verir.
Qırmızı şərablar istehsalında əzintinin isti işlənməsinin
üç texnoloji üsulu tətbiq olunur: öz axımı ilə alınan şirə
ayrılmadan bütün əzintinin qızdırılması; sıxılmış əzintinin
qızdırılması; əzintinin isti şirə ilə qızdırılması. Birinci üsulda
əzinti 100-200 mq/kq üzüm hesabı ilə sulfitləşdirilir, əzinti
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qızdırıcıda qızdırılır, sakit saxlanır, bir qədər soyudulur, öz
axını ilə ayrılan şirə götürülür, soyudulur və ağ şirə kimi qıcqırdılır. Sonra şərab materialı çöküntüdən ayrılır, işlənir və
saxlanır. Bu texnoloji sxem istehsalatda daha geniş yayılıb və
üç temperatur rejimində həyata keçirilir: aşağı – 550C-yə qədər,
orta – 60-700C, yüksək – 75-800C. Sağlam üzüm üçün ən yaxşısı aşağı temperaturdan istifadədir.
Maserasiyanın davam etməsi ilə əzintinin qızdırılma
temperaturu arasında əks asılılıq mövcuddur – 40-750C temperaturda isti işlənmədə müddət 16 saatdan 30 dəqiqəyə qədər
olur. İkinci üsul əzintinin əvvəlcədən sızdırılması, 50%-ə
qədər şirə götürülməsi, sızdırılmış əzintinin istilik
mübadiləedicidə qızdırılması və sakit saxlanması, sonra
götürülən şirənin onun üzərinə əlavə olunması. Sonra isə
şirənin əzintidən sızdırılma və sıxılma ilə ayrılması, şirənin
soyudulması, ağ üsulla qıcqırdılması, çöküntüdən ayrılması,
işlənməsi və saxlanması. Bu üsul iqtisadi baxımdan sərfəli olsa
da, gilənin komponentlərinin şirəyə tam keçməsini təmin etmir.
Üçüncü üsulda əzintidən şirənin bir hissəsi (ümumi miqdarın
50%-ə qədəri) ayrılır, sızdırılmış əzinti qarışdırıcılı və dəlikli
xüsusi aparatlara verilir, şirə 850C-dək qızdırılır, qaynar şirə
əzintiyə vurulur və o, 60-700C-yə qədər qızdırılaraq 30-40
dəqiqəyə qədər saxlanır, yeni soyuq şirə ilə qarışdırılaraq, 35400C-yə qədər soyudulur. Sonra şirə ayrılaraq 200C-yə qədər
soyudulur və ağ üsulla qıcqırdılır. Əzintinin bu üsulla isti
işlənməsi prosesin fasiləsizliyini təmin edir.
Bu üsulların hər birinin müəyyən çatışmazlığı vardır.
Bütün əzintini yüksək temperatura qədər qızdırmaqla hazırlanan şərab materialı çətin durulur. Yalnız sızdırılmış əzintini isti
ilə işlədikdə gilənin bütün komponentlərinin şirəyə tam keçməsi təmin olunmur. Əzintini isti şirə ilə ekstraksiya etdikdə
oksidazların təsiri nəticəsində rəng itir.
Tədqiqatlar göstərir ki, yaxşı rənglənmiş şirə əldə etmək
üçün əzintinin 700C-yə qədər temperaturda 30 dəqiqə müd150

dətində isti işləmək kifayətdir. Lakin bu halda, həmişə dolğun
dad almaq olmur. Çünki şirəyə aşı maddələri kifayət qədər keçmir. Əzintini daha yüksək, məsələn, 800C-də işlədikdə, süfrə
şərabına xas olmayan yanıq və desert tonu yaranır. Əzintinin
qızdırılması texnoloji üsulundan yalnız ordinar qırmızı şərablar
istehsalında istifadə edilməsi məqsədə uyğundur.
Əzintinin fermentləşdirilməsi qırmızı şərablar istehsalında əzintiyə kombinə edilmiş təsirə əsaslanır. Bu zaman
əzintiyə pektolitik ferment preparatları, sulfid anhidridi vurulmaqla, əzinti yüksək olmayan temperatura qədər qızdırılır və
əzintidə qısa müddətli saxlanır. Bəzən fermentləşdirmə əzintidə
saxlanma, yaxud qıcqırtma müddətini qısaltmaq üçün tətbiq
olunur.
Pektolitik ferment preparatları tətbiq etməklə, qırmızı
süfrə şərabları istehsalının axın üsulu aşağıdakı kimidir. Əzinti
qızdırıcıda 350C-yə qədər qızdırılır, sonra 100-150 mq/dm3
hesabı ilə sulfidləşdirilir, 0,05% və 5000 vahid fəallığa malik
ferment preparatı 2 saat müddətində qarışdırılmaqla əzintiyə
əlavə olunur. Fermentləşməni keçmiş əzinti sıxılır və alınmış
şirə ağ şərablar istehsalında olduğu kimi qıcqırdılır. Əzintinin
fermentləşdirilməsi nəticəsində şirə çıxımı və onun tərkibində
ətirli maddələrin miqdarı artır, şərabın sabitliyi yüksəlir.
Multienzim ferment preparatlarının birgə tətbiqi daha
səmərəlidir. Belə ki, hidrolitik, sellülotik və pektolitik fermentlərinin birgə tətbiqi ilə daha yaxşı nəticə əldə olunmasına nail
olunmuşdur.
Bütöv salxımın isti ilə işlənməsi. Salxımın isti ilə
işlənməsi müxtəlif üsullarla – 3-5 dəqiqə qaynar şirə, yaxud
suya salmaqla, kəskin buğla işləməklə, qaynar hava ilə, infraqırmızı şüalarla aparılır. Nəticədə qabıq hüceyrələrinin
plazmolizi getməklə, onlar məhv olur, örtük toxumasının
quruluşu pozulur. Buna görə də qabıqdan antosian və aşı
maddələrinin kifayət qədər sürətli diffuziyası təmin olunur (515 dəqiqə). Bu üsulla alınan qırmızı şərablar əzintinin isti ilə
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işlənməsində olduğundan daha yüksək keyfiyyətdə olur.
Lakin salxımları qızdırmaqla qırmızı şərablar istehsalı
çox ağır zəhmətli, aparat tərtibatı baxımından mürəkkəb olub,
üzümün bütün kütləsini qızdırmaq üçün çoxlu miqdarda istilik
və xərc tələb edir. Bundan başqa, gilə lətinin həddindən çox
qızması şirədə yanıq-tonun yaranmasına səbəb olur. Bu isə
süfrə şərablarına xas olmayan əlamətdir. Pektolitik fermentlər
və bəzi başqa bioloji vacib maddələr fəallığını itirir ki, bu
şərabda davamlı bulanıqlıq yaranmasına gətirib çıxarır. Belə
şərabları durultmaq çətin olur.
İsti işlənmənin daha mütərəqqi üsulu yalnız gilə
qabığının 600C-yə qədər qızdırılmasıdır. Bu qabığın toxuma
hüceyrələrinin tam matserasiyasına (matserasiya – latın sözü
olub, yumşaldıram deməkdir) səbəb olmaqla, ondan rəng
maddələrinin şirəyə keçməisini təmin edir. Bu zaman lətin
temperaturu bir o qədər dəyişmir. Bu şəraiti təmin etmək üçün
üzümün isti buğ, yaxud su ilə qısa müddətli işlənməsi aparılır.
Q.Q.Valuykonun tədqiqatları göstərmişdir ki, üzüm giləsinə
15-20 saniyə müddətində kəskin buğla təsir etdikdə, qabıq
altında temperatur 60-700C, lətdə 35-400C olur. Gilədə olan
fermentlərin fəallığı itmir, lakin səthdə olan mikroblar məhv
olmaqla, üzümün səthi çirkdən təmizlənir və belə üzümün
soyudulmasına ehtiyac olmur. Bu üsulun çatışmamazlığı alınan
şirədə rəngin yaxşı, fenol maddələrinin isə kifayət qədər
olmamasıdır. Ona görə də salxımın isti işlənməsi ilə əzintinin
həmin rejimdə ekstraksiya edilməsini birləşdirmək məsləhət
görülür.
Salxımın bütöv şəkildə qıcqırdılması – Fransa alimi
M.Flanzi tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. Yüksək keyfiyyətli
şərab alınmasını təmin edir. Bu üsulda bütöv və imkan
daxilində əzilməmiş salxımlar qıcqırtma çənlərinə doldurulub,
ağzı bağlanır. Sulfid anhidridinin tətbiqinə və qarışdırmağa
icazə verilmir. Yuxarıdakı salxımların təzyiqi altında aşağıdakı
salxımlar bir qədər əzilir və onlardan çıxan şirə qıcqırmağa
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başlayır. Karbon qazı atmosferində gilələrin maserasiyası baş
verir ki, bu da onlarda gedən hüceyrədaxili qıcqırma ilə əlaqədar olur. Qıcqırma təqribən 2 həftəyə başa çatır. Qıcqırmış
şirənin çəndən çıxarılması adi qaydada yerinə yetirilir.
M.Flanzinin tədqiqatları göstərmişdir ki, üzümün bütöv
salxımlarının anaerob şəraitdə qıcqırdılması alınan şərabın
orqanoleptiki keyfiyyətini kəskin surətdə yaxşılaşdırır. Karbon
qazı maserasiyası yolu ilə alınan qırmızı turş şərab parlaq
rəngə, xoş ətir və dada malik olmaqla, yetişdirildikdən sonra
daha yüksək keyfiyyət göstəriciləri qazanmış olur.
3.3.3. Şərab materialından qırmızı şərab istehsalı
Markalı qırmızı şərabların işlənməsi onlar üçün təsdiq
olunmuş texnoloji sxemə uyğun aparılır. Ən azı 2 il yetişdirmə
zamanı – birinci il kupaj, yaxud eqalizasiya və bir açıq köçürmə aparılaraq, lazım gələrsə Sarı qan duzu ilə işlənir və süzülür; ikinci il 1 açıq və 1 qapalı köçürmə aparılır.
3 illik yetişdirmə müddətində – birinci il eqalizasiya, 2
yaxud 3 açıq köçürmə; ikinci il – kupaj, yapışqanlama, 1 açıq
köçürmə, lazım gələrsə Sarı qan duzu ilə işləmə və süzmə;
üçüncü il – 1 qapalı köçürmə və sistematik olaraq qabın başının
doldurulması aparılır.
Dünyanın ən yaxşı qırmızı turş süfrə şərabları. MDB
ölkələrində ağlara nisbətən, qırmızı təbii şərablar az buraxılır.
Bu onlar üçün sort ehtiyatının az olması ilə əlaqədardır. Qeyd
etdiyimiz kimi, ən yaxşı sortlar – Saperavi, Kaberne-Sovinyon,
Mədrəsə, Xindoqnı, Malbek və başqalarıdır.
Rusiya şərabları. Markalı qırmızı şərablar istehsal edən
daha qədim rayonları Qara dəniz sahili və Krasnodar ölkəsidir.
Burada həmin şərablar «Abrau-Dyurso», «Malaya Zemlaya»
sovxozlarında və Anapa rayonunda becərilən KaberneSovinyon sortundan alınır.
Kaberne-Abrau Kaberne-Sovinyon sortundan «Abrau153

Dyurso» sovxozunda hazırlanır. Ən yaxşı qırmızı süfrə şərablarından biridir. Rəngi nar kimi zəif çalarlıdır, ətri Kaberneyə
məxsus bilinən tona malikdir. Dadı, harmonikliyi, yumşaqlığı,
xoşagələn zəif büzüşdürücülüyü ilə fərqlənir, 3 il yetişdirilir.
Tündlüyü 9,5-12 h%, turşuluğu 5-6,5 q/dm3 olur.
Kaberne-Mısxako «Malaya Zemlya» sovxozunda Kaberne-Sovinyon sortundan hazırlanır. Şərabın rəngi tünd-çay
rəngindədir. Buketində sort ətri yaxşı bilinir. Dadı, zəif
bürüşdürücü, dolğun, yaxşı harmonikliyi ilə seçilir. 2-3 il
yetişdirilir. Tündlüyü 9,5-12 h%, turşuluğu 5-6 q/dm3 olur.
Anapa süfrə kabernesi – Anapa rayonunda Kaberne
sortundan hazırlanır. Rəngi tünd-qırmızı, nara çalandır. Buketində xarakterik sort ətri vardır. Dadı dolğun, yumşaq harmonikdir, 2-3 il yetişdirilir. Tündlüyü 9,5-12 h%, turşuluğu 5-7
q/dm3 olur.
Krasnostop zolotovskiy – Rostov vilayətində hazırlanır,
2-. Tündlüyü 10-11,5 h%, turşuluğu 5-7 q/dm3 olur.
Ukrayna şərabları. Ən yaxşı qırmızı süfrə şərabları
Ukrayna Oksamiti və qırmızı süfrə Aluştadır.
Ukrayna Oksamiti – sağ sahil Ukraynasının cənub
rayonlarında Kaberne-Sovinyon sortundan hazırlanır. Rəngi
tünd-albalı, yetişdirildikdə nara bənzər çalarlıdır. 3 il yetişdirilir, tündlüyü 10-13 h%, turşuluğu 5-7 q/dm3 olur.
Moldova şərabları. Kaberne-Sovinyon, Rara nyaqra, qara
Sereksiya, Saperavi, Qame Freo sortlarından hazırlanır.
Markalı qırmızı təbii şərablar Moldovanın cənubunda və mərkəzi zonasında Kaberne sortundan alınır.
Kaberne – cənub rayonlarda intensiv tünd-qırmızı rəngli
olur. Mərkəzi zonada Kabernenin rəng intensivliyi zəif olub,
daha zərif buketə malik olur. Yetişdirdikdə bənövşə tonu yaranır, 3 il yetişdirilir, tündlüyü 10-13 h%, turşuluğu 7,5-8
q/dm3 olur.
Neqru-de Purkar – orijinal, yüksək keyfiyyətli şərab olub,
Kaberne-Sovinyon, Saperavi və Rapa nyaqra sortlarından,
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Kaberne sortu üstünlük təşkil etməklə (60%) hazırlanır.
Dnestrin aşağı axım vadisində və Purkar mikrorayonunda istehsal olunur. Şərabın rəngi qızılıya yaxındır. Buketi zərif, qara
qarağat tonuna malik olur.
Gürcüstan şərabları. Qırmızı təbii şərablar Alazan çayı
vadisində - Kaxetiyada Saperavi və Kaberne-Sovinyon sortlarından hazırlanır.
Teliani – Kaberne sortundan «Teliani» sovxozunda
hazırlanırdı. Rəngi tünd-qızılı, canlıdır. Buketi yaxşı inkişaf etmiş, xarakterik bənövşə çalarlıdır. Dadı dolğun, yumşaq,
harmonik, sort tonuna malik, zərif meyvə çalarlıdır. 3 il
yetişdirilir, tündlüyü 11-12,5 h%, turşuluğu 5,5-6,5 q/dm3 olur.
Mukuzani – Saperavi üzüm sortundan hazırlanır. Saxlanıb yetişdirmə müddəti başa çatdıqdan sonra uzun illər
butulkalarda saxlanır və nəticədə şərab çox ciddi və az təsadüf
olunan gözəlliyə malik olur. 1893-cü ildən hazırlanır.
Fransa şərabları. Bordo və Burqund şərabları dünyanın
ən keyfiyyətli qırmızı təbii şərabları hesab olunur.
Burqund şərabları qara Pino və qara Qame üzüm
sortlarından hazırlanır. Qıcqırma açıq çənlərdə bütün həcmdə
yayılan və ya üzən «papaq» ilə aparılır. Burqund şərabları
yetişdirildikdən sonra butulkalara doldurulur. Ən yaxşı şərablar
əlavə olaraq, 10-15 il butulkalarda yetişdirilir. Ən yaxşı Burqund şərablarından biri qara Pino üzüm sortundan hazırlanan
«Makonne» şərabıdır. Onu hazırlamaq üçün 20-30% üzümün
darağı ayrılmır və qıcqırmanın davam etməsi 6 gündən 8-10
günə çatır. Qıcqırma temperaturu qara Pino sortunda optimal
maserasiya getməsi üçün 30-320C arasında nizamlanır. Öz
axımı ilə və sıxıcıdan alınmış cavan şərab materialları sona
qədər qıcqırmanın və alma-süd turşu qıcqırmasının getməsi
üçün çəlləklərə köçürülür. Burqund şərabları palıd çəlləklərdə
1,5-2, ən yaxşıları isə 3-4 il yetişdirilir.
Ordinar qırmızı Burqund şərabı «Bojole» qara Qame
üzüm sortundan karbon qazı maserasiyası metodu ilə alınır. Bu
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şərablar Fransanın ən yaxşı qırmızı süfrə şərabları olub, tünd
qızılı rəngə, 10-11 h% spirtliyə və 3-3,5 q/dm3 titrləşən
turşuluğa malik olur. Qırmızı Bordo şərabları gözəl qızılı rəngi
və Kaberne-Sovinyon sortuna xas olan dadı və zərif buketi ilə
seçilir. Əsasən Kaberne-Sovinyon üzüm sortundan istifadə
olunmaqla, müəyyən nisbətlərdə Malbek və Merlo üzüm
sortundan əlavə olunaraq hazırlanır. Sulfidləşdirilmiş əzintinin
çənlərdə, yaxud iri rezervuarlarda qıcqırdılmasından alınır.
Bəzən rəngi gücləndirmək üçün əzintinin bir hissəsini 700C
temperaturda 1 saat qızdırırlar. Şərab 3-4 il palıd çəlləklərdə
saxlanaraq yetişdirilir. Hazır şərabın spirtliyi 10-11 h%,
turşuluğu 3,2-3,6 q/dm3 olur.
İtaliya şərabları. Bordo və Burqund şərablarına nisbətən
az məşhurdur. Bu, İtaliyanın nisbətən isti iqlimə malik olması
ilə izah olunur. Belə şərait yüngül və zərif təbii şərab alınmasına imkan vermir. Daha yaxşı şərablar «Pyemont» (şimali
İtaliya) və «Kyanti»dir. Pyemont şərabı Nebiolo sortundan 1214 h% tündlükdə hazırlanan, dolğun ekstraktlı tünd rəngli
şərabdır. Kyanti şərabı San-Jiveze və Kanajolo sortlarından
Trebiyano və başqa ağ sortları qarışdırmaqla (1/4) hazırlanır.
Bordo və Burqund şərablarının zərifliyinə malik olmayıb,
kobud, spirtli və çox şəkər qalığı ilə realizə olunandır.
Azərbaycan
şərabları.
Respublikamızda
tarixən
«Mədrəsə» və «Martuni» adlı mar-kalı qırmızı təbii şərablar istehsal olunurdu. «Mədrəsə» şərabı, dünya şöhrəti qazanmışdır.
Qədim şərabçılıq diyarı kimi tanınmış, Şirvanın dilbər güşəsi
Şamaxıda becərilən Mədrəsə üzüm sortundan istehsal olunur.
Yüksək keyfiyyətli, markalı şərab olub, 2 il saxlanaraq
yetişdirilir. Birinci il eqalizasiya və 2 açıq köçürmə aparılır.
İkinci ilin mart ayında şərab yapışqanlanıb bir açıq və bir
qapalı köçürmə aparılır.
Hazır şərabın saxlanaraq yetişdirilməsi emal olunmuş
sisternlərdə həyata keçirilir. Həftədə bir dəfədən az olmayaraq
şərabın başının doldurulması aparılır.
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Hazır şərab 11-14 h% spirtliyə və 4-5 q/dm3 titrləşən
turşuluğa malik olur.
«Martuni» şərabı, Qarabağda becərilən Xındoqnı üzüm
sortundan hazırlanırdı. İlk dəfə 1978-ci ildə istehsalına
başlanmışdır. Şərab 2 il yetişdirilir.
Respublikamızda istehsal olunan ordinar qırmızı turş
şərablardan Saperavi, Rübai, Kaberne-Sovinyon, Mədrəsə,
Şiraz, Pino Nüar və s. göstərmək olar.
3.4. Kəmturş və kəmşirin süfrə şərabları
Bu şərablar yüksək olmayan spirtliyə (9-14 h%-ə) malik
olub, şəkərin miqdarına görə fərqlənirlər. Spirt əlavə etmədən
yarımçıq qıcqırma, həmçinin də kupaj yolu ilə alınırlar. Bu
şərablarda konservləşdirmə vahidi 80-dən azdır. Ona görə də,
onlar bioloji baxımdan qeyri-sabit məhsullar olub, asanlıqla
qıcqırmaqla, onlarda mayalar və müxtəlif mikroorqanizmlər
inkişaf edə bilir. Bu baxımdan istehsalatda ümumi texnoloji
tədbirlərlə bərabər, onların bioloji sabitliyini yaratmağa doğru
yönəldilmiş xüsusi tədbirlər də həyata keçirilir: Temperatur
aşağı Salınır (00C-yə qədər), yaxud yüksəldilir (60-700C-ə
qədər); süzgəcdən keçirməklə, qıcqıran mühitdən mayaların
ayrılması; müxtəlif konservantlardan istifadə etməklə mayaları
təsir altına almaq; atmosferdə karbon qazının qatılığını
yüksəltməklə qıcqırmanı dayandırmaq və s. yollarla şərabda
qıcqırmamış şəkər saxlanılır (şəkil 3.12).
Kəmturş və kəmşirin şərablar hazırlamaq üçün Semilyon,
Sovinyon, Ağ və Çəhrayı muskat, Muskatel, Reyn və İtaliya
Rislinqi, Rkasiteli, Aliqote, Fetyas-ka, Kokur, Xərci, Kabarne,
Saperavi, Mədrəsə, Xındoqnı, Çxaveri, Kaxet, Mələyi və b.
üzüm sortlarından istifadə olunur.
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Şəkil 3.12. Kəmturş və kəmşirin şərablar hazırlanmasının
aparat-texnoloji sxemi
1-avtokonteyner; 2-qidalandırıcı bunker; 3-vallı əzici-daraqayıranlar;
4-əzinti nasosu; 5-sulfitləşdirici; 6-sızdırıcı; 7-pres; 8-saxlama
rezervuarı (ekstraktor-vinifikator); 9-şirə nasosu; 10-borulu
istilikdəyişdirici; 11, 16-kameralı filtr-pres; 12, 15-çökdürücü istilik
saxlayıcı rezervuar; 13-qıcqırtma rezervuarı; 14-ultrasoyuducu;
17-soyuducu kamera; 18-şərab materialını saxlamaq üçün rezervuar;
19-lövhəli filtr

Kəmturşlar üçün üzüm ən azı 18%, kəmşirinlər üçün
19% şəkərlikdə yığılır. Optimum şəkərlik isə birinci üçün 2025%, ikinci üçün 23-24%-dir.
Kəmturş və kəmşirin süfrə şərablarını istehsal etmək
üçün əsasən iki texnoloji sxemdən istifadə edilir.
Birinci sxem - (klassik üsul) - qıcqıran şirə, yaxud əzintidə şəkərə görə lazımi kondisiya yaranan zaman, qıcqırmanın
yarımçıq saxlanmasına əsaslanır.
Kəmturş şərablar üçün bu kondisiya 1,5-3%, kəmşirinlər
üçün 5-8%-dir. Qıcqırmanı yarımçıq saxlamaq üçün material
çox sürətlə-50C-ə qədər soyudulur. Alınan yarımçıq qıcqırmış
şərab materialı onda 30 mq/dm3 sərbəst sulfid anhidridi ya158

ranmaq hesabı ilə sülfidləşdirilir və -30C temperatura qədər soyudulmuş, her-metik rezervuarlarda saxlanır. Lazım gələrsə,
süzgəcdən keçirilməklə, eqalizasiya olunur.
Bu üsul Gürcüstanda «Təbii» şərabların və b. alınmasında geniş tətbiq olunur.
İkinci sxem - kupaj yolu ilə bu şərabların hazırlanmasıdır. Bu halda lazımi kondisiyanı almaq üçün turş şərab,
konservləşdirilmiş, yaxud qatılaşdırılmış şirə ilə kupaj olunur.
Kupaj doldurmaya ən azı 40-45 gün qalana qədər aparılmalıdır.
Hazır kəmturş və kəmşirin şərabların doldurulması,
onların yoluxdurulması və hava daxil olmaması üçün,
aşağıdakı üsulların biri ilə aparılır. Şərabın butulkalara 550C-də
oksigensiz şəraitdə isti doldurulması; butulkada 20-30 dəq.
müddətində 600C temperaturda pasterizə, soyuq steril doldurma; müxtəlif konservləşdirici maddələrdən istifadə və s.
Alınmış kəmşirin və kəmturş şərabların sabitliyini
saxlamaq üçün onları kimyəvi və fiziki üsullarla işləyirlər.
Kimyəvi üsullarla mikroorqanizmlərə çinkibitor təsiri
edən müxtəlif kimyəvi maddələrdən istifadə edilməsi (sulfid
anhidridi, sorbin və askorbin turşuları, 3,5 nitrofuril-akril
turşusu, dimetildikarbonat, antibiotiklər və s.) aiddir.
Fiziki üsullarla-mikroorqanizm hüceyrələrini parçalayan,
yaxud onların çoxalmasının qarşısını alan fiziki amillər (isti,
soyuq, ultrabənövşəyi, infra-qırmızı, γ - şüaları, ultrasəs və b.)
və şərabdan mikroorqanizmləri kənar etmək üçün süzgəcdən
keçirmə aiddir.
Kupaj üsulu ilə, MDB, Bolqarıstan, Macarıstan, Almaniya, Avstriya, Rumıniya və digər ölkələrdə istehsal olunan
kəmşirin və kəmturş şərabların əsas kütləsi hazırlanır.
MDB ölkələrində aşağıdakı yüksək keyfiyyətli kəmşirin
və kəmturş şərabları istehsal olunur.
Gürcüstanda, Solikouli üzüm sortundan - Atenuri, Axmeta, Psou, Tvişi adlı ağ şərablar; Aleksandrouli üzüm sortundan
- Xvançkara; Saperavi üzüm sortundan isə Axeşani və
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Kindzmarauli adlı qırmızı şərablar istehsal olunur. Ağ şərablar,
klassik üsulla hazırlanmaqla, 10-12 h% spirtə və 3-5% şəkərə
malik olur. Qırmızı şərablar 10,5-13 h% spirtə və 3-6% şəkərə
malikdirlər.
Özbəkistanda sort qarışığından ağ kəmşirin Ağ-Musalas
və qırmızı Kızıl-Musalas; Rusiyada xüsusi texnologiya ilə ağ
və qırmızı kəmşirin şərabları («Kuban», «Dağıstan» və b.)
hazırlanır.
Respublikamızda yalnız ordinar kəmşirin və kəmturş
şərablar istehsal olu-nur. Bunlardan, ağ, çəhrayı və qırmızı
«kəmşirin»ləri; Çəhrayı kəmşirin «Çinar»ı göstərmək olar.
Hamısının tündlüyü 9-12 h%, şəkərliyi 3-5% arasında dəyişir.
Kəmturş şərablardan, qırmızı - «Ağsu», ağ «Muğan»ı
göstərə bilərik. Kəmşirin və kəmturş şərablarının hazırlanması
üçün əsasən kupaj üsulundan istifadə olunur.
“Muğan” şərabı, respublikamızda becərilən Bayanşirə və
Rkasiteli üzüm sortlarından, “Ağsu” şərabı isə Şamaxı,
Qarabağ və Şəmkirdə becərilən Mədrəsə, Xındoqnı və
Tavkveri üzüm sortlarından hazırlanır.
Son vaxtlar “Qəbələ”, “Qız qalası”, “Karvan saray”,
“Xəmsə”, “Yeddi gözəl”, ”İvanovka”, “Skarlet” və b. adda
kəmşirin qırmızı şərablar istehsal olunmaqdadır. Bu şərabların
bəzi nümunələri beynəlxalq və yerli səviyyələrdə keçirilən
müsabiqələrdə ən yüksək mükafatlara layiq görülmüşlər.
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DÖRDÜNCÜ FƏSİL
SÜFRƏ ŞƏRABLARININ STABİLLƏŞDİRİLMƏSİ
4.1. Bentonit və digər dispers mineralların
keyfiyyətinin təyini
İş üçün lazım olan ləvazimatlar: analitik tərəzi; metal
bükslər, quruducu şkaf, pH metr; 100 ml ölçü kolbası; farfor
həvəngdəstə, 10 ml Keldal kolbası; ammonyakı qovmaq üçün
Keldal aparatı; 0,01N və qatı sulfat turşusu məhlulları; 0,01N
və 33%-li natrium hidroksid məhlulları; metal selen;
indiqatorlar metilen qırmızısının 0,1%-li spirt məhlulu 100 ml
və metilen abısının 0,1%-li spirt məhlulu 25ml; metilen
narıncısının 0,1%-li məhlulu; şərab turşusunun turş kalium
duzunun 0,5%-li məhlulu (pH 3,56); 0,5%-li jelatin məhlulu və
0,5%-li şərab turşusunun turş kalium duzu; 25%-li ammonyak
məhlulu; filtrlər; büretkalar, ammonium oksalatın doymuş
məhlulu; 0,01N kaluim permanqanat məhlulu; fotoelektrokalorimetr; dəmir ammonium zəyi; standart məhlul; 10%-li xlorid
turşusu məhlulu; 1%-li kalium heksasiano-(II)- ferrat məhlulu
(qırmızı qan duzu, QQD); 30%-li hidrogen peroksid məhlulu.
Orqanoleptik qiymət
5 q tədqiq olunan mineral 100 ml destillə edilmiş suda
qarışdırılır və 1-2 dəqiqə müddətində qaynadılır. Soyumuş
məhlul çalxalanır və çökməsi üçün imkan verilir.
Dekantasiya olunmuş məhlul kənar iy və dadın olub-olmamasına görə yoxlanır. Sonra təhlil təkrar edilir, lakin bu zaman turş şərabla əvəz edilməklə qaynatma aparılır.
Nəmliyin miqdarının təyini
5 qrama yaxın mineral əvvəlcədən çəkisi müəyyən
edilmiş büksə keçrilərək analitik tərəzidə ümumi kütləsi təyin
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edilir. Büks quruducu şkafda yerləşdirilir və 105-1100C temperaturda saxlanır. Hər 2 saatdan bir büks içindəki kütlə ilə
eksikatora keçrilir və soyudulduqdan sonra çəkilir. Sonuncu iki
çəki arasındakı fərq 0,005qramı keçmədikdə qurudulma baça
çatmış hesab olunur.
Nəmliyin miqdarı W(%-lə) formulla hesablanır:
W= (B-C) ·100/ (B-A)
burada, B - qurudulmaya qədər büksün nümunə ilə birlikdə
kütləsi, q;
C - büksün nümunə ilə qurudulmadan sonrakı kütləsi,
q;
A - boş büksün kütləsi, q.
pH-ın təyini
2 q mineral 5 dəqiqə müddətində 100 ml destillə edilmiş
suda qarışdırılır. Durulmuş məhlul dekantasiya olunur və pHmetrdən istifadə edilməklə pH göstəricisi təyin edilir.
Köpmənin təyini
20 q mineral az miqdar destillə suyu ilə çalınır və xırda
dənəvərlər qalmaması üçün şüşə çubuqla əzilir.
Alınan bircinsli kütlə destillə edilmiş su ilə elə miqdarda
qarışdırılır ki, suspenziyanın həcmi 200ml təşkil etsin. Yaxşı
qarışdırılmış suspenziya bölgülərə malik 100ml-lik ölçü
slindirinə nişana qədər doldurulur və 24 saat sakit buraxılır.
Həmin müddət keçdikdən sonar slindirdə çöküntünün həcmi
müəyyən olunur.
Köpmə N(%-lə) formulla təyin edilir:
N=(A/B)·100
burada, A - suspenziyanın həcmi, ml;
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B - çöküntünün həcmi, ml.
Ümumi proteinlərin təyini
İki ədəd 50 ml-lik ölçü kolbasının hər birinə 35-40 ml
0,5%-li jelatin məhlulu tökülür və birinci kolbanın üzərinə
mineralın 2 ml 5%-li su suspenziyası, ikinciyə isə 2 ml destillə
edilmiş su əlavə edilir. Hər iki kolba jelatin məhlulu ilə ölçü
xəttinə çatdırılır, qarışdırılır və 24 saat saxlanır. Sonra
məhlullar filtirdən keçrilir və ümumi azotun miqdarını təyin
etmək üçün 1ml filtirat götrülür.
Keldal kolbasına 1ml filtirat, 1ml qatı sulfat turşusu, bir
neçə selen dənəsi (katalizator) tökülür və tam rəngsizləşənə
qədər yandırılır. Keldal kolbasında qalan kütlə yaxantı ilə
birlikdə qovma aparatına keçrilir və üzərinə 10ml 33%-li
natrium hidroksid məhlulu əlavə edilir. Qəbuledici kolbaya
əvvəlcədən 10ml 0,01N sulfat turşusu məhlulu tökülür və
soyducunun ucu ona batrılır.
Qovma şiddətli qaynama başlayan andan 10 dəqiqə
müddətində aparılır. Destilyat 0,01N qələvi məhlulu ilə 2-3
damla indiqator iştirakı ilə titrlənir.
Azotun miqdarı N (mq/l-lə) formulla hesablanır:
N=(10-4)·0,14·1000
burada, 10 - qəbuledici kolbada sulfat turşusunun miqdarı, ml;
A - titrə sərf olunan natrium hidroksidin miqdarı, ml;
0,14 - 1ml 0,01N turşu məhluluna uyğun gələn azotun
miqdarı, mq.
Proteinlərin sorbsiya ədədi X (%-lə) formulla təyin
edilir:
X=(A-B)·100/A
burada, A - ilkin məhlulda ümumi azotun miqdarı, mq/l;
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B - mineralla işləndikdən sonra məhlulda ümumi
azotun miqdarı, mq/l.
Kalsiumun miqdarının təyini
Həvəngədəstdə əzilmiş 20 q mineral 300 ml destillə
edilmiş suda qarışdırılır və 15 dəqiqədən sonra qarışdırılmaqla
üzərinə 40 ml buzlu sirkə turşusu əlavə edilir. 8-10 saatdan
sonra suspenziya 500 ml-lik ölçü kolbasına süzülür, çöküntü
bir neçə dəfə az porsiyalarla destillə edilmiş su ilə yuyulur və
filtiratın həcmi destillə edilmiş su ilə ölçü xəttinə çatdırılır.
Buxarlandırıcı kasaya 25 ml filtirat keçrilir (1q minerala
uyğundur), ammonyakla pH 3,0-4,5 olanadək (metiloranj
indiqatorundan istifadə edilməklə) neytrallaşdırılır və su
hamamında qızdırılır. Qaynar məhlula damlalarla 5ml doymuş
ammonium oksalat məhlulu əlavə edilir, qarışdırılır və 30
dəqiqə müddətində qızdırma davam etdirilir. Əmələ gələn
çöküntü soyuduqda 3№-li şüşə filtirdən keçrilməklə süzülür və
3-4 dəfə qaynar su ilə (10ml-ə qədər) yuyulur. Filtirdə qalan
çöküntü qaynar sulfat turşusu məhlulu ilə (1:4) həll edilir və
0,01N kalium permanqanat məhlulu ilə çəhrayı rəng əmələ
gələnə qədər titrlənir.
Kalsiumun miqdarı Xca(100q mineralda qramla) formulla
hesablanır:
Xca= AK· 0,2·100
burada, A - titrə sərf olunan kalium permanqanatın miqdarı,ml;
K - 0,01N kalium permanqanat məhluluna düzəliş
əmsalı;
0,2 - 1ml 0,01N kalium permanqanat məhluluna
uyğun olan kalsiumun miqdarı, mq;
100 - çevirmə əmsalı.
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Dəmirin miqdarının təyini
Kalsiumun miqdarının təyinində olduğu qaydada alınmış
25 ml filtirat 100 ml-lik ölçü kolbasına keçrilir. Üzərinə 5 ml
10%-li xlorid turşusu məhlulu, 1-2 damla hidrogen peroksid, 4
ml 1%-li qırmızı qan duzu məhlulu əlavə edilərək destillə
edilmiş su ilə ölçü xəttinə çatdırılır. 30 dəqiqədən sonra qırmızı
işıq filtrindən (dalğa uzunluğu 636 nm) istifadə edilərək
fotoelektrokolorimetrdə optik sıxlığı 1 sm qalınlıqlı küvetdə
meydana çıxan bənövşəyi rəngdə təyin edilir. Müqayisə üçün
xlorid turşusu ilə turşlaşdırılmış ilkin filtiratdan istifadə edilir
(10 ml filtirata 0,5 ml 10%-li xlorid turşusu əlavə edilir).
Dəmirin qatılığı kalibrləmə əyriləri ilə optik sıxlıq və
mq/l-lə hesablanan standart məhlulda dəmirin qatılığı arasındakı asılılıqla təyin edilir.
Kalibrləmə əyrilərini qurmaq üçün altı ədəd 100 ml-lik
ölçü kolbasına uyğun olaraq 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 ml
ammonium dəmir zəyinin standart məhlulu tökülür. Üzərinə
10ml xlorid turşusu məhlulu, 1damla hidrogen peroksid və 4
ml 1%-li QQD məhlulu əlavə olunur. Bütün kolbaların həcmi
destillə edilmiş su ilə ölçü xəttinə çatdırılır və 30 dəqiqədən
sonra kalorimetrdə baxılır. Müqayisə məhlulu kimi destillə
edilmiş sudan istifadə edilir.
Dəmirin miqdarı XFe (100 q mineralda mq-la) formulla
təyin edilir:
XFe=CK·2,5
burada, C - kalibrləmə əyriləri ilə tapılan dəmirin miqdarı,
mq/l;
K - durultma əmsalı (əgər analiz üçün 25 ml filtirat
götrülürsə, o zaman K=4);
2,5 - çevirmə əmsalı.
Qeyd: Dəmirin standart məhlulunu hazırlamaq üçün
0,864 q F 2(SO4)(NH4)2SO4·24H2O 1l-lik ölçü kolbasında həll
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edilir, üzərinə 4 ml qatılaşdırılmış sulfat turşusu əlavə edilir və
həcmi destillə edilmiş su ilə ölçü xəttinə çatdırılır. 1 ml belə
məhlul 0,1 mq dəmirə malik olur.
Qələviliyin təyini
20 q miqdarında tədqiq olunan dispers mineral kolbaya
keçirilir, üzərinə 500 ml destillə edilmiş su tökülərək, bir gün
saxlanır. Sonra kolbadakı kütlə yaxşı qarışdırılır və 0,1N sulfat
turşusu məhlulu ilə fenolftalein indiqatorunun iştirakı ilə
çəhrayı rəng itənə qədər titrlənir.
Sərf olunan turşunun miqdarı (ml-lə) 5-ə vurulur və 100
q bentonitin qələviliyini səciyyələndirən ədəd alınır.
4.2. Jelatinin keyfiyyətinin təyini
İş üçün lazım olan ləvazimatlar: Farfor həvəngdəstə, quruducu şkaf, mufel sobası, su hamamı, sınaq şüşəsi.
İyin təyini
Jelatinin iyini təyin etmək üçün onun 10%-li sulu məhlulu hazırlanır. Jelatin məhlulu sınaq şüşəsinə tökülür, su
hamamında 60-650C-yə qədər qızdırılır və sonra iyin olubolmaması yoxlanır.
Nəmliyin miqdarının təyini
Jelatin həvəngədəstədə əzilir və ondan 2-3 q götürülərək
105-1100C temperaturda 6 saat müddətində qurudurlar.
Nəmliyin miqdarı W(%-lə) formulla hesablanır.
W=(A-A1)·100/(A-A2)
burada, A - büksün nümunə ilə birlikdə qurudulmaya qədərki
kütləsi, q;
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A1 - büksün nümunə ilə birlikdə qurudulmadan
sonraki kütləsi, q;
A2 - boş büksün kütləsi, q.
Külün miqdarının təyini
Əzilmiş jelatindən 3 q götürülərək mufel sobasında sabit
kütlə alınanadək yandırılır. Küllülük Xk(%-lə) formulla təyin
edilir:
Xk=Ak·100/C
burada, C - jelatinin çəkili nümunəsi,q;
AK - külün kütləsi, q.
Taninin keyfiyyətinin təyini
İş üçün lazım olan ləvazimatlar: Tigellər; mufel sobası;
analitik tərəzi; 1N və qatılaşdırılmış nitrat turşusu, 5%-li
kalium rodonik məhlulu, 50ml-lik ölçü kolbası, 1l-lik
slindirlər; kalium permanqanat; sulfat turşusu məhlulu 1:10;
indiqokarmin məhlulu.
Külün miqdarının təyini
2 q tanin çəkilərək tigelə keçrilir və mufel sobasında
yandırılır. Soyumuş kül analitik tərəzidə çəkilir. Taninin
küllülüyü XK formulla hesablanır:
XK=(A-A1)·100/(A2-A1)
burada, A - küllə tigelin kütləsi, q;
A1 - boş tigelin kütləsi, q;
A2 - taninlə tigelin kütləsi, q.
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Dəmirin miqdarının təyini
2 q tanin çəkilərək mufel sobasında yandırılır. Külü 1 ml
1N xlorid turşusu məhlulu, 1 damla qatılaşdırılmış nitrat turşu
ilə işlənir, su hamamında qızdırılır və bütün kütlə 50 ml-lik
ölçü kolbasına keçrilir. Kolbadakı kütlə destillə edilmiş su ilə
ölçü xəttinə çatdırılır(məhlul №1)
10 ml 1№-li məhlula 2 ml 5%-li kalium rodinik məhlulu
və 1 ml qatılaşdırılmış xlorid turşusu əlavə olunur. Əmələ gələn rəng nəzarət variantına nisbətən xeyli zəif olmalıdır. Nəzarət variantı 1 ml 0,01 q/l qatılıqlı üçvalentli dəmir məhlulu,
9ml su və tədqiq olunan nümunədə olduğu miqdarda reagentlərdən ibarət olur.
Kənar qarışıqların miqdarının təyini
4 q/l taninə malik məhlul hazırlanır. Tutumu 1 l olan 3
ədəd slindrin hər birinə 600 ml su, 100 ml sulfat turşusu (1:10),
25 ml indiqokarmin məhlulu (3 q quru indiqokarmin 100ml
suda həll edilir, üzərinə 105 ml qatılaşdırılmış sulfat turşusu
əlavə edilərək 1 l-ə qədər su ilə duruldulur, alınan məhlul 3 qat
filtrdən süzülür) tökülərək slindrin biri nəzarət kimi götürülür.
İkinci slindrə 10 ml 0,4%-li təmiz tanin məhlulu, üçüncüyə -10
ml 0,4%-li tədqiq olunan tanin məhlulu əlavə olunur. Hər üç
slindrdə olan məhlul sarı-yaşıl rəng əmələ gələnə qədər 0,1N
kalium permanqanat məhlulu ilə titrlənir.
Taninin fəal fraksiyası Xt formulla hesablanır:
XT=(A2-A1)·100/( A2-A1)
burada, A1, A2, A3- 1,2 və 3-cü slindirlərdəki məhlulların
titrlənməsinə sərf olunan 0,1N kalium permanqanat
məhlulunun miqdarıdır, ml.
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4.3. Şirə və şərabların bentonitlə işlənməsi
Bentonit gili alüminium slikat kimi özünü göstərməklə
(OH)4 Si8Al4O20·H2O tərkibə malikdir və əsasən montmorillonitdən ibarət olur. Yüksək adsorbsiya xüsusiyyətinə görə
bentonit gilindən şirə, yaxud şərabın duruldulmasında, həmçinin də üzüm şərablarının zülal bulanıqlığına qarşı dayanıqlığının təmin olunmasında istifadə olunur. MDB ölkələrində
aşağıdakı yataqların bentonitləri tövsiyə olunandır:
Azərbaycanda - Ağstafa, Daşsalahlı, Gürcüstanda Askangel, Moldovada - Tiraspol, Türkmənistanda - Oqlanilik,
Ukraniyada - Qorb, Kurtsev, Pıjev, Krım, Özbəkistanda - Akzamar.
Suspenziya hazırlanmasına verilən bentonit quru olmalıdır. Onu quru və təmiz yerdə, su keçirməyən kisə yaxud
qutularda saxlamaq lazımdır.
İstifadədən əvvəl bentonitin kənar qarışıqlardan (ağac qırıntıları, kömür, dəmir, torpaq) mexaniki təmizlənməsi aparılır.
Bentonitin ən yaxşı dozasının seçilməsi üçün sınaq
işlənməsi aparılır. Bu məqsədlə 5%-li şərab-su suspenziyası hazırlanır. Bu məqsədlə onun istehsalatda olan 20%-li su suspenziyasından istifadə olunur. Sonuncunun olmadığı hallarda
onu laboratoriyada aşağıdakı qaydada hazırlamaq lazım gəlir:
20 q bentonitə temperaturu 90-950C olan 80 ml qaynar su əlavə
edilir və bir gün saxlanır. Sonra şişmiş kütlə bircinsli vəziyyət
alınana qədər qarışdırılır və möhkəm qarışdırılmaqla üzərinə
300 ml şərab əlavə edilir. Qarışıq bir neçə dəqiqə saxlandıqdan
sonra mexaniki qarışıqlardan təmizlənir.
Tutumu 250 ml olan 10 ədəd slindir götrülərək hər birinə
200 ml şərab yaxud şirə tökülür. Hər bir slindirdəki şərabın
üzərinə artan ardıcıllıqla 5%-li suspenziya əlavə edilir. Yəni, 1,
2, 4, 6, 8 və s. ardıcıllıqla. Bu, 1 dal şəraba 2,5-45 q bentonit
uyğun gəlməsi şərtilə aparılır. Suspenziya əlavə olunduqdan
sonra möhkəm qarışdırılır və 12-24 saat sakit saxlanır. Həmin
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vaxt keçdikdən sonra şəffaflıq dərəcəsinə görə işlənmənin
istehsalat üçün səmərəli dozası seçilir. Bentonitin daha yaxşı
durultma təmin edən, daha sıx çöküntü əmələ gətirən ən az
dozası optimum hesab olunur.
Misal. 1000 dal şərab materialını bentonitlə işləmək
lazımdır. Sınaq işlənməsinin nəticələrinə əsasən ən yaxşı doza
200ml şərab materialına 8 ml təşkil etmişdir. Bu isə 1 dal-a
görə 20 q miqdara uygun gəlir.
1000 dal-ın işlənməsi üçün 20 kq quru bentonit, yaxud
, ·
= 400 litr.
,

5%-li şərab-su suspenziyası lazım gəlir.
Adətən bentonitin tətbiq olunan dozası 2-5 q/l arasında
dəyişir.
Bentonit suspenziyasının hazırlanması. Bentonitin
20%-li su suspenziyasını hazırlamaq üçün 0,25 kq-dan böyük
olmayan hissəciklərə qədər xırdalanmış bentonit hissələri
üzərinə qaynar su (azı 800C temperatura malik) əlavə edilir
(acıq qabda aparılır), sonra metal sonluqlu rezin boru ilə kəskin
buğla 2-4 saat müddətində qızdırılır. Bunun üçün borunun ucu
qabın dibinə salınır və ya ilanvari borudan istifadə edilir. Sonra
kütlə möhkəm qarışdırılır və şişməsi üçün bir gün saxlanır.
Sonrakı gün yenidən qarışdırılır və tam şişməsi halında ikinci
dəfə buğa verilir. Bentonitlə suyun nisbəti 1:1-ə təşkil etməli,
başqa sözlə 10 kq bentonitə 40 litr su əlavə olunmalıdır. Bentonit suspenziyası gözcüklərinin böyüklüyü 2-3 mm olan ələkdən keçrilir. Şərab-su suspenziyası birbaşa şərabın işlənməsindən əvvəl hazırlanır. Su suspenziyasını 5 gündən artıq saxlamaq tövsiyə olunmur.
Sınaq yapışqanlanması ilə miqdarı müəyyən olunmuş su
suspenziyası üçqat artıq həcmə malik şərabla qarışdırılır. Başqa
sözlə 50 ml suspenziyaya 150 ml şərab əlavə edilir. Alınmış
5%-li suspenziya möhkəm qarışdırıldıqdan sonra mexaniki
qarışıqlardan ayrılır.
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Şərab yaxud şirənin işlənməsi. 5%-li şərab-su suspenziyası şərab yaxud şirəyə nasos və ya mexaniki qarışdırıcı ilə
fasiləsiz qarışdırılmaqla əlavə edilir. Qarışdırma suspenziya
əlavə edilib qurtardıqdan 2-3 saat sonraya qədər davam etdirilir
və sonra dincə qoyulur. Şərab durulduqdan sonra eyni vaxtda
filtirasiya edilməklə çöküntüdən ayrılır.
Lazım gələrsə bentonitlə işlənməni jelatinlə yapışqanlama ilə birgə aparmaq olar. Bu halda əvvəlcə şəraba 5%-li
şərab-su suspenziyası şəklində bentonit sonra jelatin məhlulu
vurulur.
Yapışqanlamadan sonra əmələ gələn bentonitli çöküntü
toplanır, turş və tündəşdirlmiş olmaqla qruplaşdırılır.
Şirədən alınan çöküntü 400-600 mq/l dozada təkrar sulfitləşdirilir, sonra qalan şirə dekantasiya edilir və təzə şirənin
sulfitləşdirilməsi üçün istifadə olunur, yaxud əvvəlcədən
duruldulmuş şirə ilə qarışdırılır. Çöküntü bir daha 600 mq/l
dozada sulfitləşdirilir və əlavə olaraq 10 gün müddətində saxlanır. Sonra qalan şirə dekantasiya olunur. Sıxlaşmış çöküntü
presdən keçrilir və alınan şirə konsentrat hazırlamaq üçün
istifadə olunur.
Şərabdan alınan çöküntü dincə qoyulur üzərində əmələ
gələn şərab qatı götrülərək kupajda istifadə olunur. Burada da
sıxlaşmış çöküntü preslənir. Alınan şərab filtirdən keçrilir və
kupajda istifadə olunur.
Bentonitli mayalardan şərab turşu əhənginin alınması çox
çətindir.
Bentonit stabilləşdirici və durlducu vasitə kimi ənənəvi
durulducular olan balıq yapışqanı və jelatini sıxışdırır. 1q bentonitin səthi 5m2 təşkil edir. Onun hissəciklərinin çox xırdalığı
və özünəməxsus məsaməli strukturu bentonitə çox güclü
sorbsiya xüsusiyyəti verir.
Müsbət keyfiyyətləri ilə yanaşı bentonit şərabın işlənməsini çətinləşdirən bir sıra xassələrə də malikdir. Belə ki,
durultmaq üçün müqayisədə böyük miqdarda bentonit tələb
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olunur; onu əvvəlcədən buğa vermək lazım gəlir; şəraba çətin
dozalaşır; çətin utilizə olunan çoxlu çöküntü əmələ gətirir;
şərabın bütün kütləsinə çətin yayılır; bəzən isə şəraba torpaq
təmi verir, yaxud şərabı kalsium bulanmalarına meylli edir.
Bentonitin stabilləşdirici xüsusiyyəti onun suspenziya
hazırlanması prosesində tam şişərək köpməsində özünü göstərir. Ona görə də hər bentonit partiyası suda şişərək köpməsinə
görə laboratoriyada əvvəlcədən sınaqdan keçrilməlidir.
Bəzən istehsalatda şərabların filtirdən keçrilməsinin
çətinləşməsi müşahidə olunur. Bu zaman cavan şərabların əvvəlcədən bentonitlə yüngül işlənməsi (8-10q/dal), 35-400C qapalı filtirlənməsi və kizelqurdan keçrilməklə filtirlənməsi
aparılmalıdır.
4.4. Şərabı bentonitlə
optimum dozasının təyini

işlədikdə

flokulyantın

İş üçün tələb olunan ləvazimatlar: 200 ml-lik ölçü
kolbası; 200 ml nişanı olan şüşə slindr; 10 ml bölgülü pipet;
texniki tərəzi və çəki daşları.
Şərabı bentonitlə işlədikdə sürətlə qarışdırılma müddətində zülal maddələrinin bentonit hissəcikləri ilə sorbsiyası baş
verir. Ona görə də bentonitin şərabla təması vaxtı koaqulyasiya
və sedimentasiya durulmanın nəticələrinə artıq təsir göstərmir
və işlənmənin səmərəsini artırmaq üçün itgisiz ixtisar oluna
bilər.
Şərabın durulmasının bu fazasını tezləşdirmək üçün flokulyantlar-yüksək molekullu polielektrolitlər tətbiq olunur.
Onlar bentonit çöküntüsünün aqreqatlaşmasını təmin edir.
Şərabçılıq istehsalatında bentonit hissəciklərinin çökdürülməsini tezləşdirmək üçün poliakrilamiddən (PAA) istifadə
olunması tətbiqini tapmışdır.
PAA dozası şəraba vurulan bentonitin miqdarının 0,10,8%-i təşkil edir. (Bu miqdar polimerin hidroliz dərəcəsindən
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asılıdır). Flokulyantın təsiri onun düzgün dozalaşdırması
zamanı tam özünü göstərir.
Flokulyantın çatışmazlığı bütün bentonit hissəciklərinin
aqreqatlaşmasını təmin edə bilmir. PAA artıqlığı isə şərabda
polimerin başdan-başa assosasiya olunmuş molekullarından
ibarət tor əmələ gəlməsinə səbəb olur. O isə hərəkətsiz vəziyyətdə asılqan hissəcikləri ləngidir, onların koaqulyasiyasını
çətinləşdirir və iri aqreqatlar əmələ gəlməsinə mane olur.
Şərabçılıq müəssisəsində PAA gel şəklində, polimerin 810% qatılığında istifadə olunur. Saxlanmada PAA-in hidrolizi
nəticəsində qatılıq dəyişə bilir. Ona görə də PAA optimum
dozası hər fərdi hal üçün sınaq işlənməsi ilə müəyyən olunur.
0,5%-li flokulyant məhlulu hazırlamaq üçün geldəki
PAA miqdarından asılı olaraq çəkili miqdar götürülür. Məsələn
geldə PAA miqdarı 10% olduqda 200 ml məhlul hazırlamaq
üçün 1 q gel götürülür. Çəki ölçülü kolbaya keçirilir və üzərinə
120-150 ml destillə edilmiş və 600C-yə qədər qızdırılmış su
əlavə olunaraq polimerin tamamilə həll olmasınadək
qarışdırılır. Məhlul 200C-yə qədər soyudulur və su ilə ölçü xəttinə çatdırılır. Məhlul üç günə qədər 200C-dən yüksək olmayan
temperaturda saxlanır.
İstifadədən əvvəl məhlul 10 dəfə duruldulur (0,05%
qatılığına qədər).
İşi yerinə yetirmək üçün nömrələnmiş slindirlərə (5-10
ədəd) 200 ml şərab tökülür, üzərinə əvvəlcədən müəyyən
olunmuş miqdarda bentonit suspenziyası əlavə olunur və
çalxalanır.
0,5 mq/l doza artırılmaqla 0,05%-li PAA məhlulu əlavə
edilir. Birinci slindr nəzarət kimi götürülür.
Şərabın slindrlərdə durulma tamlığı və sürətinə görə
PAA-in optimum dozası təyin edilir.
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4.5. Şərabın jelatinlə duruldulması
Jelatin müxtəlif şərabların yaxşı durulducularındandır.
Şərablar qonurlaşmaya meyilli olduqda, yaxud süzülmə ilə
çətin kənar olunan yungül bulanıqlıq olduqda (aşı maddələrin
miqdarının artıqlığından) onları jelatinlə işləyirlər. Əgər şərabda kifayət miqdarda aşı maddələr olarsa durultmaq üçün
yalnız jelatin əlavə olunur. Aşı maddələrlə kasad olan şərablara
isə əlavə olaraq tanin də vurulur. Jelatin yaxşı keyfiyyətdə, kənar iy və dadsız, rəngsiz, zərif təbəqəciklərlə və isti suda həll
ola bilməlidir. Qəhvəyi rəngli jelatindən o zaman istifadə oluna
bilər ki, o, şərabın dadına təsir etməsin.
Jelatin və taninlə sınaq yapışqanlanması aşağıdakı qaydada aparılır: ağ rəngli şüşəli 600-650 ml tutumlu 10 butulkaya
və yaxud eyni tutuma malik olan kolbalara durultmaq üçün 500
ml şərab əlavə edilir. Kolbaya 500C qədər qızdırılmış şərab və
üzərinə durultmaq üçün nəzərdə tutlan 2,5 q jelatin əlavə
olunur. Jelatinin bulanıqlıq məhlulu çox sürətlə sınaq butulkalarına əlavə edilir və tədricən ardıcıl şəkildə miqdar artırılır.
Ardıcıl şəkildə birinci butulkaya 10 ml, ikinciyə 20 ml və s, və
nəhayət onuncu butulkaya 100ml başqa sözlə ardıcıl şəkildə
10ml artırıla-artırıla sonda 100 ml çatdırılır. Butulkalar tıxacla
bağlanır və sakit vəziyyətdə otaq temperaturunda 15-180C
saxlanır. Bir neçə saatdan sonra ən geci isə sonrakı gün baxılaraq jelatinin ən minimum dozası müəyyənləşdirilir. Əgər sınaq duruldulmasında yuxarıda qeyd olunan nisbətlərə əməl
olunarsa şəraba millilitrlə əlavə olunan jelatinin miqdarı 10-a
vurulur və bu, 10 l şərabda jelatinin qramla miqdarına uyğun
gəlir. Məsələn əgər sınaq duruldulmasında 40 ml jelatin məhlulu kifayət edirsə tam parlaq şəffaflığa malik şərab almaq
üçün 10l duruldulacaq şəraba 1q jelatin götürmək lazım gəlir.
Tam şəffaflıq almaq üçün duruldulacaq şəraba sınaq işlənməsində müəyyən olunandan çox jelatin əlavə etmək olmaz.
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Taninlə kasad olan şərablara jelatindən əvvəl tanin vurmaq lazım gəlir. Adətən taninin lazım olan miqdarı 10 l şəraba
1-3 q arasında dəyişir. Lakin taninin optimum miqdarını müəyyən etmək üçün əvvəlcədən sınaq aparılmalıdır. Yenə 10 butulkanın hər birinə 500 ml şərab tökülür və üzərinə 10 ml 0,5%
tanin məhlulu əlavə edilir. Sonra əks istiqamətdə jelatin əlavə
olunur. Başqa sözlə jelatinin daha az miqdarı, taninin daha böyük miqdarı olan nümunəyə əlavə edilir və s. Hesabat əvvəlki
qaydada gedir, yəni 1ml 0,5%-li tanin məhlulu 500 ml şəraba
uyğun olarsa 10 l şəraba 1 q uyğun gəlir.
4.6. Bir və bir neçə materiala görə sınaq yapışqanlamanın aparılması
İşdə lazım olan ləvazimatlar: 100 və 250 ml slindirlər,
10ml bölgülənmiş pipetkalar; 0,4-0,25%-li jelatin məhlulu;
0,25%-li balıq yapışqanı məhlulu; 0,25%-li tanin məhlulu;
10%-li bentonit suspenziyası.
Zülal və mineral yapışqan materiallarının dozası sınaq
yapışqanlamanın köməyi ilə hər bir fərdi hal üçün ayrıca
müəyyən olunur. Durulducu materialların dozasının düzgün
müəyyən olunması şərabın işlənməsinin uğurla başa çatdırılmasında həlledici rol oynayır. Az doza şərabın tam durulmasını və
stabilləşdirilməsini təmin etmir. Zülal materiallarının artıqlığı
təkrar bulanmalara səbəb ola bilir(aşırı yapışqanlama hadisəsi).
Mineral adsorbentlərin artıq dozası isə materialın sərfiyyatının
artmasına, ən əsası isə çöküntü ilə şərab itkisinin yüksəlməsinə
gətirib çıxarır.
Ayrı-ayrı yapışqan materiallarının və adsorbentlərin
əlavə olunan dozaları təcrübədən məlumdur. Belə ki, ağ süfrə
şərablarının işlənməsi üçün balıq yapışqanı 1,2-2,2 q/hl; jelatin
2-8 q/hl; qırmızı şərabları yapışqanlamaq üçün jelatin bir qədər
çox, yəni 8-15 q/hl tələb olunur; bentonit əsasən ordinar
şərabları işləmək üçün 2-10 q/l miqdarında tətbiq olunur. Bu
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məlumatlar sınaq işlənməsində dozalaşdırma şkalasının diapazonunu təqribi müəyyən etməyə imkan verir.
Bir materialla sınaq yapışqanlanmanın aparılması
10 ədəd slindir götrülərək nömrələnir və lazım gələrsə
200 ml həcm səviyyəsində üzərinə nişan qoyulur. Bütün silindirlərə 200 ml yapışqanlanmamış şərab tökülür və üzərinə
ölçülü pipetka ilə seçilmiş yapışqan materiallarının məhlulu,
yaxud suspenziyası artan doza üzrə əlavə olunur. Sınaq işlənməsi üçün bəzi materialların təqribi dozası cədvəl 4.1-də verilir
(200 ml şəraba millilitrlərlə).
Cədvəl 4.1
Şərab materialının sınaq işlənməsi üçün yapışqan
materiallarının dozası
Məhlul
(suspenziya) 1
Balıq
yapışqanı
0,5
0,25%-li
Jelatin
0,5
0,4%-li
Bentonit
2,0
5%-li

2

3

4

Slindirin nömrəsi
5
6
7

8

9

10

1,0 1,5 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1,0 1,5 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

Məhlul (suspenziya) vurulduqdan sonra slindirdəki kütlə
möhkəm çalxalanır, silindirin ağzı tıxacla bağlanır və 1-2 gün
sakit yerdə saxlanır. Sonra gözlə baxmaqla yapışqanlayıcı materialın yaxud adsorbentin ən yaxşı durulma təmin edən az dozasının hansı slindirdə olması müəyyən edilir. Az fenol maddələrinə malik olan ağ süfrə şərablarına jelatin yaxud balıq yapışqanı vurmazdan əvvəl əlavə edilən yapışqanın 2/3 miqdarında tanin əlavə edilir.
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Bir sınaq işlənməsi üçün nəzərdə tutulan 10%-li bentonit
suspenziyasının miqdarı tədqiq olunan şərabla 2 dəfə duruldulur.
İki materialdan birgə istifadə etdikdə sınaq işlənməsinin
aparılması
16 slindir götrülərək 4 sıra və 4 cərgə üzrə düzülür. Hər
bir slindirə yerləşdiyi yerə uyğun iki rəqəmdən ibarət nömrə
qoyulur. Məsələn, 1-1, III-2,IV-4 və s. bütün silindirlərin hər
birinə 200 ml yapışqanlanmamış şərab tökülür sonra üzərinə
yapışqanlayıcı materialların məhluları əlavə edilir. Məhlular
elə vurulur ki, bu halda hər bir uzununa cərgənin slindirlərində
birinci materialın dozası sabit qalmaqla, ikinci dəyişir. Eninə
cərgələrdə isə ikinci materialın dozası sabit qalmaqla birinci
dəyişir. Şərab materialının jelatin və bentonitlə birgə işlənməsinin təqribi dozası cədvəldə verilir. Əvvəlcə bütün slindirlərə
jelatin vurulur. Slindirlər çalxalanır 2-3 saatdan sonra bentonit
suspenziyası əlavə olunur. Təkrar çalxalanır və sonra 1-2 gün
sakit buraxılır. Həmin müddət keçdikdən sonra dozalaşdırmanın ən yaxşı variantı müəyyən olunur. Bu variant yapışqanlayıcı materialın daha yaxşı durulma təmin edən ən kiçik
dozasıdır(cədvəl 4.2).
Sınaq yapışqanlama məlumatları əsasında quru durulducu
materialların miqdarı (m,q) hesablanır. Həmin miqdar 1 dal şərabın işlənməsi üçün olub aşağıdakı formulla müəyyən olunur:
m = nc·0,5
burada, n - məhlulun (suspenziyanın) miqdarı, ml;
c - məhlulun (suspenziyanın) qatılığı, %;
0,5 - çevirmə əmsalı.
Qeyd: Bu və ya digər materialların dozasını sxemi saxlamaqla dəyişmək olar. Məsələn, bentonit suspenziyasının dozasını eninə cərgədə 2;4;6;8 ml artırmaq olar. Sınaqda eyni
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vaxtda 25 slindirdən istifadə etmək olar ki, bu da dozalaşdırma
diapozonunu artırmağa imkan verir.
Cədvəl 4.2
Şərab materialının jelatin və bentonitlə birgə işlənməsində
yapışqanlayıcı materialların dozası
Uzununa
cərgədə
slindirlərin
nömrəsi
I
II
III
IV

Eninə cərgədə slindirlərin nömrəsi
1

2

3

4

0,5
1,0
1,0
1,0
1,5
1,0
2,0
1,0

0,5
1,5
1,0
1,5
1,5
1,5
2,0
1,5

0,5
2,0
1,0
2,0
1,5
2,0
2,0
2,0

0,5
3,0
1,0
3,0
1,5
3,0
2,0
3,0

4.7. Üzüm şirəsi və şərabların diatomitdən istifadə
edilməklə süzülməsi
Təzə qıcqırmış cavan şərabın diotomitdən keçrilməklə
süzülməsi həm ordinar, həm də markalı süfrə şərablarının
istehsalında yaxşı səmərə verir. Belə süzülmə maya çöküntüsündən ayrılandan sonra cavan şərabların dərhal bentonit yaxud
bentonit və jelatinlə birgə işlənməsindən sonra yerinə yetrilir.
Şərabı həmçinin şəkərlərin arzu olunmayan qıcqırması
baş verdikdə, süd turşuması xəstəliyində, zülül və maya bulanıqlığı əmələ gəldikdə və həmçinin şərabın normal vəziyyətindən digər kənara çıxmalar olduqda diatomitdən keçrilməklə süzürlər. Lakin bütün hallarda diatomitdən keçrilməklə süzülmə
uyğun işlənmələrdən sonra aparılmalıdır.
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Şirə istehsalında axında pasterizə prosesi aparıldığı hallarda diatomit süzülməsinin birinci pasterizədən sonra və şirə
materialının çöküntüdən ayrılmasından sonra yerinə yetrilməsi
məqsədə uyğundur.
Diatomit, diatomit torpağı(treper) özünü birhüceyrəli yosun olan infizorun qalıqları kimi göstərir.
Müxtəlif diatomitlərin süzücü xüsusiyyətləri eyni olmur
və xeyli dərəcədə onların fiziki xassələrindən asılı olur.
Diatomitlərin əsas və daha dəyərli kütləsini üzvi mənşəli
məsaməli kütlə təşkil edir. Diatomitin tərkibində qum, gil,
dəmir və alminium hidroksid həmçinin üzvi maddələr kimi qarışıqlar olur. Alimlər bəzi diatomitləri tədqiq edərək belə
nəticəyə gəlmişlər ki, onlardan şərab və şirələrin süzülməsi
üçün istifadə olunması yalnız 8500C yüksək temperaturda
onların yandırılmasından sonra mümkün ola bilər. Bu üsul
süzülmədən sonra şərab və şirəyə kənar torpaq təmi verən üzvi
qarışıqların, həmçinin süzülməni çətinləşdirən gilin yandırılmasını təmin edir. Diatomitlər arasında şərabçılıqda istifadə
üçün lapland (Korelya yarımadası) və axalkali (Gürcüstan)
daha əlverişli hesab olunur. Şərab və şirələrin süzülməsi üçün
diatomit hissəciklərinin ölçüsü 0,5mm olan toz vəziyyətinə
qədər üyüdülür. Hissəciklərin belə ölçüsü daha yaxşı durulma
və kifayət qədər süzülmə sürəti təmin edir. Daha xırda hissəciklər süzülməni çətinləşdirir həmçinin süzgəcin məsamələrindən keçərək süzüntüyə düşür. Daha iri hissəciklər az durulducu səmərə verir və bu halda böyük doza tələb olunur. Odur
ki, diatomit sifariş veriləndə hissəciklərinin iriliyi əvvəlcədən
nəzərdə saxlanmalıdır.
Diatomit kənar iy olmayan quru və təmiz binalarda
saxlanmalıdır.
Süzülmə. Şərabın və ya şirənin süzülməsi üçün tələb olunan diatomitin miqdarı şərabın tipindən, onun bulanıqlığından,
əvvəlcədən işlənməsindən, yaşından, özlülüyündən və bir sıra
digər amillərdən asılıdır.
179

Diatomitin tələb olunan miqdarı hesablandıqda 1m2 süzücü səthə 0,1kq dozanın ilkin göstərici kimi götürülməsi qəbul
olunur. Dozanın müəyyənləşdirilməsi isə süzülmə prosesində
yerinə yetrilir. Həmin doza bəzən süzülən şərabın vəziyyətindən asılı olaraq 2-3 dəfə arta bilər.
Süzücü təbəqənin yaxılması yerli filtirlərdə aşağıdakı
qaydada aparılır. Diatomit tozunun hesablanmış miqdarı
çəkilir, onun yarısı əvvəlcədən süzülmüş şəraba vurulur, xüsusi
qabda möhkəm qarışdırılır və filtirdən şəffaf süzüntü alınana
qədər süzülür. Bundan sonra bulanıq şərabın süzülməsi aparılır.
Diatomitin ikinci hissəsi (filtir qatını dəyişmək məqsədi ilə)
süzülmənin gedişində tədricən filtirin lövhələrinə yaxılır.
Şərabın süzülməsi müxtəlif sistemli filtirlədə həyata
keçrilir. Diatomit çərçivəli filtir özünü 60x60 yaxud 40x40
ölçülərdə göstərir. Diatomit künclərində kanal əmələ gətirən 4
deşiyi olan xüsusi çərçivələrə yaxılır. 2 kanalla filtirə şərab
daxil olur, qalan kanallarla isə süzülmüş şərab filtirdən çıxır.
Adi hallarda süzülmədə təzyiqin dəyişməsi 0,2-0,4 atmosfer
arasında tərəddüd edir. Çərçivələr filtirin adi filtir lövhələri arasında qurudulur və onun üzəri iki qat nəmliyə dayanıqlı salfet
arakəsmələrlə örtülür. Onu çox qat yumaq və yenidən diatomit
yaxaraq istifadə etmək olur.
Diatomit təbəqəsini daha bərabər səviyyədə yaxmaq üçün
avtomat dozalaşdırcı səviyyədən istifadə olunur.
Diatomitdən müxtəlif ölçülü slindirşəkilli filtirlərdə də
istifadə oluna bilir. Slindirşəkilli kisələrin birinci qatına azbest
və ikincisinə bərabər miqdarda götürülən diatomit yaxılır.
Filtirlər əks istiqamətdə suyun təzyiq altında buraxılması yolu
ilə yuyulur.
Diatomitdən süzülmə şərabın stabilləşdirilməsi üçün
olduqca səmərəli vasitə olub, daha geniş istifadə olunmalıdır.
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4.8. Metaşərab turşusu ilə işlənmə
Şərabın ən geniş yayılmış bulanmalarından biri də kristal
bulanmalar olub onun nəticəsində şərab daşı kristalları əmələ
gəlir. Adətən onu kənar etmək üçün şərabın soyuqla işlənməsi
aparılır. Lakin ordinar şərablarda soyuqla işlənmənin çox
aparılması iqtisadi baxımdan əlverişli sayılmır. Şərab daşı
bulanmalarının qarşısını almaq üçün metaşərab turşusundan
istifadə olunur. Bu turşu şərab turşusunun kalium və kalsium
duzlarının kristallaşmasına ləngidici təsir göstərir və onları
şərabda həll olmuş vəziyyətdə saxlayır. Metaşərab turşusu dşərab turşusunu 1700C temperaturda 4 saat müddətində
işləməklə alınır.
100-150 mq/l miqdarında şəraba vurulmuş metaşərab turşusu 10 ay müddətində 0-50C temperaturda saxlanan şərabda; 8
ay 10-120C və 3 ay 20-230C saxlanan şərablarda şərab daşı
çökməsinin qarşısını alır.
Metaşərab turşusunun şirəyə deyil, şəraba vurulması daha
əlverişlidir. Çünki şirənin qıcqırması prosesində şərab daşının
xeyli hissəsi təbii şəkildə çökür. Ona görə də şəraba vurlacaq
metaşərab turşusunun dozası azalmış olur.
Əgər şərabda dəmirin miqdarı 12 mq/l-dən çox olarsa
onun metaşərab turşusu ilə işlənməsi arzuolunan deyildir. Çünki bu halda bulanmalar baş verə bilir. Ona görə də metaşərab
turşusu vurulmazdan əvvəl şərabdan dəmir kənar olunmalıdır.
Metaşərab turşusu şərabın dad və ətrinə təsir göstərmir.
4.9. Sorbin turşusu ilə işlənmə
Sorbin turşusu (CH3-CH=CH-CH-CH-COOH) özünü ağ
iynəvari kristallar şəklində göstərməklə soyuq suda çətin, isti
su, spirt və efirdə isə olduqca asan həll olur. Qələvi və qələvi
torpaq metalların karbonat və hidrokarbonat turşusu ilə
reaksiyaya girərək asan həll olan - natrium, kalium, kalsium,
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sorbatlar və digər duzlarını əmələ gətirir. Sorbin turşusunun
mayalara və bəzi kif göbələklərinə qarşı güclü fungisid təsiri
olsa da bakteriyaların inkişafını praktik olaraq ləngitmir.
Natrium sorbatın işçi məhlulunun hazırlanması. Sorbin
turşusu suda pis həll olur. Odur ki onu yaxşı olar ki qələvi
məhlullarda həll edərək natrium sorbat yaxud kalium sorbat
duzları hazırlansın.
Natrium sorbatın 5%-li sulu məhlulunu hazırlamaq üçün
1 litr suda 75 q natrium hidrokarbonat və 50 q sorbin turşusu
həll edilir. Əvvəlcə 50-600C temperatura qədər qızdırılmış suda
natrium hidrokarbonat həll edilir, sonra qələvi məhluluna
qarışdırılmaqla az-az sorbin turşusu qatılır. Onun həll olması
şiddətli karbon qazı ayrılması ilə müşayət olunur. Sorbin
turşusunun hər yeni partiyası əvvəlkinin tam həll olması və
karbon qazı qabarcıqlarının çıxmasının başa çatmasından sonra
əlavə edilir. İşçi məhlulun birbaşa şirə və şəraba vurulmazdan
əvvəl hazırlanması tövsiyə olunur. Turş mühitə qatılaşdırılmış
natrium sorbat məhlulunun vurulması ilə sorbin turşusunun
sürətlə kristallaşması baş verir. Ona görə də onun şəraba vurulması yavaş-yavaş və intensiv qarışdırılmaqla aparılmalıdır.
Sorbin turşusunun əlavə olunan miqdarını hesabladıqda
nəzərə almaq lazımdır ki, natrium sorbat 83,5% sorbin turşusuna malikdir. Başqa sözlə 200 q sorbin turşusu 240 q
natrium sorbata uyğundur.
Sorbin turşusunun (q/l) və SO2-nin (mq/l) sərbəst miqdarının müxtəlif şərablar üzrə tövsiyə olunan miqdarları müəyyən
olunmuşdur. Ağ kəmşirin və ağ turş şərablarda sorbin turşusunun miqdarı 0,2 q/l, SO2 miqdarı ağ kəmşirində 60, ağ turşda
40 mq/l təşkil edir. Lakin bu miqdarlar bir qədər köhnədir
hazırda daha aşağı dozalar tövsiyə olunandır.
Sorbat məhlulu şəraba tədricən zərif qatılmalar və güclü
qarışdırılmaqla vurulur. Əməliyyatın sonunda şərabın əlavə
olaraq 20-30 dəqiqə müddətində qarışdırlması arzu olunandır.
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Natrium sorbat və sulfit turşusu məhlulu təzyiq bakında
olan şəffaf şəraba doldurmazdan 1 saat əvvəl vurulur.
Əgər 1 dal şəraba 48 ml 5%-li təzə hazırlanmış natrium
sorbatın işçi məhlulu vurularsa bu 2,4 q natrium sorbata yaxud
2 q sorbin turşusuna uyğun gəlir.
Sorbin turşusunun bir sıra çatışmazlıqları onun şərabçılıqda geniş tətbiqini məhdudlaşdırır. Hər şeydən əvvəl qıcqırmanı dayandırmaq üçün istifadə olunan dozası (500 mq/l) və
daha çox miqdarı şərabın dad keyfiyyətini pisləşdirir. Bəzi
hallarda isə sorbin turşusu vurulmasına baxmayaraq şərab və
şirənin qıcqırması baş verir, nəticədə əmələ gələn məhsullar
şərabın orqanoleptik keyfiyyətini o dərəcədə pisləşdirir ki,
hətta onu istifadəyə yararsız edir.
Sorbin turşusu antioksidant olmayıb, şərabı oksidləşmədən qoruya bilmir. Bundan başqa o şərabın bakteriyalarına
və bəzi kif göbələklərinə təsir edə bilmir və şərabı sirkə, süd və
digər bakteriya xəstəliklərindən qorumur.
4.10.
Müxtəlif
yapışqanlayıcı
müqayisəli qiymətləndirilməsi

materialların

İş üçün lazım olan ləvazimatlar: 500 ml-lik ölçü kolbaları, 10 ml bölgülü pipetlər; 50 ml-lik konusvari kolbalar;
filtrdən keçirmək üçün vasitələr; nefelometr; fotoelektrokolorimetr; su hamamı, 1000C-li texniki termometr; durulducu
materialların yığımı.
Şərabın müxtəlif durulducu vasitələrinin müqayisəli texnoloji səciyyəsi onların həmin tip şərab üçün tətbiqinin
səmərəliliyini düzgün qiymətləndirməyə imkan verir.
Ayrı-ayrı materialların texnoloji səciyyə göstəricisi kimi
şərabın durulma sürəti və dərəcəsi, çöküntüsünün miqdarı,
duruldulmuş şərabın doldurulma dayanıqlığı göstəriciləri rol
oynaya bilər. Şampan şərab materialı üçün durulducu material-
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ların oynaqlıq və köpük əmələ gətirmə xüsusiyyətlərinin də əks
etdirilməsi lazımdır.
İşi yerinə yetirmək üçün yapışqanlanmamış (emal
olunmamış) şərabdan slindrlərə 500 ml olmaqla tökülür.
Hər material üçün 2 slindr hazırlanır. Sonra uyğun slindr
cütlərinə durulducu materialların məhlulu (suspenziyası)
vurulur. Onun miqdarı əvvəlcədən sınaq yapışqanlanması ilə
müəyyən edilir. Durulducular vurulduqdan sonra silindrdəki
kütlə möhkəm çalxalanır. Hər bir variantın birinci slindrləri
durulmanın kinetikasının tədqiq edilməsinə xidmət edir. İkinci
slindrlər tam çöküntü əmələ gələnə qədər sakit saxlanır və
çöküntünün həcmini, doldurulmağa dayanıqlığı və metodikaya
uyğun digər göstəriciləri təyin etmək üçün istifadə olunur.
Durulma kinetikası duruldulan şərabın bulanıqlığının
dəyişməsi ilə səciyyələnir. Bu məqsəd üçün ilkin şərab və
slindrlərdə durulma başladıqdan sonra müəyyən vaxt intervalında (1, 2, 3, 4 və sonra hər 24 saatdan bir) götürülən nümunələr nefelometrlənir.
Nümunələr bir səviyyədən - şərab hündürlüyünün 1/2
yüksəkliyindən nefelometrin küvetinin doldurulmasını təmin
edən miqdarda (təqribən 20 ml) götürülür. Pipetkanın salınması
və nümunənin götürülməsi çöküntünü tərpətmədən və
çalxalanmadan yerinə yetirilir.
Tutqunluğun təyininin mütləq, yaxud nisbi göstəriciləri
və durulma vaxtı qeydə alınır.
Duruldulmuş şərab materialı ikinci slindrdəki çöküntüdən
dekantasiya ilə ayrılır və onun həcmi ölçü xəttinə qədər
doldurulur. Maye çöküntünün miqdarı formulla təyin edilir:
V0=500-V6
burada: V0 və V6- çöküntünün və durudulmuş şərabların
həcmidir.

184

Maye çöküntü slindrdən sentrifuqa sınaq şüşələrinə keçirilir, silindr duruldulmuş şərabla ölçülmüş miqdarda doldurulur
və sentrifuqa edilir. Bu, 10 dəqiqə müddətində roforun 3000
dövr/dəq tezliklə fırlanması ilə yerinə yetirilir. Çöküntüdə olan
və ondan ayrılan şərabın miqdarı fuqatın həcmindən slindrin
yaxalanmasına gedən şərabın həcmini çıxmaqla təyin edilir.
Durulma dərəcəsi emal olunmamış şərabın tutqunluğunun Milk durudulmuş şərabın tutqunluğuna Mdur olan nisbəti
ilə müəyyən edilir. Tutqunluğun durulma kinetikanın təyinində
Mdur kimi tutqunluğun sonuncu ölçülməsindən istifadə olunur.
Məlumdur ki, durulducu materiallarla işləndikdə şərabın
əsasən bulanıqlığa qarşı stabilliyi yüksəlir, doldurulmaya
dayanıqlığa sınaq yüksəlir. Doldurulmaya sınaq kimi şərabın
qızdırılmasından istifadə olunur. 100 ml ilkin şərab və
həmçinin eyni miqdarda hər variantdan götürülən duruldulmuş
şərab tam qatılaşana qədər filtrdən keçirilir (kağız filtrdən). Hər
nümunədən 50 ml filtrat konusvari kolbaya keçirilir, 700C-yə
qədər qızdırılır, 10 dəqiqə saxlanır və otaq temperaturuna qədər
soyudulur. Sonra bütün (qızdırılan və qızdırılmayanlar)
nefelometrdən keçirilərək nəticələr qeydə alınır.
4.11. Şərabın şəffaflığının təyini
İş üçün lazım olan ləvazimatlar: Nefelometr, filtrləmə
üçün cihaz; 100 ml-lik ölçü slindrləri; filtr materiallarının
naboru(kağız, asbest, müxtəlif markalarda filtr-kardon və s.).
Şərabın şəffaflığını ölçmək üçün onu xüsusi cihazda
süzürlər. Cihaz (şəkil 4.1) filtr yaçeykasından 2 və təzyiq borusundan 5, əlaqələndirici rezin borudan 3 və ştativdə bərkidilmişlər. Yuyub ayırma filtr materiallarından istifadə hallarında
(asbest və b.) mexaniki qarışdırıcı 6 qurulur. Şərabın verilməsi
sıxıcı 4 ilə tənzimlənir.
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Şəkil 4.1. Şərabın süzülməsi üçün cihaz
Filtrləmə yaçeykası özünü Buxner qıfı-7, tıxacı-8 kimi
özünü göstərməklə üzərində şərabı vermək üçün-9 və kameradan havanı çıxarmaq üçün-10 qəlyanlar yerləşir. Qıfın arakəsmələri dibinə şəraba inert olan metal, yaxud 0,5 mm yaçeykalı kapron tor və ya filtr parça düzülür.
Təzyiq borusunun yerləşmə yüksəkliyi tələb olunan
təzyiqdən asılı olaraq dəyişir.
İşi yerinə yetirmək üçün filtr kağızı, yaxud kardondan
disk kəsilərək filtr yaçeykasına-2 tor üzərinə qoyulur. Yaçeyka
tıxac ilə bərk bağlanır.
Təzyiq borusuna-5 500 ml filtrdən keçirilməmiş şərab
tökülür. Sıxıcı-4 tədricən boruya buraxılır və hava qəlyanının10 kranı açılaraq yaçeykanın kamerası şərabla doldurulur.
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Sonra hava yolu bağlanır, sıxıcı-4 tam buraxılaraq filtrləməyə
başlanır. Filtrat ölçülü silindrə 50 yaxud 100 ml-lik porsiyalarla
toplanır. Ilkin şərab və nümunələr nefelometrlənmir.
Yuyub ayırma materiallarını tədqiq etdikdə materialdan
tələb olunan miqdarda material çəkilərək təzyiq borusuna
doldurulmuş şəraba əlavə edilir və qarışdırıcı-8 işə salınır.
Filtrasiya yuxarıda yazılan qaydada yerinə yetirilir. Süzücü
materialın tora tam keçirilməsinə qədər şərabın ilk nümunəsi
nefelometrlənərək təzyiq borusuna qaytarılır. Filtrin yuyulmasının sonunda tədqiqat yazılan metodikaya uyğun aparılır.
Bütün nümunələrin nefelometrlənməsinin nəticələri işçi
jurnalda qeyd olunur.
Hesabat. Görülən işlər qısa yazılmaqla, burada süzücü
materialın səciyyəsi şərab nümunələrinin nefelometrlənməsinin
nəticələri, filtrləmə prosesində şərabın tutqunluğunun dəyişmə
qrafiki qurularaq əks olunur.
Nəticələr cədvəldə yazılır (cədvəl 4.3).
Cədvəl 4.3
Nefelometrlənmənin nəticələri
Süzücü
materialın
adı

1

2

3

Nümunənin nömrəsi
4
5
6

7

8

Şərabın tutqunluğunun dəyişmə qrafiki qurularaq, absis
oxunda filtrdən keçirilən şərabın həcmi, ordinat oxunda isə
tutqunluq göstəriciləri əks olunur.
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4.12. Şərabın rənginin təyini
İş üçün tələb olunan ləvazimatlar: Fotoelektrokolorimetr;
filtrasiya üçün qurğu; süzücü materialların naboru; 100 və 250
ml tutumlu kolbalar; 500 ml-lik ölçülü slindrlər.
Qırmızı şərabı rəng maddələrini fərqli sorbsiya etmək xüsusiyyətinə malik süzücü materiallardan istifadə etməklə
süzürlər.
Süzülmüş şərab nümunəsi maksimum işıq buraxılmaqla
(420 və 450 nm) işıq filtrində fotometrlənir.
Nəticələr 4.4 saylı cədvəldə qeyd olunur, U və T
göstəriciləri hesablanır.
Hesabatı. Görülən işə dair qısa hesabat yazılır və işlənmənin şərabın rənginə təsirinə dair nəticə verilir.
Cədvəl 4.4
Nəticələr cədvəldə qeyd edilir
Təcrübənin
№-si

Şərabın
işlənmə
şərti

D420

D520

U

T

4.13. Şərabın fiziki-kimyəvi bulanmalara meylliyinin
tədqiqi
İş üçün lazım olan ləvazimatlar: 100 ml-lik konusvari
kolba; 100 və 200 ml ölçü slindrləri, su hamamı; 1000C-lik texniki termometr; nefelometr; mikroskop; yandırmaq üçün mala
və qarmaq; qaz yaxud spirt lampası; titrləmək üçün qıf; hidrogen peroksidin 3%-li məhlulu; limon turşusu; 2 və 10%-li
qatılaşdırılmış xlorid turşusu; qatılaşdırılmış sulfat turşusu;
0,5% heksosian-(II)-ferrat kalium (Sarı Qan Duzu-SQD)
məhlulu.
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Üzüm və meyvə-giləmeyvə şərablarının əsas fiziki-kimyəvi bulanmalarına kolloid (o cümlədən zülal) və kristal bulanmalar, həmçinin şərabın qüsurlarını törədənlər (kasslar)
aiddir.
Zülal bulanıqlığı proteinlərin denaturasiyası və pıxtalaşması nəticəsində, xüsusilə də yüksək temperaturda əmələ gəlir.
Şərab həmçinin 00C-dən aşağı soyudulduqda bulana bilir.
Əgər belə şərab temperaturun sonrakı yüksəlməsində yenidən
durularsa bu, əks kolloid bulanmanın göstəricisidir.
Kristal səciyyəli bulanma da şərabın mənfi temperatura
qədər soyudulması zamanı meydana gəlir, lakin sonrakı
qızdırmada kənar olunmur.
Şərabda metallar, fosfor, kükürd, oksidazların yüksək
miqdarı müəyyən şəraitdə çöküntülər əmələ gəlməsi ilə
nəticələnir. Belə ki, dəmirin fosfat turşusu, fenol maddələri;
misin sulfit birləşmələri və s. qarşılıqlı təsiri (kasslar əmələ
gəlməsi) çöküntülər əmələ gətirir.
Şərabların fiziki-kimyəvi bulanmalara meylliyinin
tədqiqi hər hansı bir bulanmanı stimulə edə biləcək halların
aradan qaldırılması üçün şərait yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu
tədqiqatlar çöküntünün tərkibinin əlavə olaraq öyrənilməsi ilə
şərabın stabilliyini təmin edən texnoloji işlənmə sxeminin
əsaslandırılmış şəkildə işlənməsinə imkan verir.
Şərab tədqiqat üçün hazırlanır, əzilmiş filtr kütləsi qatı ilə
örtülmüş (100 ml şəraba 0,5 q) filtr kağızından keçirilərək
süzülür süzücü material əvvəlcədən 2%-li xlorid turşusu
məhlulu ilə, sonra qaynar su ilə neytral reaksiyayadək yuyulur.
Süzülmədən sonra şərabın tutqunluğu nefelometrdə ölçülür.
Çöküntünü tədqiq etmək üçün süzülməmiş şərab 5 dəq
sentrifuqadan keçirilir, sentrifuqa rotoru 3000 dövr/dəq, yaxud
1500 dövr/dəq tezliklə fırlanmaqla 10 dəqiqə müddətində
işlənir. Tutqunluq dərəcəsindən asılı olaraq sentrifuqa etmək
üçün 50 yaxud 100 ml şərab götürülür. Fuqat axıdılır, çöküntü
isə az miqdar spirtlə (20-30 ml) yuyulur.
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Şərabın bulanmalara meylliyinin sınağı
Zülal bulanmaları. 50 ml süzülmüş şərab kolbada su
hamamında 70-750C qədər qızdırılır və həmin temperaturda 10
dəqiqə saxlanır, sonra otaq temperaturuna qədər soyudulur və
nefelometrdə baxılır. İsinməyə məruz qoyulmamış şərabla
müqayisədə tutqunluğun artması şərabın dönməyən zülal
bulanmalarına meylliyini göstərir.
Dönən kolloid bulanmaları. 50 ml şərab 0-30C-yə qədər
soyudulur və həmin temperaturda 1 gün (sutka) saxlanır. Soyuq
şərabda bulanıqlıq müşahidə olunur, otaq temperaturuna çatdırılır və nefelometrlənir. Əgər soyudulmuş şərabda tutqunluq
müşahidə olunarsa və qızdırılmadan sonra tutqunluq ilkin qiymətinə qədər aşağı düşərsə o zaman şərab dönən kolloid bulanmalarına meyllidir.
Kristal bulanmalar. 50 ml şəraba şərab daşının 2-3 xırda
kristalları əlavə olunur. Şərab sürətlə -3÷-50C-yə (şərabın tipindən asılı olaraq) qədər soyudulur və həmin temperaturda 1
sutka saxlanır. Temperaturu artırdıqda həll olmayan kristal
çöküntünün əmələ gəlməsi onu göstərir ki, şərab kristal
bulanmalara qarşı davamsızdır.
Dəmir kassı. İki kolba götürülür. Hər birinə 50 ml şərab
tökülərək üzərinə 2-3 damla 3 %-li hidrogen peroksid məhlulu
əlavə olunur. Kolbaların birinə 50 ml-ə yaxın limon turşusu
tökülür. Bir sutkadan sonra şəraba nefelometrdə baxılır.
Tutqunluğun artması şərabın dəmir kassı əmələ gəlməsinə
meyilli olduğuna dəlalət edir. Əgər limon turşusu əlavə olunan
kolbadakı şərab bulanmırsa o zaman belə şərabda dəmir kass
əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçün onu turşlaşdırmaq olar.
Yəni onun sarı qan duzu ilə işlənməsinə qaçmaq lazım deyildir.
Miss kassı. Deşik tıxaclı silindrə 50 ml şərab tökülür
karbon qazı yaxud azot cərəyanı ilə şərabdan həll olan oksigen
kənar edilir. Slindr bərk bağlanır və parlaq işıq qarşısına qoyulur. 3-4 saatdan sonra şərab nefelometrlənir. Tutqunluq art190

dığı halda bir neçə damla hidrogen peroksid əlavə edilir. Əmələ
gəlmiş tutqunluğun hidrogen peroksid əlavə olunmaqla itməsi
şərabın mis kassına meylliyini göstərir.
Oksidaz kassı. 50 ml şərab oksigenlə doydurulur. Bunu
qaz vurulması və yaxud kolbada onun çalxalanması ilə edir və
sonra şərab 1 sutka qaranlıq yerdə saxlanaraq, nefelometrdə
baxılır.
Tədqiq olunan şərabın tutqunluğunun yüksəlməsi, həmçinin şərabın səthində əlavə (rəngarəng) pərdənin əmələ gəlməsi və onun qonurlaşması şərabın oksidaz kassına dayanıqsız
olduğunun əlamətidir.
4.14. Çöküntünün tədqiqi ilə bulanmaların müəyyən
edilməsi
Çöküntünün mikroskopla tədqiqi. Əşya şüşəsinin üzərinə
az miqdarda çöküntü qoyulur, yaxınlığına su damlası salınır,
örtücü şüşə ilə örtülür və yüngülcə sıxılır. Preparata mikroskop
altında 400 dəfə (okulyar 40 x obyektiv 10) böyütməklə baxılır.
Çöküntü təsadüfi hallarda bircinsli olur və şərabın
tipindən, xüsusilə də kimyəvi tərkibindən asılı olaraq formasını
dəyişə bilir. Məsələn, süfrə şərablarında şərab daşı uzanmış
prizma şəkilli kristallar kimi, ağ tündləşdirilmiş şərablarda
sarıvarı rəngli yüklü hissəciklər formalaşır, qırmızı şərablarda
isə bütöv çöküntü şəklində çökür.
Əmələ gələn zülal, oksidaz bulanmaları və digər
kassların mikroskopik əksi olduqca bir obrazlı olub, onların
təbiəti haqda inandırıcı nəticə çıxarmağa imkan vermir. Belə
çöküntülər spesifik reaksiyaların köməyi ilə tədqiq olunur.
Çöküntünün xüsusi reaksiyaların köməyi ilə tədqiqi
Malada yandırma. Az miqdarda çöküntü korroziyasız, təmiz metal malaya (qarmaq) üzərinə qoyulur. Mala qaz, yaxud
spirt lampasının alovu üzərində 2-3 sm-lik məsafədə saxla191

naraq çöküntünün tam qurumasına qədər tədricən qızdırılır.
Sonra qurudulmuş çöküntü alova yaxınlaşdırılır və yanmanın
xarakterinə əsasən onun təbiəti haqda fikir yürüdülür.
Aşkar etmə cədvəldəki məlumatlara əsasən aparılır
(cədvəl 4.5).
Cədvəl 4.5
Bulanmaları aşkar etmək məqsədilə çöküntünün tədqiqinin
nəticələri
Çöküntü və
şərabın xarici
görünüşü

Mikroskopda
görüntüsü

1
Qəhvəyi
çöküntü,
əlvan (göy
qurşağı)
pərdə, şərabın
qonur rəngi
Amort zərif
çöküntü,
şərabın rəngi
ilə rənglənmiş
Böyük
olmayan
tutqun
çöküntü,
şərabın rəngi
tutqunlaşır

2
Amorf
hissəciklər

Amorf
çöküntü,
şərabın
rəngini qəbul
edən, şərabın
səthində
pərdə

Çöküntünün
yanması,
alovun
rənglənməsi
3
-

Turşu və
digər
reaktivlərin
təsiri
4
Turşuda
həll olmur

Bulanma
növləri

Amorf
hissəcikləri

Tam yanma,
yun iyi

Qatı H2SO4
közərdir

Dönməyən
zülal

Sarı-qəhvəyi
rəngli amorf
çöküntü

Tədricən
hissəciklərlə
yanır

Dəmir kass
(qara kass)

Amorf
hissəciklər

Yanmır

HCl-da həll
olur, H2SO4
ilə qırmızı
rəng, SQD
ilə mavi
yaxud yaşıl
rəng olur
Mineral
turşularda
həll olur,
SQD ilə
mavi yaxud
yaşıl rəng
verir
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5
Oksidaz
kassı

Ağ kass

Cədvəl 4.5-in davamı
1
Zərif qırmızı
çöküntü,
şərabın
səthində
qırmızıqəhvəyi pərdə

2
Zərif amorf
hissəciklər

3
Yanmır,
alovu göy,
yaxud yaşıl
rəngə
boyayır

Kristal
çöküntü,
şərabın rəngi
ilə rənglənmiş

Kəskin
künclü uzun
kristallar,
qırmızı
şərabda xırda
parlaq
pulcuqlar

Kristal
çöküntü

Hamar səthə
malik iri
kristallar,
qarışıqlardan
azad

Yanır,
qalıqda
yayğın kütlə,
alovu
bulanıqbənövşəyi
rəngə
boyayır
Yanır,
qalıqda ağ
toz, alovu
kərpicqırmızı
rəngə
boyayır

4
HCl və
H2SO4 həll
olur, SQD
ilə qırmızıqonur
çöküntü
yaxud
rənglənmə
Mineral
turşularda
həll olur

5
Miss kassı

HCl-da həll
olur, H2SO4
–də
kristalları
həll olaraq
gips əmələ
gətirir

Şərab
turşulu
kalsium

Şərab daşı

Alovun rənglənməsi. Rəngsiz alovun rənglənməsinə görə
çöküntüdə natrium, kalium, mis və digər metalların olmasını
bilmək olur. Çöküntü alova ipək sap, qarmaqla verilir. Qarmağı
hazırlamaq üçün diametri 0,2-0,4 mm və uzunluğu 50-60 mm
olan mixrom məftildən istifadə olunur. Məftilin bir ucuna əl
dəstəyi bərkidilir, ikinci ucu isə diametri 2-3 mm olan qarmaq
şəklində düzəldilir. Istifadədən əvvəl qarmaq alovda qızarana
qədər qızdırılır və sonra qatılaşdırılmış xlorid turşusuna salınır.
Əməliyyat məftilin alova rəng verməməsi anına qədər davam
etdirilir.
Tədqiqat üçün qarmaqla bir qədər çöküntü götürülərək
alovun rəngsiz hissəsinə tutulur.
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Alovun müşahidə olunan rəngi qeyd olunan cədvəldəki
məlumatlarla tutuşdurulur və çöküntüdə metal olması aydınlaşdırılır.
Nəzərə almaq lazımdır ki, alovun kaliumla əlaqədar olan
bulanıq-bənövşəyi rəngi, natriumun parlaq-sarı işığında örtbasdır ola bilər. Bu halda müşahidə üçün sarı şüaları udan göy
kobalt şüşədən istifadə olunmalıdır.
Misi aşkar etmək üçün qarmağı alovda sarı rənglənmə
itənədək saxlayırlar. Bu zaman alovda misə xas olan göy yaxud
yaşıl rənglənmə bilinir.
Mineral turşuların təsiri. İki sınaq şüşəsinə az porsiyada
çöküntü yerləşdirilir. Sınaq şüşəsinin birinə 10%-li xlorid
turşusu, ikinciyə-qatılaşdırılmış sulfat turşusu əlavə edilir.
Çöküntünün dəyişməsi üzərində müşahidə aparılır və cədvəlin
məlumatları ilə tutuşdurularaq çöküntünün tərkibinə dair fikir
yürüdürlər.
Sarı Qan Duzunun (SQD) təsiri. Bir qədər çöküntü sınaq
şüşəsində az miqdarda (1-2 ml) destillə edilmiş su ilə çalxalanır
və üzərinə 2-3 ml 0,5%-li SQD məhlulu əlavə olunur. Qırmızıqəhvəyi rəngin meydana gəlməsi çöküntüdə misin, göy rəng
isə-dəmirin olduğunu göstərir. Qarışığı və reaktivin həll olmuş
artığını qızdırdıqda ağ çöküntünün meydana gəlməsi sinklə
əlaqədardır.
4.15. Şərabların bioloji bulanmalara meylliyinin
tədqiqi
İş üçün lazım olan ləvazimatlar: sınaq şüşələri pambıq
tıxaclarla; 0,5 ml-lik pipetkalar; sınaq şüşələri üçün ştativ; spirt
lampası; bioloji termostat; bioloji mikroskop ləvazimatları ilə
birlikdə; laboratoriya sentrifuqası
Bioloji bulanmalar şərabda mikroorqanizmlərin inkişafı
nəticəsində baş verir. Bulanmaların səbəbi çox hallarda mayalar yaxud mayayabənzər göbələklərin inkişafının nəticəsidir.
Belə bulanmalara daha çox meylli olanlar turş süfrə və kəm194

şirin şərablardır. Şirin şərablarda bulanma süd turşu və digər
bakteriyaların inkişafı nəticəsində baş verə bilir.
Şərabın bioloji bulanmalara meylliyinin tədqiqi onun birbaşa mikroskopla baxılması və steril mühitə səpin aparılması
ilə həyata keçrilir. Mikroskoplaşdırma yolu ilə bulanmalara
meylliyi daha tez müəyyən etmək mümkün olur, lakin bu halda
şərabda kifayət qədər çox miqdarda mikroorqanizmlər inkişaf
etməlidir. Hüceyrələrin az miqdarında, onların inkişafının
başlanğıc mərhələsində səpin metodu daha etibarlıdır.
Birbaşa mikroskoplaşdırma. 10ml şərab 10 dəqiqə müddətində 20 torun 1500 dövr/dəq tezliklə fırlanmasında yaxud 5
dəqiqə 3000 dövr/dəq tezliklə fırladılmasında sentrafuqadan
keçrilir. Şərab götrülür, çöküntünün bir hissəsi közərdilmiş qarmaqla əşya şüşəsinin üzərinə keçrilərək örtücü şüşə ilə örtülür
və 600 dəfə (obyektiv 40x və okulyar 15x) böyüdülməklə
mikroskopda baxılır. Azı 10 baxış sahəsinə baxılaraq mikroorqanizmlər tanınır hər baxış sahəsindəki mikroorqanizmlərin
sayı hesablanır. Müşahidənin nəticələri işçi jurnalında qeyd
olunur. Sonra bir baxış sahəsindəki mikroorqanizmlərin orta
miqdarı hesablanır. Bir baxış sahəsindəki 2-3 hüceyrədən çox
miqdarda mayalar, xüsusilə də pərdəlilər, həmçinin sirkə-süd
turşusu və digər bakteriyalar olarsa həmin şərab yoluxmuş
hesab olunur və səpin metodu ilə tədqiq olunmağa yönəldilir.
Hüceyrələrin çox miqdarında şərabın dərhal uyğun işlənməsi
təyin olunur.
Steril şəraba səpin metodu. Tədqiqat tədqiq olunan analoji tərkibə malik steril şərabda səpindən sonra inkişaf müddətinin müəyyən edilməsindən ibarətdir.
Hər birində 5 ml steril şərab olan üç sınaq şüşələrinə spirt
lampasının alovuna tutularaq steril pipetka vasitəsilə 0,5 ml
süzülməmiş şərab tökülür. Sınaq şüşələri bioloji termostatda
25-270C temperaturda 6 sutkaya qədər saxlanır. Hər gün şərabın səthində pərdə və ya dibində çöküntü əmələ gəlməsi üzərində müşahidə aparılır. Onların meydana gəlmə vaxtı işçi jurnalında qeyd edilir. İnkişaf edən mikroorqanizmlərin növləri
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mikrooskopla təyin edilir. Alınan nəticələr 4.6 saylı cədvəldəki
məlumatlarla müqayisə edilərək nəticəyə gəlinir.
Cədvəl 4.6
Şərabın mikroobioloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi
Mikroorqaniz
mlərin inkişafı
hansı sutkada
qeydə
alınmışdır
1

2

3

4
5
6

Mikroorqanizmlərin inkişafında şərabın səciyyəsi
Şərab
Pərdəli
Sirkə
Mayaların
Süd
mayaları
mayalar
turşus sirkə turşusu turşus
u
bakteriyaları u
bakteri ilə qarışığı
bakteri
yaları
yaları
Dayanıqsız Xəstəlik
Xəstə
Xəstə
____
törədici
başlanğıcla
dayanıqsız
Dayanıqsız Əgər
Dayanıq Xəstə
____
bulanırsa- sız
xəstəliyin
başlanğıcı
Dayanıqsız Dayanıqsız Dayanıq Dayanıqsız
Xəstəlik
sız
törədici
başlanğıcla
Dayanıqlı Dayanıqlı Dayanıq Dayanıqsız
Dayanıq
sız
sız
Dayanıqlı Dayanıqlı Dayanıq Dayanıqsız
Dayanıq
sız
sız
Dayanıqlı Dayanıqlı Daya- Dayanıqlı
Dayanıq
nıqlı
sız

4.16. Şərabın doldurulmağa dayanıqlığının sınağı
İş üçün lazım olan ləvazimatlar: 100 və 300 ml-lik konusvari kolbalar; su hamamı; 1000C-lik texniki termometr; 100
və 10 ml-lik ölçülü slindrlər; nefelometr; Buxner qıfı; Buzen
kolbası; vakum nasos; 100 ml-lik ölçü kolbası; 10 ml bölgülü
pipetka, 1 ml bölgülü mikropipetka; bioloji sınaq şüşələri; fotoelektrokolorimetr; bioloji mikroskop; laboratoriya sentrifuqası;
taninin doymuş spirt məhlulu; retifikasiya olunmuş spirt; fe196

nolun 50%-lik məhlulu; qatılaşdırılmış sulfat turşusu; natrium
xlorid; kristal şərab daşı; filtr kağızı; neylon filtr parça.
250 ml-ə qədər şərab nümunəsi (aparılan sınağın sayından asılı olaraq) Buxner qıfında ikiqat filtr kağızından keçrilməklə süzülür. Parlaqlanana qədər süzülən şərab sınağa məruz
qoyulur.
Zülal bulanıqlığının sınağı. 100 ml-lik konusvari kolbaya
50 ml şərab tökülür və üzərinə 0,5 ml doymuş tanin məhlulu
əlavə edilir. 15 dəqiqədən sonra kolbadakı kütlə su hamamında
700C-yə qədər qızdırılır və həmin temperaturda 10 dəqiqə saxlanır. Nümunələr otaq temperaturuna qədər soyudulduqdan
sonra nefelometrdə baxılır. Əgər şərabın tutqunluğu nəzarətlə
müqayisədə artmazsa onu doldurulmağa dayanıqlı hesab
edirlər.
Sınaqdan sonra şərabın tutqunluğunun artması onu göstərir ki, şərab daha ətraflı tədqiqat və əlavə işlənmə tələb edir.
Polişəkər bulanmalarının sınağı. 300 ml-lik konusvari
kolbaya 50 ml tətqiq olunan şərab tökülərək üzərinə 150 ml retfikasiya olunmuş spirt əlavə edilir. Kolba çalxalanır və əmələ
gələn çöküntünün çökməsinə imkan verilir. Qarışığın durulmuş
hissəsi götrülür, kolbada çöküntü və üzərində təqribən 50 ml
maye saxlanır. Çöküntü çalxanır və Buxner qıfında üç qat filtirdən süzülür (2 qat filtr kağızı və 1-üst qat neylon filtr parça).
Maye hissə axdıqdan sonra çöküntü üç porsiya məhlul ilə yuyulur. Çöküntü üst neylon filtrdən konusvari kolbaya keçrilir,
100 ml qaynar su ilə çalınır çalxalanır və otaq temperaturuna
qədər soyudulur. Sonra 100 ml-lik ölçü kolbasına 10ml məhlul
keçrilir və destillə edilmiş su ilə ölçü xəttinə çatdırılır.
Alınan məəhluldan 2 ml miqdarında sınaq şüşəsinə keçrilir və mikropipetkanın köməyilə 0,05 ml 50%-li fenolun sulu
məhlulu əlavə edilir. Sonra üzərinə ölçülü slindrdən tədricən
(ehtiyatla) 5 ml qatılaşdırılmış sulfat turşusu əlavə olunur.
Həmin əməliyyat tədqiq olunan mayenin əvəzinə eyni zamanda
2ml destillə edilmiş sudan istifadə edilməklə yerinə yetrilir. 30
197

dəqiqədən sonra hər iki nümunədə rəng intensivliyi fotoelektrokolorimetrdə λ=490nm (yaxşı işıq filtri) dalğa uzunluğunda
10mm qalınlıqlı küvetdə təyin edilir. Polişəkərlərin qatılığı formulla hesablanır.
C=(E-E1)·0,85·1000
burada, C - polişəkərlərin qatılığı, q/l;
E - əsas nümunənin optiki sıxlığı;
E1 - nəzarət qarışığının optiki sıxlığı;
0,85 - turş polişəkərlərin təqribi miqdarını nəzərə alan
əmsal.
Polişəkərlərin miqdarının süfrə şərablarında 200 mq/l-ə
qədər tündləşdirilmişlərdə - 150 mq/l-ə qədər olması onların
doldurulmağa dayanıqlı olduğunu göstərir.
Polifenol bulanmalarının sınağı. 100 ml-lik konusvari
kolbaya 20 ml şərab tökülür və su hamamında həcminin yarısı
qalana qədər buxarlandırılır. Soyudulduqdan sonra qalıq su ilə
ilkin həcminə qədər çatdırılır, üzərinə 0,5 q natrium xlorid
əlavə edilərək qarışdırılır və sonrakı gün filtirdən keçrilir.
Nəzarətlə müqayisədə (ilkin şərabla) tutqunluq xeyli artarsa şərab doldurulmaya dayanıqsız hesab edilir.
Kristal bulanmalarının sınağı. Sınaq şüşəsinə 10 ml şərab
tökülür, şərab daşının bir neçə kristalları əlavə edilərək 1-2
sutka -3÷ -40C temperaturda saxlanır. Əgər həmin müddət
keçənə qədər şəffaf qalarsa və çökməzsə onu dayanıqlı hesab
edirlər.
Bioloji bulanmaların sınağı. 10ml miqdarında süzülməmiş şərab 5 dəqiqə müddətində rotorun 3000 dövr/dəq fırlanma
tezliyində sentrifuqa edilir. Sentrafuqa olunmuş sınaq şüşəsindən ehtiyatla təqribən 8ml şərab götrülür, qalıqdan isə közərdilmiş qarmaq ilə əşya şüşəsinin üzərinə damla salınaraq
örtücü şüşə ilə qapanır. Preparata mikroskop altında 600 dəfə
böyüdülməklə baxılır. Şərabın əgər orta hesabla 10 baxış sahə198

sində 1-2 hüceyrə aşkar edilərsə onu doldurmaya buraxmaq
olar.
4.17. Texnoloji işlənmələri keçmiş şərabın qiymətləndirilməsi
Bütün texnoloji işlənmələri keçmiş və buraxılmağa hazır
olan şərab kristal şəffaflığa və tipə uyğun rəngə malik olmalıdır.
Şərabın şəffaflığı yapışqanlanma, filtrdən keçirilmə və s.
texnoloji proseslərin nəticəsi olan əsas keyfiyyət göstəricilərindəndir.
Şərabın şəffaflığını obyektiv qiymətləndirmək üçün nefelometrdən istifadə olunur. Çünki, şərab özünü optik qeyri
cinsli mühit kimi göstərərək işığı səpələmək (dağıtmaq) xüsusiyyətlidir. Şərabda olan hissəciklərin müəyyən böyüklüyü və
qatılığında işığın səpələnməsi bilinir, başqa sözlə tutqunluq
(bulanıqlıq) meydana çıxır.
Tutqunluğu ölçmək üçün xüsusi cihazdan - nefelometrdən istifadə olunur. Onun okulyarına səpələnən işıq düşür.
Bundan başqa fotoelektrokolorimetrlər də tətbiq oluna bilər. Bu
zaman onların nefelometr kimi istifadəsi üçün onlara xüsusi
vasitə quraşdırılır.
Tutqunluq mütləq (sm-1) yaxud nisbi vahidlə müəyyən
olunur. Belə qiymətlərdən biri kimi tədqiq olunan şərabın optik
sıxlığı rol oynaya bilər. Bu zaman ilk nümunənin optik sıxlığına müqayisəli baxılır.
Texnoloji işlənmələrdə şərabın rəngi də dəyişir. Şərabın
rəngini obyektiv qiymətləndirmək üçün şərab tərəfindən işığın
udulma dərəcəsi müəyyənləşdirilir. Rəng intensivliyinin miqdar səciyyəsi ekstenksiya əmsalı adlanır.
Rəng tonu optik sıxlıq ədədi ilə xarakterizə olunur. Qırmızı şərablarda iki maksimum -420 və 520 nm dalğa uzunluğu
müşahidə olunur. 420 nm maksimum udulma fenol maddə199

lərinin kondensasiya məhsulu olub, köhnə qırmızı şərablara
qəhvəyi çalarlar verir. Parlaq-qırmızı ton cavan şərablara xas
olmaqla antosianlar tərəfindən təmin olunur və 520 nm
maksimum udulmaya malikdir.
Qırmızı şərabların rəng intensivliyi optik sıxlıqları cəmi
ilə səciyyələnir:
U=D420+D520
Qırmızı şərabların rəngini qiymətləndirmək
həmçinin şərti T göstəricisi tətbiq olunur:

üçün

T= D420/D520
4.18. Filtr-kardon və suyun ondan keçmə sürətinin
təyini
Şirə və şərabların süzülməsi üçün filtr-kardondan istifadə
olunur və məhsulun şəffaflığı onun keyfiyyətindən xeyli dərəcədə asılı olur.
İş üçün lazım olan ləvazimatlar: sıxılmış hava ilə (yaxud
hər hansı inert qaz) doldurulmuş balondan ibarət qurğu, sistemdə təzyiqi tənzimləyən reduktor, destillə edilmiş su üçün
manometrli baçok, kardon nümunəsi üçün sıxıcı bağlayıcı, birləşdirici borular sistemi.
Kardondan sıxıcı-bağlayıcının diametrinə bərabər diametrdə dairəcik kəsilir və su ilə isladılır. Sıxıcı-bağlayıcıya
24№-li müdafiəedici tor qurulur və onun üzərinə su ilə isladılmış nümunə qoyulur. Tədqiq olunan nümunənin işçi səthi
azı 3,1sm2 olmalıdır.
Çəndə 200C temperatura malik 2 litrə yaxın destillə edilmiş su tökülür. Çıxış ventillə hermetik bağlanır, reduktordan
keçməklə qaz verilərək sistemdə 0,1Mpa (1kqc/sm2) təzyiq
yaradılır. Sonra aşağı çıxışın ventili açılır və su 0,1 Mpa təzyiq
200

altında yuxarıdan kardon nümunəsinə verilir. Kardon nümunəsindən keçən su sıxıcı-bağlayıcının aşağı ştuserindən ölçülü
toplayıcıya yığılır.
İlk dəqiqələrdə keçən su porsiyaları nəzərə alınmır.
Sonrakı iki dəqiqə müddətində kardon nümunəsindən keçən
suyun miqdarı ölçülür.
1m2 kardondan dəqiqəyə keçən suyun sürəti(sərfiyyatı)
litrlə ifadə olunur.
4.19. Butulkaların keyfiyyətinin təyini
Butulkanın keyfiyyəti şərabın orqanoleptik göstəricilərinə və onun qalmasına təsir göstərir. Mexaniki möhkəmlikdən
başqa butulkaların temperatur dəyişmələrinə dayanıqlığı və
kimyəvi dayanıqlığı böyük əhəmiyyətə malikdir.
Termiki dayanıqlığın təyini
Butulka partiyası 5 dəqiqə ağzı aşağı vəziyyətdə 600C-yə
qədər qızdırılmış suya, sonra soyuq suya salınır. Sınaq vaxtı
suyun temperaturu sabit olmalıdır. Butulkaların bir temperaturdan digər temperatura malik suya keçirilməsinə 10 saniyədən çox vaxt getməməlidir.
Oynaq şərabların doldurulması üçün olan butulkalar 5
dəq müddətində 150C temperatura, eyni müddətdə də 600C-yə
qədər qızdırılmış suda, sonra 400C-yə qədər qızdırılmış və
nəhayət 150C temperatura malik suda saxlanır.
Əgər butulkaların azı 98%-i öz tamlığını saxlayarsa o
zaman butulkalar sınağa dayanıqlı hesab olunur.
Kimyəvi dayanıqlığın təyini
Azı 5 butulka isti su ilə möhkəm yuyulur, 3 dəfə destillə
edilmiş su ilə yaxalanır və tutumunun ¾ hissəsi qədər tərkibində 5 damla 0,2%-li metilen qırmızısı və 1ml 0,1N xlorid
turşusu məhlulları olan məhlulla doldurulur.
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Butulka çəhrayı məhlulla 30 dəqiqə müddətində qaynar
su hamamında qızdırılır. Əgər məhlul rəngsizləşirsə o zaman
yenə üzərinə 5 damla metilen qırmızısı əlavə olunur. Əgər
məhlul çəhrayı qalarsa, o halda butulka kimyəvi dayanıqlı hesab olunur. Məhlulun sarı və narıncı rəngə çevrilməsi butulkanın kimyəvi baxımdan dayanqsız olduğunu göstərir.
Daxili təzyiqə müqavimətin təyini
Sınaq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl edilməklə yerinə yetrilir. Azı 100 butulka boğazına qədər doldurularaq nəzarət əqrəbli manometrlə təchiz olunmuş hidravlik presdə sınaqdan keçrilir. Butulkalar dibin dayağı olmadan asılı vəziyyətdə qoyulur. Butulkada təzyiqin tələb olunan həddə qədər
yüksəldilməsi 10-15 san müddətində yerinə yetrilir. Çatılmış
maksimum təzyiqdə 1 dəq saxlanır. Manometrin nəzarət
əqrəbinin vəziyyətinə əsasən göstərici qeydə alınır. Rezervuar
oynaq şərabları üçün butulkalar azı 1,4 Mpa (14 kqc/sm2),
butulka üsulu ilə alınanlar isə azı 1,7 MPa daxili təzyiqə davam
gətirməlidirlər.
Əgər azı 99% butulkalar salamat qalarsa, o halda bütün
partiya maraqlı zavod tərəfindən alına bilər.
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BEŞİNCİ FƏSİL
DÜNYA ŞƏRABÇILIĞININ İNKİŞAF MEYLLƏRİ
5.1. Şərabçılığın coğrafiyası
Dünyanın şərabçılıq regionları yerin mötədil iqlim
zonalarında mərkəzləşmişdir. Avropada o, 40 və 500, Amerika
və cənub yarımkürəsində 30 və 400 enlikləri arasındakı ərazidə
yerləşir. Şərabçılıqla həm cənub, həm də şimal yarımkürəsində
məşğul olurlar. Mötədil isti iqlimli iki ensiz qütb arasında praktik olaraq dünyanın bütün şərabçılıq təsərrüfatları cəmlənmişdir
(şəkil 5.1).
Məlumdur ki, üzümün yetişməsi üçün istilik tələb olunur.
Zərif şərabların yetişməsi üçün isə hər şeydən əvvəl soyuq lazımdır. Soyuq, üzümdə şəkər toplanmasına ləngidici təsir göstərərək şərabın həddindən çox ağır və yüksək spirtliyə malik
olmasına imkan vermir. Bundan başqa, yetişmə fazasında soyuq hava turşuların parçalanmamasına daha çox zəmin yaradır.
Turşuluq ağ və qırmızı şərablara nəciblik verən əsas elementlərdəndir.
Alman alimləri belə nəticəyə gəlmişlər ki, üzümün becərilməsi dövründə onun yetişməsi üçün ildə ən azı 1600 günəşli
saat tələb olunur. Amerika şərab nəzəriyyəçiləri isə belə fikirdədirlər ki, üzümün yetişməsi üçün ilə ən azı 2500 saat 100Cdən aşağı olmayan temperatur lazımdır. Təbii ki, bu mütləq şərt
deyil. Belə ki, üzüm becərilən sıldırım dağ yamaclarında günəş
şüalarının gücü xeyli arta bilər. İsti şərabçılıq bölgələrində
günəşlə müqayisədə şərab daha çox atmosfer çöküntülərindən
asılı olur. İldə ən azı 600 mm atmosfer çöküntüsünün düşməsinin vacib olduğu bildirilir. Lakin bu da ümumi qəbul olunan
qayda deyildir. Belə güman olunur ki, yağıntıların bir hissəsi
yazda, bir hissəsi isə 3-4 ay sonra - yayda düşərsə, vegetasiya
müddətində 300 mm yağıntı da kifayət edə bilər.
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Üzüm həmçinin şimal şərabçılıq qütblərində becərilir.
Digər tərəfdən bir çox cənubi Avropa, həmçinin şimali Afrika
üzümlükləri göstərilən qütblərdən xeyli aralı, 360 enlikdə
yerləşir. Bu yerlərdə əsasən spirtin yüksək miqdarına malik
ağır şərablar (xeres, marsala, «Kipr» xeresi) və qırmızı kupaj
şərabları hazırlanır. Cənubi Afrika və Avstraliyada portveyn
tipli likor şərablar istehsal olunur.
Son 25 ildə şərabçılıq tədricən daha soyuq iqlimli regionlara keçiməkdədir. Xüsusilə də bu proses Avstraliya, cənubi
Afrika və Çili, həmçinin Yunanıstanda nəzərə çarpır. Kaliforniya və Oreqonda bu prosesə çoxdan başlanılmışdır. Bununla
xüsusilə ağ təbii şərab istehsalçıları maraqlı olub, məqsədyönlü
şəkildə soyuq Sakit okean iqliminin təsiri altında olan
ərazilərin axtarışındadırlar.

Şəkil 5.1. Şərabçılığın coğrafiyası
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5.2. Avropa ölkələri
5.2.1. Fransa
2015-ci ilin məlumatlarına görə Fransada üzümlüklərin
ümumi sahəsi 786 min hektardır. Ölkədə istehsal olunan 47,4
mln hektolitr (1 hektalitr=100 litr) miqdarında şərab on
minlərlə markada buraxılır.
Romalıların Fransada görünmələri ilə şərabçılıq sənəti
ölkə ərazisinə yayılmış oldu. Eramızın I əsrində üzüm bitkisi
Rona vadisinə, II-əsrdə Bordo və Burqundiyaya, III əsrdə laura vadisinə, IV əsrdə isə Şampani və Mozel vadisinə gətirilmişdir. Həmin vaxtlar qallar bal içkilərini və braqanı çox
dəyərləndirirdilər, lakin şərabı tanıdıqdan sonra dərhal şərabçılığı seçdilər. Onların şərablarının şöhrəti çox sürətlə
yayılmağa başladı və roma imperatoru Domitiy rəqabətə
dözməyərək Qaliya üzümlüklərinin yarısını məhv etməyi əmr
etdi. Sonralar üzümlükləri artırmaq hüququnu qallara imperator
Probus qaytardı. IV əsrin başlanğıcında burada dinin qəbulu ilə
şəraba tələbat artmış oldu və üzümlüklər Fransızların həyatının
tərkib hissəsinə çevrildi. XII əsrdən başlayaraq Fransa
Flandriya, İngiltərə və alman ölkələrinə şərab ixrac edirdi.
Fransa öz şərablarının hazırlanması prosesinə nəzarət
edirdi və həmin dövrdə sahibkar və tacirlərin formalaşması ilə
əlaqədar olaraq şəraba təlabat daha da artırdı. Lakin
şərabçılıqda itkilər də olurdu. İlk belə hal Fransanın şimalında
dəmir yolunun çəkilməsi, sonra isə Amerikadan filloksera
zərərvericisinin meydana çıxması ilə əlaqədar oldu. Zərərverici
demək olar ki, bütün şimal üzümlüklərini məhv etmiş oldu. Bu
bəlanın öhdəsindən tədricən gəlinsə də, regionların bir çoxu
üzüm yetişdirməkdən imtina etməli oldu.
Fillokseranın tüğyan etdiyi dövrlərdə çoxlu miqdarda
saxta şərablar meydana gəldi. Bununla əlaqədar olaraq 1905-ci
ildə ölkədə saxtakarlıqla mübarizə xidməti yaradıldı. Sonralar
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şərab istehsalının zəifləməsinin bir neçə mərhələsi də olmuş və
1935-ci ildə mənşəyinə görə adlandırmanın milli institutu
yaradılmışdır. Hazırda fransız şərabçılığı çiçəklənmə dövrünü
yaşamaqla ölkənin üzüm sortları və şərabları bütün dünyada
məşhurdur (şəkil 5.2).

Şəkil 5.2. Fransada üzümlüklər (Qızılgüllə)
Fransız şərabları 4 kateqoriyaya bölünür. Onlardan ikisi
süfrə şərablarını və ikisi-yüksək keyfiyyətli şərabları əhatə edir.
Təsnifat keyfiyyətdən asılı olmaqla etiketdə əks olunması
mütləqdir.
1. Süfrə şərabları (Vin de Table)- fransız şərablarının ən
aşağı kateqoriyasıdır. Onlar bütün şərabçılıq istehsalının 60%-i
təşkil edir. Bu kateqoriyaya müxtəlif keyfiyyətli baha olmayan
gündəlik şərablar aiddir.
2. Yerli (Vin de Pays) şərab. Bu qrupa müəyyən olunmuş
yerlərdən və üzüm sortlarından hazırlanan elit süfrə şərabları
aiddir.
3. Markalı şərab (Vinis Delimites de Qualite Superieure,
VDQS). Burada gözəl şərabla deyil, yaxşı şərabla qarşılaşmaq
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olar. Etiketdə mütləq qaydadaVDQS göstərilməlidir. Bu cür
yazının olması onu göstərir ki, şərab markalıdır və yaxşı keyfiyyətə malikdir. Şərabların bu kateqoriyası dequstasiyanı
keçirlər.
4. Mənşəyinə görə adlanmasına nəzarət olunan şərab
(Appellation of Origine Controlie-AOC). Daha yüksək keyfiyyət kateqoriyasına aiddir. Bu şərablara Fransa höküməti tərəfindən nəzarət olunur və o, ciddi tələblərə cavab verir. Onlar
fransız şərablarının ümumi həcminin 30%-ni təşkil edir.
Fransada yeddi əsas şərabçılıq bölgəsini qeyd etmək olar.
Bunlar- Bordo, Burqundiya, Laura Vadisi, Ron vadisi, Şampan,
Elzas və Fransanın cənub bölgələridir.
“Apelasyon” anlayışı tərcümədə “ad” mənasında olub,
birbaşa şəraba deyil onun istehsal olunduğu üzümlüyə aiddir.
Qanunvericilik nöqteyi-nəzərincə apelasyon konkret ərazidə istehsal olunan, həqiqliyi təminat altına alınan reqlament sistemidir. Ölkənin üzümlükləri özünü apelasyonlar şəklində
göstərir.
Apelasyonlar yaradılması və ləğvi barədə qərarı Fransanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi verir. Şərabçılığa əlavə nəzarət ölkənin iqtisadiyyat və maliyyə nazirliyi tərəfindən aparılır.
Əgər şərabçılar apelasyona aid hər hansı bir qaydanı belə pozsalar, həmin ad altında öz məhsullarını satmaq hüququndan
məhrum edilirlər.
1935-ci ildə qəbul olunmuş qanuna görə AOC kateqoriyasının verilməsi müəyyən meyarlara uyğunluq əsasında
yerinə yetirilir.
-Ərazi. Şərab ciddi məhdudlaşdırılmış ərazidə hazırlanmalıdır. Üzüm sortu- yalnız ənənvi olaraq həmin şərab üçün
ciddi müəyyən olunmuş ərazidə becərilən və ona təkrar
olunmayan orijinal xarakter verə bilən sortlar ola bilər.
-Məhsuldarlıq. Torpağın hektarından müəyyən miqdarda
litrlə şərab alınması ciddi şəkildə reqlamentləşdirilir, həmçinin
ərazidən, üzümün sortundan və şərabın adlanmasından asılı
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olaraq ona nəzarət olunur. AOC üzümlüklərindən orta məhsuldarlıq hektardan 5350 litr, başqa halladra isə 8200 litr təşkil
edir.
-Vinifikasiya. Yalnız bu ərazi üçün ənənəvi olan şərab
istehsalı üsullarından istifadə olunur və həmin üsullar AOC şərablarının özünəməxsusluğunu əhəmiyyətli dərəcədə müəyyən
edir.
Tənəklər azı 4 yaşında olmalı, torpaqların tipi və yeraltı
hissəsi istehsal olunan şərabın rəngi, spirt və şəkərin minimum
miqdarı müəyyən edilməlidir.
-Dequstasiya. Ciddi dequstasiya aparılaraq şərabın xüsusi
xarakteri, xassə və keyfiyyəti təyin edilir və onun AOS kateqoriyasına düşmə hüququ müəyyən edilir.
Fransız şərab təsnifatı sistemində “kryu” (Cru) anlayışı
xüsusi yer tutur. Tərcümədə “Kryu” torpaq mənasındadır. Bu
terminlə yüksək keyfiyyətli şərab verən və ciddi sərhədlərlə
məhdudlaşan üzümlük başa düşülür. Bu təsnifatı verməklə
istehlakçıya yüksək sinif şərablar arasından daha yaxşısını
seçməkdə kömək etmək məqsədi güdülür. Belə şərablar Qan
Kryu (Grand Cru) adı alır. Üzümlüklər və daha geniş mənada
orada istehsal olunan şərablar Grand Kryu Klasse (Grand Cru
Classe) - təsnifləşdirilmiş üzümlüklər adı daşıyır. Misal üçün,
Medok bordo subregionunu götürək. Medokda hər qəsr, yaxud
başqa sözlə (Chatean- Şato) özünün üzümlüklərinə malik olub,
burada özünəməxsus şərablar hazırlanır. Fransada ilk dəfə
Medokda xüsusi təsnifat işlənib hazırlanmışdır (0, 1855-ci
ildən vahid dəyişikliklə qüvvədədir). Bu təsnifata görə birinci
Prenye Kryu, ikinci - Dezyem kryu, üçüncü-Tpuazucm Kryu,
dördüncü - Kafriem kryu və beşinci - Senkyem Kryu
fərqləndirilir.Bu təsnifat 60-a yaxın Şatonu əhatə edir və Qran
Kryu Medok adını daşıyır. Sonralar oxşar təsnifat Bordonun
diqər rayonları üçün də tərtib olundu. Burqundiyada isə təsnifat
başqa prinsiplərə görə qurulmuşdur. Burada Bordodakı kimi
şərabçılıq yerlərinə görə deyil, üzümlüklərə- iqlimə görə
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təsnifat aparılır. Onlardan ən yaxşısı Qran Kryu kateqoriyasına
aid olub, ondan sonra Premye Kryu gəlir. Qalan üzümlüklər
xüsusi qiymətə malik deyildir. Elzasda təsnifatın üçüncü üsulu
qəbul olunmuşdur ki, burada “Qran Kryu” terminindən istifadə
olunur. Bu sinifə də müəyyən icma daxilində olan bütün üzümlüklər aiddir. Bu baxımdan 47 kənddən gələn elzas şərabları öz
etiketində Qran Kryu qeydini daşıya bilir.
Fransaının şərabçılıq regionları nəinki ölkədə, hətta
dünyada çox məşhurdur (şəkil 5.3).

Şəkil 5.3. Fransanın əsas şərabçılıq regionları
Bordo (Bordelais). Bordo şərabları dünyanın ən məşhur
və tanınan şərablarıdır. Butulkanın etiketində “bordo” sözünün
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olması onun daxilindəkinin keyfiyyətinə dair şübhə yeri
buraxmır.
Bordo regionu Fransanın cənubi-qərbində yerləşən Jironda departamentində 118 min hektar sahəni tutur. Burada ağ,
çəhrayı və qırmızı turş və şirin şərablar istehsal olunur. Ərazinin 95 min hektarında mənşəyinə görə nəzarət olunan adda
şərablar istehsal edilir. Bordoda qeydiyyatdan keçmiş 60-a
yaxın apelasyon vardır. Onların istehsal etdiyi şərabların 40%-ə
qədəri ixrac olunur. Bordada 1948-ci ildə Bordo şərabçılararası
peşəkar şurası yaradılmışdır. Onun vəifələrinə regionda AOC
sistemində qanunlara riayət olunması, şərabçılar və şərab
ticarətçilərinin hüquqlarının qorunması, Bordo şərablarının
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və onların dünyada yayılmasına
nəzarət daxildir. Şuranın büdcəsi hələ 2001-ci ildə 200 mln
ABŞ dolları təşkil edirdi.
Medokda yerləşən daha məşhur Bordo apelasyonlarına
Medok, O-Medok (Haut – Medoc), Sent – Estet, Poyyak, Marqo aiddir. Medokun aparıcı nümayəndələri olan Şato Artur,
Lafit – Rotşild və Şato Marqo bütün Bordoya, ümumiyyətlə
Fransaya və dünyaya şöhrət gətirməklə, mübaliğəsiz demək
olar ki, bütün insanlıq üçün bir töhfədir. Yalnız bir faktı qeyd
etmək yerinə düşər ki, 1787-ci ilin bir butulka “Şato Alfit” şərabı londonda Kristi hərracında 105 min funt sterlinqə
satılmışdır.
Frandız şərab ixracatçılığının “pioner”i hesab olunan
Qrav şərabçılıq rayonunda yükdək səviyyəli Şato O-Brion
istehsal olunur. Bordo dünyaya Barsak və Sotern üzümlüklərindən alınan məşhur ağ desert şərabını (məşhur Şato İkem şərabı da daxil olmqla) hədiyyə etmişdir. Antr-de-Mer apelasyonundan gözəl ağ turş şərab, Liburie subregionundan məşhur
sent-Emilyon şərabları, Pomerol apelasyonundan “Şato Petryus” şərab nümunələri məşhurdur.
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Karl Marksın qızının “xoşbəxtlik nədir”? sualına Fridrix
Engels belə cavab vermişdir: “Bu, 1848-ci ilin Şato Marqo
şərabıdır”.
Burqundiya (Bourgogne). Fransanın dünyada məşhur
olan ikinci şərabçılıq bölgəsidir.
Buirqundiya üzümlükləri 20 min hektara yaxın olub, burada 100-dən çox müxtəlif apelasyonlar yerləşir. Buraqundiyanın fərqli xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onun üzümlükləri
çoxlıu sayda istehsalçılar arasında xırda hissələrə bölünmuşdür.
Burqundiya şərablarının 60%-ə yaxını ixrac olunur.
Burqunduiyanın şərabçılıq rayonları:
Sabli (Chabliş). Rayonun 4 apelasyonu vardır. Bunlara,
Petit Chables, Chablis, Chablis Premier Cru aiddir. Bu adlarla
şərablar 40 ən yaxşı climat- sahələrdən gəlir və Bordo kryusunun analoqu şəklində özünü göstərir . Ümumi istehsal 40 min
hektolitrə yaxın olur.
Chablis Grand Cru. Şərab ən yaxşı 7 sahədən, məhsuldarlığın ən aşağı norması ilə daxil olur. Ümumi şərab istehsalı
ildə təqribən 5 min hektolitrə bərabərdir.
Kot-de-Nyui. Burada Grand Cru sinif bütün qırmızı
burqund şərabları (yalnız biri istisna olunmaqla) istehsal
olunur.
Jevre-Şambertin kommuna apelasyonu 380 ha üzümlüyə
malikdir. Onun 85 faizində 9 Grant Cru şərabı (Burqundiyanın
heç bir kommunasında bu qədər miqdarda böyük üzümlüklər
yoxdur), o cümlədən Napaleonun sevimlisi olan Samberten şərabı istehsal olunur. Von-Romane apelasyonunda təəcüblü
dərəcədə zərif və nəcib şərab hazırlanır. Bu apelasyonun altı
Grant Cru şərabı Burqundiyanın ən mühüm şərabları hesab
olunur.
Romani-Konti - Burqundiyanın ən məşhur üzümlüklərindən olub, sahibi şahzadə Kontinin adı ilə adlanır.
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A.La Romande - fransız apelosyonlarından ən kiçiyidir.
Sahəsi bütünlüklə 1,8 ha olan üzümlükdən alınan şərablar dünyanın ən az şərabları sırasına daxildir.
Kot-de-Bon. Bu rayon Burqundiyanın ən məşhur
şərabları ilə məşhurdur. Bunlara, Merso, Karton-Şerleman və
Monpaşe aiddir.Grand Cru Montracher sinif şərablarının orta
illik istehsalı 900 hektolitr təşkil edir. Aleksandr Dümaya görə
-“Monpaşe papaq çıxarılaraq dizi üstə içilməlidir”.
Regionun qırmızı şərabları da xüsusi hörmətə layiqdir.
Bunlardan Volney və Pommap xüsusi qeyd olunmalıdır.
Kot Salonez. Regionda orta hesabla 50 min hektolitr şərab istehsal olunur. Onun ¾ hissəsini qırmızı şərablar təşkil
edir. Şərablar əsasən Şardone və Pino Nuar üzüm sortlarından
hazırlanır.
Makone. Burada əsasən ağ şərablar istehsal olunsa da,
cəhrayı qırmızı şərabları da vardır. Regionun, həm də
Fransanın ən məşhur şərablarından biri də-Puyi-Fyuissedir.
Bojole. Ciddi yanaşılsa Bojole üzümlükləri Burqundiyaya aiddir. Lakin Bojole şərabları bu vilayətin Rona departamentində - 60 km uzunluqda və 12 km enində yerləşməklə
özünün orijinallığı və təkrarolunmaz xarakterinə görə müstəqillik hüququna iddialıdır. Burqundiyada belə bir deyim vardır:
“Allah əvvəlcə cənnət bağını, sonra isə bojoleni yaratmışdır”.
Burada istehsal olunan məhsulun demək olar ki, yarısı
ixrac olunur. Bojole rayonu üç subregional apelasyona və 10
kommunaya malikdir. Apelasyonlar Bojole, Bojole Superior və
Bojole Vilyajdır.
Bojole şərabı çox yumşaqlığı, təzəliyi ilə fərqlənməklə
susuzluğu yaxşı yatırır. Onların istehsalı üçün xüsusi vinifikasiya metodundan istifadə olunur. Hər il noyabrın üçüncü
həftəsinin 4–cü günündən başlanaraq satışa cavan Bojole novo
şərabı daxil olur. Həmin gün nəinki Fransada, hətta bir çox
ölkələrdə də “Bojole bayramı” geyd olunur. Bojole novo təmiz

212

parlaq meyvəli şərab olub, hazırlandıqdan sonra bir neçə ay
müddətində-cavan şəkildə istehlak olunmalıdır.
Ron vadisi (Vallee du Rhone) üzümlüklərinin sahəsinə
və buraxılan şərabın miqdarına görə Fransanın ikinci şərabçılıq
bölgəsi olub, şöhrəti ilbəil artmaqdadır.
Buna daha ciddi reqlamentləşdirmə və üzümlüklərin
aşağı məhsuldarlığı zəmin yaratmış olur. Ron çayı sahillərinin
şərabları üzüm sortlarının tərkibinə görə Fransada ən mürəkkəbidir. Onların istehsalı üçün 23 sortdan istifadə edilir.
Məsələn, regionun ən tanınmış şərablarından olan Şatonofdyu-Papinin istehsalında 13 sortdan istifadə oluna bilər. Bu
şərab eyni adlı ən məşhur Ron apelasyonunda istehsal olunur.
Ronun hər iki sahili üzrə 220 km uzunluqda Kot-dyuRon apelasyonu uzanır. Ermitaj üzümlük apelasyonu isə
təpələrdə yerləşməklə, Ten şəhəri üzərində kəskin dönüş edir.
Burada üzüm tənəkləri pilləli terraslarda yerləşmişdir.
Ron vadisində ağ və qırmızı şərablar, həmçinin Fransanın
birinci cəhrayı şərabları hazırlanır.
Lanqedok-Russilyon. Regionun şərablarının qiymət və
keyfiyyətinin çox uyğunluğu, xüsusilə də Vin de Pays
kateqoriyası üzrə şərabların böyük gələcəyindən xəbər verir.
Vin de Pays kateqoriyasına daxil olan Fransız şərablarının
təqribən70%-i burada istehsal olunur.
Langedok-Russolyonda həmçinin ağ şirin və qırmızı
şərtablar istehsal olunur.
Cənubi-Qərb. Bu şərabçılıq regionuna Fransanın Bordo
istisna olunmaqla qalan digər cənub-qərb rayonları daxildir. Ən
tanınmış markalarına Berjerak, Kot-de-Berjerak, Monravel,
Monbaziyak, Qayyak və xüsusilə də Kaor (Kaqor) şərabları
aiddir. Kaor şərablarını karol Fransiz çox sevirdi, 1 Pyotr isə
onunla mədə yarasını müalicə edirdi. Kaor şərabları MDB-də,
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o cümlədən ölkəmizdə buraxılan Kaqorlardan əsaslı şəkildə
fərqlənir.
Kaor apelasyonu 1971-ci ildən mövcuddur. Burada 4300
ha üzmlüklərdən 250 min hektolitr şərab istehsal olunur.
Provans. Provansda 8 apelasyon vardır. Onlardan ən
böyüyü regionun bütün AOC şərab istehsalının 80%-i verən
Cotes de Provence olub, özünün cəhrayı turş şərabları, 4-5 il
saxlandıqdan sonra yetişkənliyə çatan qırmızı şərabları,
həmçinin yüksək keyfiyyətli ağ turş şərabları ilə məşhurdur.
Korsika. Bu aralıq dənizi adasında olan üzümlüklər 1900
hektara yaxın sahəni tutur. Bura üzüm tənəyini vaxtilə yunanlar
gətirmişlər. Korsikada ildə 400 min hektolitrə yaxın şərab
istehsal edilr. Onun əsas miqdarı Vin de Corse adı altında
buraxılır. Adanın ən yaxşı şərabı Patrimonyo hesab olunur.
Yura və Savoyya. Savoyya antik dövrdə şərabçılıq
regionu kimi tanınmaqla burada indiyə qədər üzüm tənəyinin
23 növ müxtəlifliyi saxlanmaqdadır. Savoyya üzümlüklri
əsasən günəşli dağ sıldırımlarında və Fransanın cənub-şərq
departamentlərində yerləşir. Burada hər il 134 min hektolitr,
əsasən də ağ şərablar istehsal edilir.
Yura regionunun üzümlüklərindən 85 min hektolitrə
yaxın şərab alınır. Yura əsasən özünün iki şərabı ilə fərqlənir.
Bunlar sarı və samanı şərablardır. “Sarı” şərablar hazırlanması
zamanı şərab palıd çəlləklərə doldurularaq hava ilə təmas təmin
edilir və azı 6 il və 3 ay saxlanır. Şərab yetişdikdə xüsusi
butillərə (balonlara) doldurulur ki, orada şərab özünün
ləyaqətini bütövlükdə 50-100 il saxlaya bilsin.
“Samanı” şərablar - saman döşəklər üzərində təbii yolla
qurudulmuş üzümdən hazırlanır. Bu şərablar yüksək miqdarda
spirtə malik olub, butulkalarda 50 il saxlana bilir.
Luara vadisi. Luara çayı boyunca 300 km-dən artıq
uzanan şərabçılıq rayonları öz şərablarının müxtəlifliyi ilə
təəccüb yaradır. Bu, əsasən fərqli torpaq tipləri və burada
becərilən üzüm sortlarının olduqca çox sayda olması ilə
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əlaqədardır. 72645 hektar üzümlükdən təqribən 4 mln hl-dən
çox şərab istehsal edilir. Ondan 650 min hl-ə yaxını Vin de
Pays kateqoriyasına aiddir. Regionun şərabları arasında ağ
şərablar üstünlük təşkil edir (turş, kəmturş və desert), qalan
20%-ə yaxını qırmızı və 12-14% -i cəhrayı şərablardır. Daha
çox tanınan yüngül şərablara Muskade; doydurulmuş ağ PuyiFyume, Sanser apelasyonunun ağ, cəhrayı və qırmızı
şərablarıdır. Məşhur fransız akryoru Jerar Depardyenin də Luar
vadisində üzümlükləri vardır.
Qırmızı Luar şərablarını cavanlıq gözəlliyinə, təzəliyinə
və nəcibliyinə görə dəyərləndirirlər. Ağ şərabları zərif, orijinal,
şirinləri uzun müddət yetişdirilmə xüsusiyyətli, cəhrayıları
asıya mətbəxi ilə yaxşı uzlaşandır.
Elzas. Bu region keçmişdə gah Alamniya, gah da
Fransaya məxsus olsa da, Fransa tarixində xüsusi yer
tutmaqdadır. Elzasda Alsace Grand Cru adında 50 üzümlükdə
47 icmada təsbit olunmuşdir.
Elzasda üzümlüklrin sahəsi 14600 hektar olub, onun 92
faizi ağ üzüm sortları altındadır. Elzas şərablarının şahı Rislinq
hesab olunur. Qevyurstraminer sortundan əla keyfiyyətli şərab
alınır. Elazsın şirin şərabları uzun müddət saxlanılma və
yetişmə potensialına malikdir. Elzas şərabları “Elzas fleytası”
adlanan yaşıl şüşəli və uzun boğazlı butulkalara doldurulur.
Şampan. Fransanın ən şimal regionu olub, beş
subregiona bölünür. Şampaninin inzibati mərkəzi Reyms
şəhəri, şampan istehsalının mərkəzi isə Epernedir. Şampani
Fransa üzümlüklərinin yalnız 2 faizini (35155 hektar) təşkil
etsə də ölkə ixracatının demək olar ki, 27%-ni təmin edir.
Şampan şərabları hələ V-VI əsrlərdə məşhur olmuşdur. O
dövrdə qırmızı şərablar xüsusi qiymətləndirilirdi. Ağ şərablar
istehsalı isə çətin idi. Qışda qıcqırma prosesi çox vaxt dayanır
və sonra özü bərpa olunurdu. Bu isə tez-tez çəlləklərin
partlamasına səbəb olurdu. Şampanın yaranma tarixi XIV
Lüdvik zamanında yaşamış keşiş Don Pyer Perinyonun adı liə
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bağlanır. O ömrünün 47 ilini şampan şərablarının yaradılması
və öyrənilməsinə həsr etmişdir. İndi onun adını dünyanın ən
məşhur şampan şərablarından biri daşıyır.
Bu gün bizə məlum olan şampan şərabı Napaleonun
dövründə meydana gəlmişdir. Çünki həmin vaxtlar ikinci
qıcqırmada əlavə edilən şəkərin miqdarının hesablanması
qaydası müəyyən olunmuşdur.
Şampanidə üç üzüm sortu yetişdirilir. Onlardan ayrıayrılıqda və birgə şəkildə şampan hazırlamaq üçün istifadə
olunur.
Üzümlüklərin 27%-i Şardone, 35%-i Pino Nuar və 38%-i
Pino Menyedən ibarətdir.
Şampani üzümlükləri 75-dən 100-ə dək olan şkala üzrə
təsnifləşdirilir. Grand Cru üzümlükləri bu şkalada ən yüksək
səviyyəni tutur. Ondan sonra Premier Cru gəlir ki, o da 90-99%
arasındadır.
Əgər şampan tam şəkildə şkala üzrə 100% olan üzümdən
alınarsa onun etiketində Grand Cru qeydi əks olunur. Əgər
üzüm Grand Cru və Premier Cru sahələrindən olarsa etiketdə
Premier Cru yazıla bilər.
Şampan üzümlüklərinin 87%-i 15 min xırda ailə
təsərrüfatlarının əlində olub, onlar öz məhsullarının çox
hissəsini tacirlərə sarırlar. Qalan 13% isə 300-ə yaxın (onlardan
100-ü iri hesab edilir.) şampan evlərinə məxsusdur.
Dünyanın aparıcı şampan isrtehsalçısı “Moet və Şandon”
evi olub, əsası 1743-cü ildə Klod Moet tərəfindən
qoyulmuşdur. Burada ildə 24 mln butulkadan çox şampan
buraxılır.
Şampanidə 28 km uzunluğunda ən böyük zirzəmi bu evə
məxsus olub, orada 96 mln butulka yerləşir. Üzümlüklərinin
sahəsi 546 hektardır “Moet və Şandon” evinə 17 Grand Cru
(yuksək kateqoriyalı təsnifləşdirilmiş torpaq) torpağından 13-ü
məxsusdur.
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5.2.2. İtaliya
Burada üzümün becərilmə tarixinin yazılı qaynaqlar
meydana gəlməsindən xeyli əvvəllərə aid olduğu bildirilir.
Üzüm bitkisinin İtaliyanın cənubuna və Siciliyaya Yunanistandan gətirildiyi məlumdur.
Müasir İtaliya şərab istehsalına görə dünyada ikincidir.
İtaliya şərabları çox rəngarəngdir və möcüzəli yerli üzüm
sortlarına görə fərqlənməkdədir. Burada 3 mindən artıq üzüm
sortu fərqləndirilir. İtaliyada 1963-cü ildə (fransizlara oxşar
qaydada) şərabların yüksək və dəyişməz keyfiyyətini təminat
altına alan qanun qəbul edilmişdir. Son 30 ildə İtaliya
şərabçılığı əsaslı tərəqqiyə nail olmuş, Toskana isə dünyanın
daha dinamik inkişaf edən şərabçılıq regionları sırasına daxil
olmuşdur. İtaliyada 1949-cu ildən İtaliya Üzüm və Şərab Akademiyası fəaliyyət göstərir. Bu akademiya ölkənin şərabçılıq
mərkəzlərinin işini kordinasiya edir.
Şərabların təsnifatı. Vin da Tavola (VdT- süfrə şərabı
olub son vaxtlara qədər hətta butulkalara belə doldurulmurdu).
İndicazione Geografica Tipica (İGT)- tipik coğrafi
adlanma ilə olan şərablar. Məhsuldarlıq, üzüm sortu, istifadə
olunan şərabçılıq üsulları və spirtin miqdarı nöqteyi nəzərdən
nəzarət olunurlar. Italiya şərablarının cavan kateqoriyası – öz
növbəsində DOC kateqoriyasına daxil olur. 5 ildən sonra
aparılan yoxlamalar, analiz və dequstasiyalardan sonra İGT
kateqoriyası DOC kateqoriyasına daxil olmaq üçün tövsiyə
oluna bilər. İtaliyada İGT kateqoriyalı 124 şərab vardır.
Denoninazione di Origene Conturollata (DOC) – mənşəyinə görə adlanmasına nəzarət olunan şərablar kateqoriyası.
İtaliyada 300-dən çox DOC bölgəsi və uyğun olaraq şərab markası vardır.
Denoninazione di Origene Conturollata e Garantita
(DOCG) – İtaliya şərablarının ali kateqoriyasıdır. Hər butulka-
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da rəsmi nömrə təqdim olunmaqla xüsusi marka ilə sertifikatlaşdırılır. Bu kateqoriyanın 21 şərabı vardır.
Etiketdə əks olunan bəzi sözlərin aşağıdakı mənası
vardır:
Classico – bu söz şərabın mərkəzi üzümçülük
zonalarından gəlməsini göstərir;
Riseriva – (şərabın adı ilə birgə ifadə olunur) – azı 2-3 il
yetişdirilən şərablardır;
Superiore – şərabda yüksək alkaqol olduğunu göstərir.
Əsas şərabçılıq regionları İtaliyada belə regionlar 20
olub, vilayətlərlə uyğun gəlir (şəkil 5.4).

Şəkil 5.4. İtaliyanın üzümçülük regionları
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Pyemont. Buranın 7 şərabı DOCG, 43 şərabı isə DOC
kateqoriyasına aiddir. Qırmızı şərablardan Barbarasko və Baralo, ağlardan Qavi, oynaq şərablardan isə Asti rayonunun
şərabları fərqlənir. Daha məşhur istehsalçı Pyemont – Gayadır.
Valle – d Aosta. İtaliyanın ən şimalında - dağlarda yerləşir. Burada qırmızı, ağ və bir neçə az tapılan çəhrayı şərablar
istehsal olunur. Ən çətin tapılan şərablardan biri Donnaz
şərabıdır.
Lombardiya. 13 DOC şərabı və 2 DOCG şərabı istehsal
olunur. Qırmızı şərabı Valtellina Superiore, həmçinin Franciacorta adı altında buraxılan ağ və çəhrayı şərabları daha
məşhurdur.
Emilya – Romaniya. Şərablarının olduqca rəngarəngliyi,
fərqli stili və keyfiyyəti ilə fərqlənir. Regionun daha titullu
şərabı Albana di Romagina şərabı olub, 1987-ci ildə DOCG
kateqoriyasına daxil olan ilk ağ şərabdır.
Venetu – Valpoliçella (Hemunqueyin sevimli şərabı) və
Souave şərabının vətənidir. Regionun şərabçılıq paytaxtı
Verona şəhəridir.
Trentino – Alto Adige. Burada qırmızı şərablar üstünlük
təşkil etsə də ağ şərablar daha təkmildir.
Firuili – Venesia – Ciuliya- böyük olmayan bu regionun
şərabları MDB ölkələrində çox geniş təmsil olunmuşdur.
Buranın ağ şərabları İtaliya ağ şərabları arasında ən yaxşıları
hesab olunur. Bu baxımdan Collio xüsusi qeyd olunmalıdır.
Toskana. Özünün qırmızı şərabları - Kyanti və Burunello di Montalçino ilə İtaliyanın ən məşhur vilayətlərindən
birinə çevrilmişdir. Kyanti şərablarını istehsal edən region 7
bölgədən ibarətdir. 2000-ci ildə Toskanada DOC kateqoriyasına aid 33-ə qədər şərab buraxılmışdır. Super toskana şərabı
adlandırılan şərablar son illərdə böyük şöhrət qazanmışdır. Bu
şərabların istehsalı üçün ənənəvi İtaliya Sandyoveze üzüm
sortu ilə yanaşı Kaberne Sovinyon və Merlo kimi fransız üzüm
sortlarından da istifadə olunur.
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Umbiriya. İtaliyanın mərkəzində yerləşir. DOCG sinifinə aid iki şərab sinfinə məlikdir: Montefalco Sagrantino desertləri üçün şirin şərab və Torgiano Rosso Riserva qırmızı şərabı.
Kampania- Kontinental İtaliyanın cənubunda yeganə
regiondur ki, DOCG kateqoriyasına aid şərab hazırlayır. Bu,
Taurasi ətirli qırmızı şərabıdır.
Sardiniya və Sicilya -İtaliya adalarinin şərablari məşhurluq qazanmaqdadır. Sardiniyada DOCG sinifinə aid edilən
yüngül ağ şərablar, Sicilyada isə məşhur Marsala və ekzotik
Etna şərabı (Etna vulkanının kənarlarından yığılmış üzümdən
istehsal olunur) istehsal olunur.
Bunlardan başqa Liqori, Marte, Lazio, Abrusiya, Anuli,
Kalabriya, Molize və Bazilikatedə də şərablar istehsal olunur.
5.2.1. İspaniya
Üzümlüklərinin sahəsinə görə dünyada birinci yerdədir.
Planetin bütün üzümlüklərinin təqribən 15% -ə yaxını bu
ölkənin payına düşür (şəkil 5.5, 5.6).
Şərab istehsalına görə dünyanın üçüncüsüdür (Fransa və
İtaliyadan sonra).
İspaniya Avropanın cənub-qərbində yerləşir və Pireney
yarımadasının təqribən 80%-i tutur. Relyefi formaca fərqli (düzənlik, dağlıq, dagətəyi, yayla) və iqlim şəraiti olduqca rəngarəngdir. İspaniyada üç iqlim yarım tipi fərqləndirmək olar.
Birinci - aralıq dənizi iqlimi olub, Saxaradan əsərək aralıq dənizi üzərindən keçən küləklərin dominant təsiri altında
formalaşır. Onun üçün davam edən isti və quru yay, isti və
uzun payız, yağışlı yumşaq qış, mümkün şaxtalarla erkən yaz
səciyyəvidir. Belə iqlim tipi Kataloniya, Levanta, Qranada və
Əndəlüs üçün xarakterikdir. Üzüm bitkisi ildə 2400-3200 saat
günəş işığı alır ki, bu da tam yetişkənlik üçün kifayətdir.
Yeganə problem-yağıntıların az olmasıdır. Ona görə də
üzümçülər qanunla icazəli olan damcılı suvarmadan istifadə
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edirlər. Şərabın keyfiyyəti illər üzrə sabit olmaqla millezim
göstəricisi mövcud deyildir.
İkinci atlantik (ölkənin şimal-qərb sahilləri) iqlim yarım
tipi olub, Atlantik okeanın güclü təsiri ilə müəyyən olunur.
Okeandan hərəkət edən hava kütləsi öz yolunda yüksək Qantabr dağları ilə qarşılaşaraq yuxarıya doğru qalxır və soyuyaraq
bol yağıntılara çevrilir. Yağışların bolluğuna görə İspaniyanın
bu hissəsi geniş bitki örtüyü və meşələrlə səciyyəvidir. Odur ki,
onu yaşıl İspaniya adlandırırlar. Burada yay qısa, lakin qış isti,
yaz və payız kəskin temperaturlar dəyişməsi olmadan sərindir.
Belə iqlim üzüm üçün helə də əlverişli olmayıb, günəşli günlər
kifayət etmədiyinə görə çox vaxt qırmızı sortlar yetişmir,
yüksək nəmlik isə tənəklərin xəstələnməsinə yol açır. Atlantik
iqlimi şərablarda stabil keyfiyyəti təmin etmir. Ona görə də buradan şərab seçimi zamanı millezimə diqqət yetirmək lazımdır.
Nəhayət, sonuncu ən şiddətli ispan iqlim yarım tipi olankontinental iqlimdir (Madrid, Araqon, Rioxa, Havarra, LaMança, Estremadura, Kostiliya-Leon) - yayı isti və quru, payızı
kifayət qədər qısa, qışı soyuq, çox vaxt qarlı və mənfi temperaturlu olub, yağışlar demək olar ki, istisna kimi erkən yazda
düşür. Temperaturun mövsümü dəyişmələri çox güclü olmaqla,
yayda əlavə olaraq sutkalıq dəyişmələr nəzərə çarpır (gecə və
gündüz arasına 20-25 dərəcə temperatur fərqi nəzərə çarpır).
Kontinental bölgədə üzümlüklərin çox hissəsi dəniz
səviyyəsindən 600 m-dən çox yüksəklikdə yerləşir. Bütün bu
faktorlar tənəklərin məhsuldarlığını xeyli aşağı salır və üzümün
yetişmə müddətini artırır. Bu isə şərabın xeyrinə olur, çünki
şərabçılar demişkən ”yaxşı şərab vermək üçün tənək əzab
çəkməlidir”. Bundan əlavə kontinental iqlim üzümlüklərdə
yaxşı insolyasiya – yəni ilə 3000 saata qədər günəşli gün təmin
edir. Odur ki, hətta ən əlverişsiz illərdə də şərabın keyfiyyəti
yüksək qalır. Vitis Vinifera növünün ilk tənəklərinin Pireney
yarımadasına (Malaqada ehtimal olunur) bizim eradan əvvəl
(b.e.ə.) II minilliyin sonu - I minilliyin əvvəllərində finikiya221

lılar tərəfindən gətirildiyi bildirilir. Sonrakı şərabçılar romalılar
olub, e.ə. 200-cü ildə Taraka (indiki Tarraqonada) əyalətində
geniş üzümlüklər salmışlar. Müasir kataloniya, Rioxa, Navarra,
Araqona və Kastilla ərazisində şərabçılığın tarixinin həmin
dövrdən başlandığı bildirilir. O dövrdə İspaniyada çox şərab
istehsal olunurmuş. Həmin şərablar baha olmayıb, qəbul oluna
biləcək keyfiyyətdə olduğundan Roma şərablarına ciddi
rəqabət yaradırdı. Ona görə də imperator Domisian e.ə. 98-ci
ildə, Qaliyada üzümlükləri kökləməyə dair əmr verir və həmin
qərar Taraki üzümlüklərinə də şamil edilir.
Romalıları əvəz edən vandallar və dəniz qotları şərabçılıqla az maraqlanırdılar. Ona görə də IV əsrdən etibarən ispan
üzümlükləri tədricən çökməyə başladı.

Şəkil 5.5. İspaniyanın Kanar adasında üzümlüklər
Ərəblərin işğalından sonra (711-ci ildə) İspaniya
şərabçılığında uzun müddətli fasilə başlandı. Ərəblər şərab
içmədiklərinə görə texniki üzüm sortlarını kökləyərək, yerinə
aşağı turşuluğa malik və şərab üçün yaramayan süfrə sortları
əkdilər. Ərəblər Pireneydən çıxarıldıqdan sonra (VIII əsrin
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əvvəlləri XV əsrin sonu) isə əksinə, üzümlüklər bərpa edildi.
Çünki, kilsə mərasimlərinin keçirilməsi üçün şərab lazım idi.
Kolumbun Amerikanı kəşf etməsi (1492-ci il) ilə İspaniya tarixində və eyni zamanda şərabçılığında “qızıl əsr”
başlanmış oldu.
XVII əsrdə müstəmləkəçi və müstəmləkələr arasında
dəniz ticarəti çiçəkləndi. Lakin problem ondan ibarət idi ki,
ənənəvi şərablar uzun dəniz yolunu pis keçirirdilər. İstər cənubi, istərsə də şimali Amerika üzümlükləri şəraba olan tələbatı tam ödəyə bilmirdi. Belə bir şəraitdə dəniz daşımalarına
dözümlü Xeres və tündləşdirilmiş şirin şərablar meydana gəlmiş oldu. XVII əsrdə Xeresə Malaqadan ağ desert və Alikantdan tünd qırmızı şərablar da əlavə olundu.
XIX əsrin ikinci yarısında Fransa üzümlüklərinə
Filloksera kütləvi ziyan vurdu. Bir çox fransız şərabçıları xoşbəxtlik axtarışı ümidi ilə İspaniya üzümlüklərinə üz tutdular.
Şərab burulğanının mərkəzi Rioxa oldu. Fransızlar ispan
şərabçılığını bir sıra yeniliklərlə zənginləşdirdilər ki, onlardan
biri də qırmızı şərabların palıd çəlləklərdə yetişdirilməsi idi.
Bundan başqa 1872-cü ildən başlayaraq Kataloniyada ənənəvi
şampan metodu ilə sava oynaq şərabının istehsalına başlanıldı.
1925-ci ildə şərab istehsalını tənzimləyən ilk qanunvericilik aktları qəbul olundu. Hələ o vaxtlar dörd subreqionun
(Rioxa, Xeres, Malaqa və Montilya Moriles) məhsulları mənşəyinə görə nəzarət olunan adlandırma statusuna layiq görüldü
və eyni zamanda tənzimləyici şura adlı nəzarət orqanı
yaradıldı.
İspan şərablarının texnologiyası (istənilən digər şərabların da) aşağıdakı əlamətlərə əsaslanır:
Rəng: qırmızı (tindo, rojo), ağ (blanco) yaxud cəhrayı
(rosado); karbon qazının olub, olmamasına görə: oynaq (espş
noso) yaxud sakit; şəkərin miqdarına görə: turş (seco, bryut),
kəmturş (semiseco, abocado), kəmşirin (semidulçe) yaxud şirin
(dulçe, vino de licor);
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Şərablar alkoqolun mənşəyinə görə təbii (15 h%-ə qədər), yaxud tündləşdirilmiş (generoso, 15 h%-dən çox) olmaqla
fərqləndirilir.
İspaniya zəngin şərabçılıq ənənələrinə malik olub, burada
faktik olaraq bütün tip şərablar istehsal olunur.
Təbii sakit şərablar. Təbii şərablar hazırlanmasında spirt
üzüm şirəsinin təbii qıcqırması nəticəsində əmələ gəlir və
kənardan vurulmur. Bundan başqa İspaniyada şaptalizasiya yəni, hazır şərabda spirtliyin yüksəlməsi məqsədilə şirəyə şəkər
əlavə olunması qadağandır. Natural şərablar rənginə və şəkərin
miqdarına görə fərqlənir. İspaniyada istehsal olunan şərabların
70%-ə yaxını qırmızı, təqribən 25%-i ağ və 5% -i cəhrayı
şərabların payına düşür.
Natural şərabların 3%-ni kəmturş və şirin, qalanlarını isə
turş şərablar təşkil edir.
Qırmızı şərablar qırmızı üzüm sortlarından hazırlanır və
bəzən assamblyajda ağ şərablar (2-5%-ə qədər) əlavə olunur.
İspaniyanın isti iqlimində qırmızı üzüm yaxşı yetişir, gilələri
qalın qabığa və yüksək şəkərliyə malik olur. Bunun hesabına
da şərab dolğun, kifayət qədər tünd alınmaqla yaxşı yetişmə
potensialına, başqa sözlə uzun müddətli köhnəlmə xüsusiyyətinə malik olur. İspan qırmızı şərablarının ən yaxşı nümunələri dünyanın başqa elit şarablarından heç də geri qalmır.
İspaniyada qırmızı şərabların palıd çəlləklərdə saxlanaraq
yetişdirilmə təcrübəsi geniş yayılmışdır. Bu halda həm də yeni
çəlləklərdən, hətta fransa çəlləklərindən istifadə olunur.
Ümumiyyətlə 70% qırmızı şərablar palıdla təmasda olmaqla
(onu da qeyd etmək lazımdır ki, İspaniya dünyanın ən çox
palıd çəlləyi olan ölkəsi hesab olunur) istehsal olunur.
İspaniya ağ şərabları çox əvvəllərdən hazırlanmasına
baxmayaraq əsasən ölkə daxilində istehlak olunurdu. Onları ağ
üzüm sortlarından, çox az hallarda isə Pino Nuar kimi şirəsi
rəngsiz olan qırmızı sortlardan hazırlayırlar. İsti iqlimdə və
qırmızı sortlar üçün olduqca əlverişli şəraitdə ağ üzüm sortları
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turşuluğunu çox tez itirir. Ona görə də əvvəllər ağ şərablar
kifayət qədər ifadə olunmayan şəkildə alınırdı. Hazırda erkən
aparılan məhsul yığımı və müasir qıcqırma texnologiyasının
tətbiqi (aşağı temperaturda qıcqırtma) hesabına bu problemi
aradan qaldırmaq mümkün olmuşdur. İndi ağ ispan şərabları
həm keyfiyyətinə, həm də qiymətinə görə olduqca yaxşı hesab
olunur.
Qırmızı şərabların dördə bir hissəsinə yaxını ya palıd
çəlləklərdə yetişdirilir, yaxud da onlarda qıcqırdılır (sonuncuların etiketində adətən “Fermentado en barrica” yəni, “çəlləklərdə qıcqırdılan” ) yazılır.
İspaniyada cəhrayı şərablar istehsalı qədim tarixə malik
olmaqla, demək olar ki, hər yerdə hazırlanmış və hazırlanmaqdadır.
Bir çox yerlərdə ağ üzüm sortları ilə əlaqədar problem
olduğundan qırmızı sortlardan hazırlanan yüngül və təzə
cəhrayı şərablar ağ şərabların əvəzediciləri kimi çixış edir.
Cəhrayı şərablar İspaniya mətbəxinin ayrılmaz hissəsi olub, bu
baxımdan məşhur ispan xörəyi – Valensiya paelyunsunu xatırlamaq kifayətdir. Çünki, bu xörəyin cəhrayı şərabla müşayət
olunması şübhəsizdir. 98%-ə yaxın cəhrayı şərab cavan şəkildə
içilir.
Oynaq şərablar. Belə şərabların vinfikasiya prosesində
əmələ gələn karbon qazı şərab açıldıqda onu köpükləndirir və
ona qədəhdə “oynamaq” (qaz qabarcıqlarının çıxması) xüsusiyyəti verir. İspan oynaq şərabları rənginə görə ya ağ, yaxud
da cəhrayı ola bilər. Onlar müxtəlif miqdarda şəkərə malik
olur: olduqca azdan (bryut) - xeyli çoxa (dulçe) qədər. Oynaq
şərablar üç üsulla hazırlanır və onun keyfiyyəti həmin üsulların
hansısa birinin tətbiqindən asılı olur. Birinci üsul- Fransada
kəşf olunan ənənəvi şampanlaşma metodudur.
Onun istifadəsi zamanı şərab zirzəmidə butulkalarda
uzun müddətli saxlanma zamanı baş verən ikinci qıcqırma nəticəsində karbon qazı ilə doyur. Bu olduqca ağır zəhmətli və
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baha üsul olsa da əla sinif oynaq şərablar alınmasına imkan
verir. İspaniyada bu üsulla məşhur sava şərabı, həmçinin bəzi
digər markalar istehsal olunur. Etiketdə belə göstərilir:
“metodo classico” (klassik metod).
İkinci üsul, başqa sözlə rezervuar metodu olub XX əsrin
30-cu illərində keçmiş SSRİ-də kəşf olunmuşdur. Bu halda
ikinci qıcqırma və karbon qazı ilə doyma paslanmayan
poladdan hazırlanan böyük hermetik tutumda-akrotoforda
gedir. Bütün proses kifayət qədər sürətli getdiyindən fransızlar
belə oynaq şərabları ironiya ilə “bir gecədə şampan”
adlandırırlar. İkinci qıcqırma qurtardıqdan sonra hazır oynaq
şərablar filtrdən keçirilir və təzyiq altında (izobarik filtrdən
keçirilməklə) butulkalara doldurulur. İspaniyada belə şərabların
etiketinə yazılır: “Metodo charmat”.
Nəhayət, üçüncü üsul - xüsusi şəkildə aparılan ilkin qıcqırma olub, ondan sonra şərabda az miqdarda karbon qazı qalır.
Hazırda İspaniyada geniş spektrdə tündləşdirilmiş
şərablar hazırlanır. Turş və şirin, ağ və qırmızı, yetişdirilən və
cavan şərablar bu qəbildəndir.Ən geniş yayılmış Moskatel
(muskat) ağ desert şərabı olub, tündlüyü təqribən 15 h%-dir. O,
İspaniya ərazisinin çox böyük hissəsində istehsal olunur və
yetişdirilməyə məruz qoyulmur.
Spirtin əlavə olunması əməlliyatı (“myutaj”) adətən
şərabın tündlüyünün 15-20 h%-ə çatdırılmasına qədər aparılır.
Spirtliyin belə səviyyəsində mayalar məhv olur və qıcqırma
dayanır, şərabda isə qıcqırmamış şəkər qalmaqla, başqa sözlə
şirin şərab alınır. Bəzi hallarda spirt qıcqırmanın sonunda əlavə
olunur ki, nəticədə turş tündləşdirilmiş şərab alınır. Şərabları
tündləşdirmək üçün İspaniyada yalnız üzüm spirtindən istifadə
edilir və başqa spirtlərin tətbiqi isə qadağan edilir.Myutajdan
sonra hazır şərab ya dərhal butulkalara doldurulur, ya da
çəlləklərdə yetişdirilməyə məruz qoyulur. Yetişdirilmiş tündləşdirilmiş şərab- dünyada ən çox qala bilən, öz keyfiyyətini on
illərlə və hətta yüz illərlə saxlayan şərablardır.
226

Şərabların təsnifatı. İspaniyada üzümlüklər ölkə ərazisinin çox hissəsində (Asturiya və Kantabriya istisna olunmaqla,
çünki burada iqlim üzümçülük üçün əlverişli deyildir) becərilir.
Şərab istehsalını tənzimləyən qanunvericilik Avropa İttifaqı
(Aİ) normalarına uyğun gəlir.
İstənilən şərabın keyfiyyəti ilk növbədə üzümün yetişdirildiyi yerli şəraitdən - iqlim, torpaq, relyef və s. asılıdır. Ona
görə də istehsalçı ölkələr şərabı ərazi (regional) prinsiplərinə
görə təsnifləşdirirlər. Qanunla həmçinin üzümlüklərə (becərilmə üsulu, məhsuldarlıq) və üzümə (yetişmə dərəcəsi, başqa
sözlə şəkər və turşu səviyyəsi) texniki tələblər, həmçinin
texnoloji normalar (o cümlədən yetişdirmə müddəti və metodu)
müəyyən olunur.
İspan şərablarının təsnifatı aşağıdakı kateqoriyaları əhatə
edir edir.
1. Vino de Mesa, VM (vino de mesa). Süfrə şərabı.
Üzüm İspaniyanın istənilən yerində becərilə bilər,
sortlar üzrə məhdudiyyət qoyulmur. Minimum tündlük
9h%-dir.Etiketdə millezum və üzüm sortu göstərilmir.
2. Vino de Mesa Con İndicacion Geografika VMİG
(vino de messa kon indikasion geoqrafika). Mənşəə
yeri göstərilən süfrə şərabları.
Rayondan kənar istehsal olunan yüksək keyfiyyətli şərablar
DO, DOC yaxud VT üçün istifadə olunur. Etiketdə “Vino-de
Mesa-de (rayonun adı)” göstərilir. Başqa sözlə üzümün
yetişdiyi rayon, həmin ərazinin sərhədləri qanunla
məhdudlaşdırılmır. Qalan tələblər əvvəlki kateqoriya üçün
olduğu kimidir. Etiketdə millezum və üzüm sortu göstərilmir.
3. Vino de la Tierra, Vt (Vino de la tyerra); yaxud
Comaria vinicola, CV. -Yerli şərab. Üzüm müəyyən
edilmiş ərazidə becərilməlidir (adətən etiketdə yerin
mənşəəcə adı göstərilir). Bu qrup şərablara əvvəlki
ikisindən fərqli olaraq daha ciddi tələblər qoyulur. Süfrə
şərabları ilə müqayisədə minimum tündlük yüksəkdir.
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Bundan əlavə yerli şərabın assamblyajında azı 50%
tövsiyə olunan sortlar olmalıdır. Etiketdə millezum və
üzüm sortu göstərilir.
4. Vino de Cahidad Con İndicacion Geografica, VCİG
(Vino de kalidad kon indikasyon geoqrafika).
Markalı şərab olub, onun üçün üzüm DO rayonlarından
birində becərilir. Yuxarıdakı iki əla kateqoriyadan fərqi
ondan ibarətdir ki, istehsalçıya texnologiyanın
tətbiqində (məsələn, həmin DO rayonu üçün icazəli
olmayan üzüm sortundan istifadə hüququ) ciddi
məhdudlaşdırılma qoyulmur. VCİG qrupunun ayrı-ayrı
nümunələri keyfiyyətinə görə yuxarıdakı qruplardan
üstün ola bilir.
5. Denominacion de Origen, DO (denominasiyan de
orixen). Mənşəyinə görə nəzarət olunan adda-yüksək
keyfiyyətli markalı şərab olub, fransız AOC və İtaliya
DOC kateqoriyasının analoqudur. Belə şərablar təyin
edilmiş və qəbul olunmuş dəyərli şərabçılıq rayonunun
sərhədləri daxilində becərilən üzüm sortundan istehsal
olunur (2005-ci ildə ölkədə 62 belə DO qeydiyyatdan
keçmişdir). DO regionlarında üzümlüklərin sahəsinin
artırılması qadağandır. Başqa sözlə yeni üzümlük
salmazdan əvvəl köhnələr köklənməlidir.
Hər bir DO rayonunda yalnız qanunla müəyyən olunmuş
üzüm sortlarının əkilməsinə icazə verilir. Hər bir sort üçün əkin
sıxlığı (1ha-da tənəklərin sayı), tənəklərin becərilmə üsulu,
tənəkdə salxımların yol verilən maksimum miqdarı, suvarma
üsulları, gübrə, pestisid, herbisid və s. seçilməsi, həmçinin
məhsulun yığım vaxtı tənzimlənir. Bundan başqa buradakı hər
bir sort üçün ildə maksimum yol verilən məhsuldarlıq (1ha-dan
kq, yaxud hl-lə) müəyyən olunur. Xəstə və yetişməmiş
gilələrdən istifadə olunmasının qarşısını almaq məqsədilə uğursuz illər üçün məhsuldarlıq yaxşı illərlə müqayisədə daha az
nəzərdə saxlanır. Beləliklə də orta yaxud pis il üçün şərab az;
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yaxşı və daha yaxşı illər üçün nisbətən çox miqdarda istehsal
olunur və bu zaman keyfiyyət demək olar ki, aşağı salınmır.
Nəhayət, hər şərab tipi üçün bütün vinifikasiya prosesi,
çəlləklərin ölçüsü və yaşı, assamlyaj nisbəti və s. ciddi
nəzarətdə saxlanır.Hər təzə şərab partiyası satışdan əvvəl
yoxlayıcı orqan tərəfindən dequstasiya olunaraq keyfiyyətinin
standarta uyğunluğu müəyyən edilir.
6. Denominacion de Origen Calificada, DOC (denominacion de orixen kalifikadal). Elit şərab olub, mənşəyinə görə nəzarət olunan adlandırılma statuslu şərabların əla kateqoriyasıdır. Tələblərin siyahısı ümumilikdə
əvvəlki kateqoriyalarda olduğu kimi olmaqla, özünün
tələbləri daha ciddidir. İspaniyada cəmi iki DOC
regionu vardır. Bunlar Rioxa və Prioratodur.
Bu regionlarda şərab istehsalına nəzarət yerli orqanlarla
yanaşı, kənd təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən aparılır.
İspaniyada yuxarıda sayılan əsas kateqoriyalardan başqa
şərabın mənşəyinə aid edilən əlavələri də vardır. Vino de pago
VP (vino de paqo) bir üzümlüyün üzümündən istehsal olunan
və sahibkar tərəfindən yerində butulkaya doldurulan şərab olub
(fransız AOC yaxud italiya DOC-a analoq), DO yaxud DOC
ecazkar statusuna (Rioxa və Priorato üçün) malikdir. Etiketdə
üzümlüyün göstərilməsi mütləqdir.
Üzümçülük və şərabçılığa aid olan bütün məsələlər tənzimləyici Şura tərəfindən nizamlanır. Onlar İspaniyanın hər bir
muxtar vilayətində və hər bir şərabçılıq regionunda vardır. Şura
yeni üzümlüklərin salınmasına razılıq verir, üzümün becərilmə
metodunu müşahidə edir, məhsul yığımının başlanması tarixini
təyin edir və hər sort üzrə yol verilən maksimum məhsuldarlığı
müəyyən edir. Tənzimləyici şuranın yoxlayıcıları vinifikasiya
və yetişdirilmə prosesində texnologiyaya əməl olunmasına nəzarət edir. Məhsul yığımından 10 ay sonra şura millezuma rəsmi qiymət verərək şərabların orqanoleptik xüsusiyyətləri və yetişmə potensialı diqqətə çatdırılır. Tənzimləyici şura həmçinin
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yeni şərab partiyalarının dequstasiyasını aparır və yoxlama
nəticəsinə əsasən satışa icazə verir (yaxud vermir).

Şəkil 5.6. İspaniyanın Priorato dağlıq bölgəsinin üzümlükləri
Şərabın keyfiyyətinin təsdiqi və onun təsnifat tələblərinə
uyğunluğu nəzarət markası ilə təsdiq olunur. Onu butulkanın
əks tərəfinə, yaxud boğazına yapışdırırlar. Belə markalar seriya
və fərdi nömrəyə (hər butulka üçün), həmçinin istehsal regionuna dair məlumata malik olur; bəzən butulkanın həcmi, məhsul ili, yetişdirilmə müddəti yaxud şərab tipi göstərilir. Hər
region üçün nəzarət markasının xarici görünüşü vahid olub,
istehsalçı onda dəyişiklik etmək səlahiyyətındə deyildir. Oxşar
qaydada bütün DO və DOC şərabları markalanır (mütləq qaydada), həmçinin 2003-cü ildən başlayaraq bəzi yerli şərablar da
belə markalanır.
Yetişdirmə müddətinə görə təsnifat. Bu təsnifatın əsasında aşağıdakı prinsip durur: üzümün ilkin keyfiyyəti nə qədər
yüksək olarsa, onun yetişmə potensialı, başqa sözlə sonrakı
yaxşılaşma xüsusiyyətləri bu üzümdən hazırlanan şərabda da
əks olunmuş olur. İspaniyada yalnız çəlləkdə deyil, həmçinin
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butulkalarda da yetişmənin davam etmə müddəti
reqlamentləşdirilir.
Natural sakit şərablar üçün əsasən VT, VCİG, DO, DOC
kateqoriyalarında əsas təsnifat zamanı yetişdirmənin 300
litrdən artıq olmayan çəlləklərdə aparılması nəzərə alınır.
2004-cü ildən 300-600 litr arası tutuma malik çəlləklərdə
yetişdirilən şərablar üçün başqa təsnifat mövcuddur: noble
(noble) –azı 18 ay; anyejo (anyexo)-azı 24 ay, viejo (vyexo)azı 36 ay.
İspaniyanın şərabçılıq regionları (şəkil 5.7) Əndəlüsiya (Andaloncia) İspaniyanın ən məşhur, həm də qədim
şərabçılıq regionudur. Burada yəni, Pireney yarımadasının
cənubunda, Kadis liman şəhərindən uzaq olmayan ərazidə e.ə.
1100-cü ildə finikiyalılar ilk üzüm tənəyi əkmişlər. Hələ indiyə
qədər bu bölgənin pərəstiş olunan şərabının istehsal edildiyi
bodeqaların çox hissəsi Kadisdə yerləşir.

Şəkil 5.7. İspaniyanın şərabçılıq regionları
Xeres üzümlükləri Əndəlüsün ən cənubunda - üçbucaqda
yerləşir. Həmin üçbucaq Pyerto-de-Santo-Mariya, Xeres-de-la231

Frontera və Sanlukar de Barramed şəhərində yaranır. Burada
ən yaxşı üzüm albaris (albariza) torpağında yetişir. Məlumdur
ki, birbaşa düşən intensiv günəş şüaları üzüm üçün ziyanlıdır,
ona görə də şərabçılar salxımı yarpaqlar altında gizlədirlər.
Üzümün yetişməsi çirkli-boz, təcrübi olaraq ağ rəngli torpaq
səthindən əks olunan işıq hesabına baş verir.
Xeres istehsalı üçün üzüm yığılır, sıxılır və polad şənlərdə daimi nəzarət olunan temperaturda qıcqırmağa qoyulur.
Alınan cavan ağ turş şəraba (əsasən Palomino sortundan) üzüm
spirti əlavə edilir və 600 l tutumu olan çəlləklərə doldurulur
(şəkil 3.8). Çəlləklər böyük ambarlarda yerləşdirilir və anbarın
qapıları gün ərzində çox vaxt açıq olur. Atlantik okeanından
əsən külək havada yaxşı nəmlik (70%-ə qədər) və havalanma
təmin etməklə şərabın səthində maya pərdəsi- “Velo de flor”
formalaşmasına zəmin yaratmış olur. Onun hesabına Xeresdə
spesefik dad və ətir meydana gəlir. Yazın gəlişi ilə çəlləklərin
bir hissəsində, uzun müddət hava oksigeni ilə təmasda olmaq
hesabına, oksidləşmə baş verir və “ Velo de flor” məhv olmağa
başlayır. Onun rəngi kirli-qızılıdan daha dolğun kəhraba
rənginə dəyişir. Sonra şərabçılar birinci dequstasiyanı həyata
keçirirlər. Əgər şərab rəngini dəyişməzsə ondan 3 növ xeresdən
biri hazırlanır: Fino, Amontillado yaxud Manzanilla.

Şəkil 3.8. Solera – Kriadera üsulu ilə xeres istehsalı
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Əgər şərabın rəngi daha tutqun olarsa, belə şərab gələcəkdə Xeres Olorosoya çevrilir.
Tiplərə ayrıldıqdan sonra bütün şərablara üzüm spirti
əlavə olunaraq, çəlləkdə yerləşdirir və solera sistemində birbirinin üzərində bir neçə cərgədə (beşə qədər) yerləşdirirlər.
Cavan şərab çəlləyin yuxarı cərgəsinə doldurulur, oradan sonralar tədricən aşağı cərgələrə buraxılır. Onun yerinə yenə cavan
şərab doldurulur və beləliklə də yuxarıya cavan şərab doldurulduqda aşağıdan hazır şərab götürülür. Şərab çəlləklərdə
minimum üç il yetişdirilir, lakin Xeres əsasən səkkiz ilə yaxın
müddətində yetişir. Belə şərablar Solera sistemi kimi uzun
ömürlü olur. Yetişdirilmənin sonunda şərab duruldulur, filtrdən
keçirilir və butulkalara doldurulur. Xeresin hər tipi bir-birindən
fərqlənir.
Etiketdə VOS qeydiyyatı (Vinum Optimum Signatum)
“optimum şərab” mənasında olub, Xeresin 20 ildən çox yetişdirildiyinə dəlalət edir. 30 ildən artıq yetişdirilənlər isə VORS
(Vinun Optimum Raze Siqnatum) “Optimum və istisna şərab”
adlanır.
Əndəlüsiya demək olar ki, bütün mənalarda özünün məşhur şərabları ilə yaşayır və nəfəs alır. Ənənəvi restoranlarda ağ
masa üzərində bir qədəh də olsa Xeres olmazsa həmin
restorana gələn olmur.
Avropaya Xeresin fəal ixracatçısı Valensiyanın tərkibinə
daxil olan Alikant apelasyonudur. Burada şərab istehsalı üçün
iqlim şəraiti olduqca əlverişlidir. Bu gün bütün Avropa üçün
səciyyəvi olan şərab istehsalı artıqlığı şəraitində belə, yerli
bodeqalar keyfiyyət uğrunda mübarizə aparırlar. Bu xüsusilə də
üç əsas şərabçılıq regionuna aiddir. Bunlar DO Alikant, DO
Valensiya, DO Utelye-Rekenadır.
İspaniya cava tipli oynaq şərabların satışına görə dünyada
ikinci yerdədir. Bu şərabların 95%-i Kataloniya regionunda
istehsal olunur. Kataloniya şərqdən Aralıq dənizi, Cənubdan
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Valensiya, Şimaldan Fransa və qərbdən Araqonla sərhəddir.
Buranı çəkinmədən cənnət məkan adlandırmaq olar.
Kataloniyada Kava ilə yanaşı “mənşəyinə görə nəzarət
olunan” şərab hazırlamaq hüququna malik “DO” rayonu vardır.
DO adı altında Kataloniyalı istehsalçılar adətən özlərinin
illik istehlak üçün olan baza şərablarını buraxırlar.
Eyni zamanda DO Pendes və DOC Priorato şərabçılıq
rayonlarını da qeyd etməyə dəyər. DO Penedes kənardan gətirilən üzüm sortlarının bütün İberiya yarımadasında həlledici
keçid yeri kimi tanınır. 1969-cu ildə ilk dəfə bu regionda Kaberne Sovinyon sortundan,1974-cü ildə isə Şardonedən şərab
hazırlanmışdır.
Kataloniyanın şimal-qərbində dünyada ən böyük şərab
apelasyonu olan Kastiliya-La-Mança yerləşir. Bu region
demək olar ki, şərabları ilə deyil Migel-de-Servantesin məşhur
“Dox Kixot” romanı ilə məşhurdur. Hələ də bir çox şərabçılıq
təsərrüfatlarına “Don Kixot”-un qəhrəmanlarının adı verilməkdədir.
Ərazinin nəhəngliyinə görə istehsala nəzarət heç də sadə
deyildir.
Kastiliya-La-Mança özünün baza şərablarının çoxunu
xaricə ixrac edir.
Ekstremal iqlim şəraitinin hökm sürməsi (qışda temperatur -220C-yə qədər düşür) xəstəlik və zərərvericilərin yayılmasına imkan vermir.
Kastiliya-La-Mançada Ayren, Makabeo, Şardone və
Sovinyon Blan üzüm sortlarından hazırlanan cavan, təzə,
mineral çalarlı meyvəli ağ şərabların dadına baxılmasına dəyər.
Həmçinin Tempranilqo və Qarnaça sortlarından alınan ətirli
cəhrayı şərablar; Sensibel, Kaberne Sovinyon, Merlo və Sıradan hazırlanan qırmızı şərablar diqqətəlayiqdir. Bununla
birgə orqanik şərablar istehsalı fəal inkişaf edir.
Araqon regionu kifayət qədər yüksək keyfiyyətli şərabları ilə tanınır. Burada zavodlar ən müasir avadanlıqlarla təchiz
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olunmuşdur. Araqonda cəmi 3 DO vardır. Onlardan adətən DO
karinyni (qırmızı, ağ və cəhrayı şərablar istehsal olunur) və DO
Somanfonu fərqləndirirlər. Ağ şərablar ənənəvi olarq Şardonedən hazırlanır və palıdda yetişdirilir. Burada həmçinin
Qevyurstraminerdən az da olsa ağ; zərifliyi və incə ətri ilə
seçilən cəhrayı; Kaberne –Sovinyon, Merlo və Temnpranilyodan dolğun, taninli və xoşagələn turşuluğa malik qırmızı
şərablar istehsal olunur.
Kastiliya və Leon şərabçılıq regionunun Rueda apelasyonu özünəməxsusluğu ilə seçilir. Ruedanın isti iqlimini nəzərə
alan insanlar burada üzüm yığımını səhər açılmamış-qaranlıqda
qazmaçılara məxsus fonarlardan istifadə etməklə aparırlar;
yetişmiş üzüm salxımları yığılaraq inert qaz mühitinə doldurulur və nəticədə gilələrin oksigenlə təması məhdudlaşdırılmış
olur. Ruedanın isti iqlimində keyfiyyətli ağ şərab istehsalı üçün
bu əməliyyat olduqca vacib mərhələdir. Nerdefo sortundan
alınan yerli ağ şərab Albarinyon şöhrətinə görə az məşhur
olmayan ağ Qalisiya şərabları ilə rəqabət aparmaqdadır.
Puedadan az məşhur olmayan digər kastilla apelasyonu
Ribera del Duero olub, Duero çayı vadisində 115 km uzunluqda yerləşir və həmin çayın şərəfinə belə adlandırılır (şəkil
5.9). Arxeoloji tapıntılar Riberada bizim eradan əvvəl
şərabçılıqla məşğul olunduğunu sübut edir. Burada XI-XII əsrlərdə indi mövcud olan sortların becərildiyi, XIII əsrdə isə ilk
zirzəminin tikildiyi məlumdur.
İstehsal olunan Ribera del Duero qırmızı şərabı uzun
müddətli saxlana bilən, çox parlaq ətirli qara giləmeyvə, kakao
və ədviyyat tonuna malikdir. Olduqca möcüzəli və lətafətli
şərabdır. Üzümlüklərin 800 metrdən çox yüksəklikdə yerləşməsi, gecə və gündüz arasında temperaturlar fərqinin (gündüz
350C, gecə 60C-dək) çox olması şərabçıların həyacanını artırır.
Çünki belə şəraitdə üzüm olduqca gec yetişməklə az məhsul
verir. Əsas üzüm sortu olan Tempanilyo üçün buranın yumşaq
əhəngli torpaqları əla təsir göstərir.
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Şəkil 5.9. İspaniyanın Çay vadisində yetişən üzümlükləri
Bu apelasyonun ən yaxşı şərablarından biri də Veqa
Siciliadır. Yaranmasından keçən yüz ildən artıq müddətdə bu
şərab “süfrə şərabı” kateqoriyasında qalmaqdadır.
İspaniyanın ən xırda muxtar vilayəti Rioxa, Xereslə
yanaşı ölkənin ən məşhur şərabçılıq regionudur. XX əsrin 80-ci
illərində rioxa şərablarının keyfiyyətinə layiq olduğu yüksək
qiyməti verən hökümət apelasyonu DO yüksək statusu ilə təltif
etmişdir.
1999-cu ilədək Rioxa İspaniyada yeganə region idi ki,
burada şəraba nəinki mənşəyinə görə nəzarət edilirdi, hətta
onun həqiqiliyi təminat altına alınırdı.
Rioxanın landşaftı və torpağı çox rəngarəng olduğundan,
burada üç şərabçılıq zonası fərqləndirirlər: regionun cənubişərq hissəsində düzən üzümlükləri Rioxa Baxa; üzümlükləri
mərkəzdə və şimali-qərbdə Pireney dağətəyində yerləşən Rioxa Alta; Basklar ölkəsi ərazisində yerləşən Rioxa Alaveca.
Rioxadan şimalda onun köhnə rəqibi Navarra yerləşir.
Burada şərab istehsalının tarixi romalılar dövrü ilə başlayır. X
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əsrdə Navarra çiçəklənən krallıq olub, tərkibinə müasir Borda
və Barselona daxil idi. Bu gün region şərabçıları Tempanilyo,
Qarnaça, Kaberne Sovinyon və Merlo sortlarından qırmızı
şərablar hazırlamağa üstünlük verirlər. Şardonedən az həcmdə,
lakin yaxşı keyfiyyətdə az yetişdirilmiş şərab alınsa da, Navarraya dünya şöhrəti qazandıran onun gec yığılmış üzümdən
alınan şirin ağ şərabıdır.
5.2.4. Portuqaliya
Portuqaliya dünyanın ən qədim şərabçılıq ölkələrindəndir. Buranın Douro regionunda istehsal olunan şərabları haqqında bizim eradan əvvəl I əsrdə yunan tarixçisi Polibiy yazmışdır. Yeri gəlmişkən onu da qeyd etmək lazımdır ki, Douro
Portuqaliyanın birinci rəsmi şərabçılıq regionudur. Bu prosesin
əsası 1756-cı ildə nazir markiz de Pombal tərəfindən qoyulmuşdur. Portuqaliyanın dəniz səviyyəsindən fərqli yüksəklikdə
yerləşən üzümlükləri diqqətəlayiqdir (şəkil 5.10).

.
Şəkil 5.10. Portuqaliyanın dağ ətəyi üzümlükləri
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Portuqaliya bir çox onilliklər boyunca yalnız coğrafi baxımdan deyil, həm də siyasi nöqteyi-nəzərdən Avropanın
adətlərinə keçmişdir.
1986-cı ildə ölkə Avropa Ittifaqına daxil olduqdan sonra
vəziyyət xeyli dərəcədə dəyişmişdir. Bu hadisə həm də ölkə
şərabçılığına xarici sərmayə qoyuluşuna yol açmışdır. Portuqaliyalılar uzun müddət şərab istehlakına görə dünyada lider
olmuşlar (ildə adambaşına 90 litr). Portuqaliyada hər il 10 mln
hektolitrə yaxın şərab istehlak edilir. Portuqaliyanı bəzən
“avropanın canlı şərab muzeyi” adlandırırlar. Ölkənin şimalında üzüm tənəklərinin çoxu qədimdə olduğu kimi ağaclara
dırmanmış şəkildə yayılmışdır.
Portuqaliyanın daha məşhur şərabları - Portveyn və Maderadır. Butulkaya doldurulan potveynlər ölkədə rəsmi dövlət
keyfiyyət sertifikatı alır. Portveyn şərabları tarixən Duero çayı
vadisində becərilən üzümlüklərdən istehsal olunmuşdur (şəkil
5.11).

Şəkil 5.11. Portuqaliyanın Duero çayı vadisində üzümlüklər
Butulkanın boğazında xüsusi qara-ağ marka yapışdırılır
və orada şərabın tipi, yaşı, miqdarı, tündlüyü, həmçinin göndə238

rən şirkətin adı yazılır. Portuqaliyaya məxsus olan və Atlantik
okeanında yerləşən Madeyra adası tünd madera şərabları ilə
məşhurdur. XIX əsrdə Maderanın əsas istehlakçısı Rusiya idi.
Maderanın etiketində olan ifadələrin tərcüməsi belədir:
Seko (turş), meio seco (kəmturş), Meio Doce (kəmşirin), Doce
(şirin).
Portuqaliyada 6 şərabçılıq regionun möcuddur (şəkil
5.12).

Şəkil 5.12. Portuqaliyanın şərabçılıq regionlarının xəritəsi
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Bunların hər biri diqqətə layiq olmaqla özünün təkrar
olunmaz şərablarına malikdir. Portuqaliyanın ən məşhur şərabçılıq regionu Daodur. O, hələ 1390-cı ildən mühafizə olunan
zona elan olunmuşdur.
Şərabların təsnifatı
Vino de Mesa-süfrə şərabı.
Vino Regional - yerli şərab olub, əsasən ölkənin cənubunda istehsal olunur. Qanunvericiliyi fransız Vin de Pays
kateqoriyasına uyğundur. Kateqoriyada 8 region və bir neçə
subregion vardır.
İndicaçao de Proveniencia Regulamentada (İPR) mənşəə yeri göstərilən şərablar. Böyük olmayan təzə şərabçılıq
regionlarıdır. Bütün İPR regionları nəzəri olaraq-DOC
kateqoriyasına daxil olmağa namizəddir.
VQPRD (Vinhos de Qualidade Produzidos em Reglao
Determinada) -İPR şərabları üçün aralıq kateqoriya olub,
DOC kateqoriyasına daxil olmaq ərəfəsindədir.
Denominaçdo de Origem Controlada (DOC) mənşəyinə görə nəzarət olunan adlanmalıdır. Belə region və
subregionlar 18-dir.
Etiketdə olan ifadələrin mənasi belədir:
Carvalho-palıd. Şərab istehsalında palıd qablardan istifadə olunduğunu bildirir; Casta-üzüm sortu; Colheita-məhsul ili;
Escolha-seleksiya yaxud seçim;
Garrata-butulka; Garrafeira- termini yalnız ili müəyyən
olunan şərablar üçün istifadə edilə bilər. Reserva- termini məhsul ilinin “yüksək keyfiyyət” kimi təsnifləşdirilməsi üçün istifadə olunur. Velho-köhnə. Minimum 3 il yetişdirilən qırmızı və
2 il yetişdirilən ağ şərablar üçün tətbiq edilir.
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5.2.5. Almaniya
Almaniyada şərab istehsalının tarixi 1200 ildən artıqdır.
Buranın üzümlükləri dünyanın ən şimal ərazilərindən hesab
edilir. Bu amil alman şərablarının keyfiyyətində də öz əksini
tapır və bu şəraitdə müəyyən üzüm sortlarının becərilməsinin
vacibliyini diktə edir. Məsələn Mozeldə üzüm sortlarının şahı
Rislinq hesab olunur.
Almaniya ərazisinin fərqli relyefi becərilən üzümün və
alınan şərabın keyfiyyətində öz əksini tapır. Bu ölkədə üzümlüklər əkinə yararsız və “əlçatmaz” sayılan yüksək sıldırımlarda, dağlıq və dağətəyi ərazilərdə, həmçinin çay vadilərində
yerləşir (şəkil 5.13, 5.14, 5.15, 5.16).

Şəkil 5.13. Bonn və Bingen arasında (Reyn çayı boyunca
yerləşən və “Reyn boğazı” adlanan) üzümlüklər
Hazırda dünya şərab istehsalının 4 faizə yaxın Almaniyanın payına düşür. Bununla belə, istehsal olunan şərab daxili ba241

zara kifayət etmir. Almaniya Fransa, İtaliya və digər ölkələrdən
şərab idxal edir.
Almaniya şərab istehsalına görə dünyada altıncı yerdə olmasına baxmayaraq (ildə 9 mln. hl-ə yaxın) onu dünyanın aparıcı şərabçılıq ölkəsinə aid etmirlər. Bunun əsas səbəbi bir sıra
şərab tənqidçiləri tərəfindən alman şərablarının kifayət səviyyədə qiymətləndirilməmsidir. Ölkənin çətin iqlim şəraiti burada şərabların həddindən artıq turş və qeyri-harmonik alınması
ilə nəticələnir. Lakin mütəxəssislərin çoxu təsdiq edirlər ki,
alman şərabları, xüsusilə də ağlar dünyanın ən yaxşılarından
olub, müəyyən diqqətə layiqdir.
Almaniyanın əsas hissəsi şimala yaxın olduğundan onun
iqlimi üzümün yetişməsi üçün yaramır. Üzümlükləri 100 min
hektara yaxın olub, İspaniyadan10 dəfə azdır.
Almaniya şərabçılığının özünəməxsus xüsusiyyətləri
vardır. Əvvəla, mürəkkəb iqlim şəraiti ilə əlaqədar olaraq üzüm
gec yetişir və ona görə də çoxlu miqdarda şəkər toplanması
üçün onu ilk şaxtalara qədər, yəni qışın başlanğıcınadək tənəkdə saxlayırlar. Üzüm çox gec yığıldığından (bəzən hətta qar
altından) alman şərabçılığının təbii möcüzəsi olan, istisna və
bahalı şərab-Aysvayn alınır. Bu halda fonarla gecə yığım
aparılması ənənəsi mövcuddur.
Almaniyada üzümlüklərin becərilməsi üçün əsasən
minerallarla zəngin olan torpaqlardan istifadə edilir ki, bu da
alman şərablarının dad və ətrində xüsusi çalarlar yaradır.
Alman şərabçılığının digər xüsusiyyəti burada qırmızı
üzüm sortlarının demək olar ki, çox az becərilməsidir. Mövcud
qırmızı sortlar isə dünyadakı yaxşı analoqları ilə rəqabət
aparmaq qabiliyyətində deyildir. Ona görə savadlı şərabçılar
diqqəti əsasən ağ üzüm sortları üzərində cəmləyirlər.
Almaniyada becərilən üzüm sortlarının çoxu gec yetişən
olub, çox vaxt gilədə şəkər kifayət qədər toplanmır və üzüm
üzvi turşuların artıqlığına malik olur. Odur ki, alman turş şərabları olduqca kəskin alınır. Yüksək turşuluğu tənzimləmək
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məqsədilə alman şərabçıları əsasən şəkər qalıqlı - kəmturş,
kəmşirin və şirin şərablar hazırlayır və bu yolla da yüksək turşuluğu şəkərin yüksəldilmiş miqdarı ilə kompensasiya etməyə
çalışırlar.
Almaniyanın iqlim fərqliliyi də plantasiyalarda üzümün
olduqca tədrici yetişməsinə səbəb olur. Nəticədə şəkər toplanma prosesində mürəkkəb zərif dad və iy əmələ gəlir. Buna
görə də alman şərabları müqayisəyə gəlməz dərəcədə təkrar
olunmaz yüngüllüyə, həmçinin şirinlik və turşuluğun təəccüblü
səviyyədə birgə ifadəsi ilə, bir-birini tamamlaması xüsusiyyətinə malikdir. Ən “şimal”da olanlar daha yüngül, “cənub”da
olan ağlar isə dad rəngarəngliyi ilə fərqlənir. Bundan əlavə
spirtin azlığı, ətir və dadın balanslaşması bu şərablara tam
cəlbedicilik və gözəllik verir.
Şərabların təsnifatı qanunvericiliyə görə şəkərdən , yığım
vaxtı yetişkənlik dərəcəsindən, həmçinin hazır məhsulun baza
qiymətlərindən asılı olaraq aparılır.
DentseherTafelw-süfrə şərabları.
Dentseher Lamdwein- yerli şərab. Bəzi alman şərabları
mənşəə regionuna görə, yəni fransız şərabları Vin de Pays
kateqoriyasına oxşar kimi adlandırılır. Lakin onlar keyfiyyətinə
görə süfrə şərablarına daha yaxındır.
Qualitatswein bestimmter Anbaugebicte (QBA)mənşəyi göstərilməklə keyfiyyətli şərab. Onlar 13 şərabçılıq regionundan icazə verilən üzüm sortlarından müəyyən yetişkənliyə çatdıqdan sonra hazırlanır. Hazırlanmasında saptalizasiya,
yəni şəkər əlavə olunmasına icazə verilir. Bu şərablar hərtərəfli
nəzarətlə, o cümlədən ciddi dequstasiya edilməklə istehsal
olunur.
Qualitatswein mit Pradikat (QmP) - fərqli xüsusiyyətləri ilə keyfiyyətli şərab. Bu qrup şərabların hazırlanmasında
şəkər əlavə olunmasına icazə verilmir. Etiketdə yalnız mənşəyi
deyil, eyni zamanda üzüm sortu, həmçinin yığım anında onun
yetişkənliyi göstərilir.
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Şəkil 5.14. Almaniyanın ən şərqində Elba çayı vadisində
yerləşən çox kiçik şərabçılıq bölgəsi
Alman şərablarının etiketində yazılanların mənası belədir:
Kabinet – tam yetişmiş üzümdən alınan seçmə şərabdır;
Şpetleze – adi yığım vaxtından ən azı 7 gün sonra yığılmış
yetişmiş üzümdən alınan “gec yığılmış” şərab; Ausleze - ən yetişmiş seçmə üzümdən alınan “seçmə şərab”; Beerinausleze –
hərfi mənada “seçilmiş gilədən” deməkdir. Bu şərab bir neçə
üsulla yığılaraq əllə sortlaşdırılan üzümdən alınır. “Faydalı
kiflə” örtülmüş gilələr seçilir və onlardan istifadə nəticəsində
yüksək keyfiyyətli şərab alınır.
Trockenbeerenauslese – “seçilərək qurudulmuş üzüm”,
faydalı çürüməyə yoluxan yetişmiş üzümdən alınmış şirin şərabdır. Bu zaman üzüm qurudularaq şəkərin ən yüksək miqdarına çatdırılır. Ona görə də belə istisna və çox baha olan şərablarda şəkərin miqdarı yüksək olur.
Aisvain – Trockenbeerenauslese istehsalında istifadə olunan üzüm kimi şəkərliyə malik, lakin daha gec yığılmış (de244

kabr-fevral) və az tapılan möcüzəli şərabdır. Üzüm yığılan zaman artıq tənəkdə donmağa başlayır.

Şəkil 5.15. Saksoniya regionunun çay vadisində üzümlüklər
Etiketdə həmdə trokente - turş və halbtrocken – kəmturş
yazılarına rast gəlinir.

Şəkil 5.16. Dağ yamaclarında-terraslarda üzümlükllər
Almaniyada qeydiyyatdan keçmiş 13 şərabçılıq bölgəsi
vardır. Almanıyanın bütün şərabçılıq bölgələri Reyinqau, Hae
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və Ar istisna olmaqla 39 rayona bölünür. Onlar da öz
növbəsində 152 yarım rayona ayrılır. Almaniya üzümlüklərinin
25%-ə qədəri Müller – Turqau üzüm sortunun, 20%-i Rislinq
və 10%-i Silvanerin payına düşür.
Almaniya üzümçülük və şərabçılığının inkişafı üzrə əsas
elmi tədqiqatlar Federal elmi-tədqiqat üzümçülük mərkəzində,
kənd təsərüfatı və meçə təsərüfatı bioloji mərkəzində və s.
aparılır.
5.2.6. Yunanıstan
Mülahizələrə görə üzüm tənəyi bu ölkəyə bizim eradan
əvvəl finikiyalı tacirlər tərəfindən gətirilmişdir. Vergiliya
təsdiq edir ki, “Yunanıstanda bütün qumları asanlıqla saymaq
olar, nəinki üzüm sortlarını”
Qədim yunan şərablarından biri – Afintitus 2500 ildən
çoxdur ki, məlumdur. Ondan qəbilələrin çoxu, o cümlədən
skiflər ticarətdə mübadilə vasitəsi kimi istifadə etmişlər.
Krit adasında eramızdan 2000 il əvvələ aid şərabçılıq
qalıqları tapılmışdır.
Hazırda dünyada ən tanınan yunan şərabı Resina adlanır
və tərcümədə “mum” deməkdir. Bu şərab kəhrəba, yaxud
çəhrayı rəngli olub, dadı mumlu qarışıqların miqdarından
asılıdır. Yunan qanunvericiliyinə görə resinaya əlavə olunan
mumun miqdarı 2-3 faizi ötməməlidir.
Hər il dünyada bu şərabdan 7mln butulkaya qədər içilir.
Şərabların təsnifatı
Table wines – süfrə şərabı, ən kütləvi kateqoriyadır.
Vin de pays – yerli şərab olub, daha kütləvi istehsalçıları
Attica və Drama regionlarıdır. Bu kateqoriya üçün müəyyən
olunmuş regionlardan üzümün mənşəyi, həmçinin üzümün
sortu təyin edilməlidir.
Avropa İttifaqı tərəfindən qəbul olunmuş qaydalara uyğun olaraq Quality Wines kateqoriyalı şərab Yunanıstanda belə
adlanır:
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Controlled Appellation of Origin (OPE) – Mavrolafne və
Muskat sortlarından hazırlanan şirin şərab daxil olmaqla, tıxac
üzərində mavi nişanla ifadə olunur.
Appellation of Superior Quality (OPAP) – yüksək
kateqoriyalı şərab olub, tıxacın üzərində çəhrayı rəngli nişanla
ifadə olunur.
Reserve, yaxud Grande Reserve terminləri OPAP
kateqoriyası şərabları baxımından əlavə yetişdirmə nəzərdə
tutulduğunu ifadə edir.
Qeyd olunanlardan başqa, yunan şərabları bir də ərazi
mənşəyinə görə fərqləndirilərək AO (Appellation of Origin) və
TA (Traditional Appellation) adlandırıla bilər.
Avropa İttifaqının qanunvericiliyinə görə Yunanıstanda
28 şərabçılıq regionu fərqləndirilir.
5.2.7. Rumıniya
Bir sıra arxeoloqlar Rumıniyada üzümlüklərin yayılma
tarixinin 6 min ildən artıq olduğunu bildirirlər.
Sosializm dövründə Rumıniyada üzüzmlüklərin sahəsi
340 min hektara çatırdı. Bu dövrün başa satması və baş verən
dağıntılar sahənin də zəifləməsinə səbəb oldu.
Son vaxtlar ölkədə şərabçılığında dirçəliş müşahidə
edilməkdədir. Lakin ölkəyə xaricdən sərmayə qoyuluşu digər
şərqi Avropa ölkələrində olduğu kimi deyildir.
1991-ci ildə rumın şərablarının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə imkan verəcək Vinexport (İngiltərə, Almaniya,
Hollandiya və Danimarka sərmayədarları) yaradılaraq bu
istiqamətdə planlı işə başlandı. 1996-cı ildə Rumıniyada 230
min ha üzümlük vardı. Buranın üzümlüklərinin dünyanın başqa
ölkəri ilə müqayisədə (Fransa istisna olunmaqla) əsas fərqli
cəhəti Merlo üzüm sortuna məxsus sahələrin çoxluğudur.
Rumıniyanın ağ turş və kəmturş şərabları dünyada daha çox
tanınır.
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Əsas şərabçılıq vilayətləri
Transilvania – ağ şərablar üzrə ixtisaslaşır. Əsas köhnə
şərabçılıq regionu – Tirnavedir.
Grisiana – Adriatikin təsirinə məruz qalan vilayətdir.
Əsas regionları Miniş, Silvania və sairədir.
Moldova – burada məşhur Cotnari ağ şərabı istehsal
olunur. Regionları lasi (desert şərabları ilə tanınır) Husi, Pançi
və başqalarıdır.
Muntenia – bu əsasən Dialül Mare regionu olub, Karpat
vadisindədir. Qırmızı şərablar üzrə ixtisaslaşmışdır.
Oltenia – Hills, Severen, Banaf və s. regionları əhatə edir.
Dobrogea - ən tanınan regionu Qara dəniz sahilindəki
Murfatlar olub, ağ şirin şərabları ilə məşhurdur.
Rumıniyada şərabların təsnifatı çox mürəkkəb olub, özünü fransız və alman sistemlərinin kombinasiyasi kimi göstərir.
5.2.8. Bolqarıstan
Bolqarıstan ərazisində üzüm bitkisi 3 min ildən artıqdır
ki, becərilir. Burada üzümçülük və şərabçılığın mövcudluğuna
dair ilk yazılı mənbəə Homerin “İlliada” poemasıdır.
Türklərin idarəsi altında (1396-1878) olan dövrdə
şərabçılığın mərkəzi xristian monastırları olmuşdur. Sonrakı
müddətdə ölkədə dərhal şərab haqqında milli qanunvericilik
işlənib hazırlandı. XX əsrin əvvəllərində bolqar şərabçılıq
təsərrüfatlarının çoxu xırda kooperativlərdən ibarət idi. 1946-cı
ildə ölkədə alkoqollu içkilərin istehsalı və ticarəti üzərində
dövlət monopoliyası elan edildi. 1970-ci ildə bolqar şərabçıları
şərab ixracında böyük uğurlara nail oldular. Bu zaman
Bolqarıstan şərab ixracına görə dünyada 4-cü yerə çıxdı. 1978ci ildə bolqar şərablarının təbiiliyi və keyfiyyətini təminat
altına alan “şərab haqqında qanun” qəbul olundu.
Hazırda üzümlüklər altında olan sahə 100 min hektardan
çox olub, onlardan 90%-i şərab istehsalı üçün istifadə olunur.
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1999-cu ildə Bolqarıstan 3mln hl-ə yaxın şərab istehsal
etmiş və onun 70-80%-i ixrac olunmuşdur. Şərabçılıq və
üzümçülük bölməsinin 99%-i özəl biznesə məxsusdur. Ölkədə
10-dan çox iri şərab şirkətləri vardır. Onlar yüksək keyfiyyətli
şərab və brendilər istehsal edir.
Son illər Avstraliya şərabçıları Bolqarıstanda uğurla fəaliyyət döstərərək ağ şərabların keyfiyyətinin yüksəldilməsinə
kömək edirlər. Avropa yenidənqurma inkişaf bankı bolqar şərabçılıq sənayesinə 30mln dollardan çox sərmayə qoymuşdur.
Ölkədə enoloqların hazırlanması ilə Plovdiv universiteti
məşğul olur.
1999-cu ildə şərab haqqında yeni qanun verilmişdir.
Bolqarıstanda üzümçülüyün inkişafını nəzərdə tutan Dövlət
planına görə 2030-cu ilə qədər burada üzümlüklərin sahəsi 150
min hektara çatdırılmalıdır.
Şərabların təsnifatı
Süfrə şərabı – təbii qıcqırma nəticəsində əmələ gələn etil
spirtinin miqdarı 7,5%-dən az olmamalı və ona uyğun olaraq
da turşuluğa malik olmalıdır.
Countri wines – fransız vin de pays kateqoriyasına
ekvivalent olan regional şərabdır.
Sort şərablar – fransız VDQS kateqoriyasına ekvivalentdir. Reserve və Special Reserve – elit sort şərabdır. Ağ
şərablar üçün palıd çəlləklərdə saxlanma müddəti 2 il, qırmızı
şərablarda 3 ildir.
DGO (Declared Geograpnical Origin) – elan olunan üç
coğrafi regiondur. Bundan əlavə subregion, dairə, şəhər yaxud
apelasyon kimi kənd bölgüləri var.
Controlizan wines – bolqar şərablarının ali kateqoriyası
olub, fransızların AOC kateqoriyasının analoqudur.Yalnız
DGO ərazisində becərilən və müəyyən üzüm sortlarından
istehsal olunan şərablardır.
Şərabçılıq regionları
Şimal rayonu (Northern region) – Russe, Suhin dol və
Svishtov şərabçılıq təsərrüfatları.
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Cənub regionu (Couthern region) - Naskovo, Stambolovo, Sakar, Liubimetz, Peruschitza, Assenovgrad, Stara Zaqora
şərabçılıq təsərrüfatları.
Şərq regionu (Eastern region) – ağ şərablar istehsalının
mərkəzidir.
Cənubi-qərb regionu (South-Western region). Burada
Melnik şəhəri xüsusilə tanınır.
Sub-Balkan regionu ölkənin ən dağlıq şərabçılıq
regionudur.
5.2.9. Macarıstan
Qədim Romalıların dövründən burada üzümçülüklə məşğul olunduğu bildirilir. Monqol-tatar istilası zamanı üzümlüklər
dağıdılsa da IV Belanın idarəçiliyi dövründə yenidən bərpa
edilmişdir.
Macarıstanda 120 min hektara yaxın üzümlüklər vardır.
Şərab istehsalı 1999-cu ildə 3mln 339 min hl təşkil etmişdir
(şəkil 5.17).

Şəkil 5.17. Macarıstan üzümlükləri
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Macarıstanda şərab haqqında birinci qanun 1893-cü ildə
verilmişdir. Şərabçılıq ölkədə sosializm dövründə də inkişaf etdirilmişdir. 1989-cu ildə kommunist hökuməti getdikdən sonra
sahəyə ciddi xarici sərmayələr daxil olmağa başladı. Bu birinci
növbədə Tokay regionuna aiddir (şəkil 5.18). Tokay şirin
şərabı Şərqi Avropada yeganə klassik şərabdır ki, özünün mürəkkəb tarixi imicinə malikdir. Fransız, Holland, İspan və İngilis sərmayədarları Macarıstanda yeni şərabçılıq təsərrüfatları
yaratdılar, yaxud keçmiş dövlət müəssisələrinin aksiyalarını
aldılar.

Şəkil 5.18. Tokay zirzəmisi
Tokay şərablarının daha məşhurları Tokay İmperial, yaxud Tokay Assu Essensiyadır. Macarıstan Tokay şərablarının
kateqoriya səviyyəsində tanınması uğrunda aparılan ağır mübarizəni uda bilmişdir. İndi digər ölkələr etiketində “tokay” ya251

zısı ilə şərablar buraxmaq hüququna malik olmayıb, etiketdə
bölgəni göstərməyə borcludur. Məsələn, “Elzas tokayı”.
Ölkədə tokay Assu Essensiyadan başqa, bircinsli tokay
da buraxılır. Daha bir əfsanəvi macar şərabı Eqri Vikaverd
hesab olunur.
Macar qanunvericiliyinə görə ölkədə 22 şərabçılıq
regionu vardır.
Elmi Tədqiqat Üzümçülük-Şərabçılıq Institutu və bəzi
universitetlər şərab istehsalı üzrə ciddi elmi tədqiqatlarla
məşğul olur. Macarıstanda üzümçülük və şərabçılıq üzrə milli
muzey mövcuddur.
5.2.10. Avstriya
Müasir Avstriya ərazisində şərab hələ eramızdan 500 il
əvvəl keltlər tərəfindən istehsal olunmuşdur. Burada şərabçılıq
Roma imperiyası dövründə və orta əsrlərdə də inkişaf etmişdir.
Venanın aşağı hissəsində yerləşən Qrinsinq şərabçılıq qəsəbəsi
mənbələrdə üzümçülük və şərabçılıq kəndi kimi 1114-cü ildən
xatırlanır. Bir neçə yüz ildir ki, Rusta (Burqenland) şərabçılığı
çox məşhurdur. 1524-cü ildən koroleva Mariya Vinqerskaya
şərabçılara xüsusi keyfiyyət nişanı kimi çəlləklərin üzərində tac
ilə “R” hərfi yazmağa razılıq verdi. Şərabçılar da öz növbəsində bu etimadı layiqli şəkildə doğrultdular. 150 ildən sonra
Rusta əhalisi tünd üzüm şərabları ilə imperator Leopaldın qoşunlarını müharibələrdə dəstəklədilər. İmperator evi minnətdarlıq rəmzi kimi Rustaya karolluğun azad şəhəri titulunu
verdi.
1860-cı ildə Klosternoyburqda üzümçülük və enoloji
tədqiqatlar mərkəzi yaradıldı.
Son illərdə Avstriya ağ turş və desert şərabların ciddi
istehsalçısı kimi nüfuz qazanmışdır. Qırmızı Avstriya şərabları
da dünya şöhrəti qazanmaqdadır (üzümlüklərin 20%-i qırmızı
üzüm sortlarının payına düşür).
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1985-ci ildə ölkədə şərab haqqında qanun qəbul edildi və
1993-cü ildə həmin qanuna bir daha baxılaraq üzümlüklərdən
məhsuldarlıq ciddi şəkildə məhdudlaşdırıldı. Eyni zamanda
alman analoqları ilə müqayisədə hər Avstriya şərab kateqoriyası üçün üzümün daha yaxşı yetişməsi üzrə əlavə öhdəliklər
müəyyən olundu.
Avstriyanın milli ağ üzüm sortu olan Qryuner Bertliner
həm cavan, həm də yetişdirilən desert şərablar hazırlamaq üçün
istifadə edilir.
Hazırda dünya reytinq cədvəlində şərab istehsalına görə
Avstriya ilk iyirimilikdə, istehlakına görə isə ilk onluqda
(adambaşına ildə 38 litrlə) yer tutur.
Üzümlükləri təqribən 50 min hektar təşkil etməklə,
oradan ildə 2-3 mln. hl şərab istehsal olunur. Avstriya şərab
qanunvericiliyini ciddiləşdirərək, hektardan məhsuldardarlığı
maksimum 9 ton (təqribən 60 hl. şərab) miqdarında məhdudlaşdırmış və şərabların mənşəyinə görə adlandırılmasına icazə
vermişdir (şəkil 5.19).

Şəkil 5.19. Avstriya üzümlükləri
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Avstriya şərabçılığında bir vaxtlar keyfiyyətli şərablar
üçün yol verilən saptalizasiya əməliyyatına hazırda icazə verilmir. Avstriya şərablarının tipik meyvə ətri ağ üzüm sortu Gruner Veltlinerlə əlaqədardaır. Bu sort ölkənin bütün üzümlüklərinin üçdə bir hissəsindən çoxunda becərilir. Bu sortun ölkədə
yayılma tarixi 50 il olmasa da, özünə artıq “möhkəm yer
eləmişdir”. Bu sortdan hazırlanan şərab cavan halda içilir.
Avstriya üzümlüklərinin demək olar ki,70%-ni ağ sortlar
təşkil edir. Lakin son vaxtlar tünd qabıqlı üzüm sortları daha
çox populyarlıq qazanmaqdadır. Qırmızı üzüm sortlarından
Kaberne-Sovinyon üstünlüyə malikdir.
Avstriya federal ştatları şərabçılıq zonalarını müəyyən
edir. Bunlar, Aşağı Avstriya (30 min ha), Burqenland (14 min
ha) və Ştiriyadır (4,9 min ha), onların Vena (600 ha) daxil
olmaqla 16 şərabçılıq regionu və beş şərabçılıq rayonuna malik
Berqland regionu vardır (şəkil 5.20).

Şəkil 5.20. Avstriyanın şərabçılıq regionları
Əsas şərabçılıq regionları. Burqunland-iri region olub,
Macarıstanla sərhəddir. Dörd şərabçılıq zonasından ibarətdir.
Burqenlandda Noyzidlerze gölünün yaxınlığında əfsanəvi
Avstriya desert şərabı istehsal olunur.
Lower Austria- Aşağı Avstriya- ölkənin üzümlüklərinin
58%-i və buraxılan hər 10 butulka şərabın altısı burada istehsal
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olunur. Aşağı Avstriya özünün “reyn rislinqi” ilə məşhurdur.
Üzüm və şərabların keyfiyyətinin standartlaşdırılması üçün
regionun 750-dən çox istehsalçısı “Baxaunun azad üzümçüləri”
kooperativində birləşmişlər. Baxauda 1983-cü ildən üç kateqoriya turş şərab istehsalı üçün şərabçılar tərəfindən müəyyənləşdirilmiş apelasyon mövcuddur.
Steriya - cənub dağ regionu olub, Sloveniya ilə sərhəddir.
Üç zonadan ibarətdir.
Vena – Avstriya paytaxtı yaxınlığındakı regiondur. Vena
yaxınlığında 600 ha üzümlükləri vardır ki, bu da Venaya dünyanın inkişaf etmiş şərabçılıq paytaxtı statusunu verir.
Şərabların təsnifatı
Tafelwein - süfrə şərabları, Avstriya şərablarının ən
kütləvi kateqoriyasıdır.
Landwein - torpaq, yer şərabı (yalnız müəyyən şərabçılıq
rayonundakı üzümdən istehsal olunur). Onların tündlüyü 11,5
faizdən çox olmamalıdır. Bu kateqoriya Avstriya şərablarının 5
faizini təşkil edir.
Qualitatswein - keyfiyyətli şərab. Məhsuldan asılı olaraq
1mln. hektolitrə qədər istehsal oluna bilər. Bu sinfə aid edilən
şərab etiketdə göstərilən ayrıca rayonda istehsal olunmalı və
hazırlandığı üzüm sortunun ən yaxşı keyfiyyətini nümayiş
etdirməlidir. Spirtin miqdarı azı 9 faiz təşkil etməlidir. Bu kateqoriya şərablar xüsusi dequstasiyaya verilməklə ona məxsusi
kod təqdim olunur. Kabinet şərabında qalıq şəkərin miqdarı 9
q/l-i keçməməlidir.
Pradikat, Pradikatswein - bu kateqoriyanın bütün şərabları ayrı-ayrı şərabçılıq rayonlarından olmaqla, etiketdə məhsul
ili, şəkərin miqdarı rəsmi sertifikatlaşdırılmalıdır.
Spatlese - tam yetişmiş üzümdən alınan şərab. Spirtin və
qalıq şəkərin miqdarı təbii xarakterə malik olmalıdır.
Auslese - seçilmiş üzümdən istehsal olunan seçilmiş
şərabdır (yetişməmiş yaxud əzilmiş gilələr kənarlaşdırılır).
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Strohwein - “samanı” sarı şərab. Yetişib ötmüş üzümdən
azı üç ay saman yaxud, qamış üzərində soluxdurulmaqla istehsal olunur.
Eiswein - buzlu şərab. Tənəkdə donmuş üzümdən istehsal edilir.
Beerenauslese - yetişib ötmüş, yaxud faydalı kiflərlə
yoluxmuş gilələrdən alınan şirin şərabdır.
Ausbruch - təbii soluxdurulmuş, yetişib ötmüş və
“faydalı kiflərlə” yoluxdurulmuş üzümdən istehsal olunur. Bu
şərablar üzrə məşhur Rust şəhəri və onun zonası ixtisaslaşmışdır.
Trockenbeerenauslese – şərabların ali kateqoriyasıdır.
Çox şirin şərab olub, kişmişləndirilmiş, yetişib ötmüş, “faydalı
kiflə” yoluxdurulmuş üzümdən alınır.
Bütün Avstriya şərabları butulkanın boğazına yapışdırılmış xüsusi qırmızı, yaxud ağ markaya malik olmalıdır. Etiketdə
şəkərin miqdarı göstərilir. Etiketdə üzümün sortunun göstərilməsi üçün şərab azı 85% həmin üzümdən hazırlanmalı; məhsulun ilinin göstərilməsi üçün isə şərab 85% həmin ilin
məhsulundan ibarət olmalıdır.
Etiketdə Extratrocken sözü 4q/l-dən az şəkəri olan
şərablar üçün, Trocken 9 q/l-dən çox olmayan, Halbtrocken –
9-12 q/l, kəmşirin Halbsuss və Liicblah – 12- 45 q/l arası; şirin
- sweet və suss – 45q/l-dən çox şəkəri olan şərablar üçündür.
Şərabçıların koordinasiya fəaliyyəti və Avstriya şərablarının dünyadakı inkişafı ilə Avstriya şərab İnstitutu məşğul
olur.
5.2.11. Böyük Britaniya
Müasir London ərazisində ilk üzümlüklərin Roma imperiyası dövründə salındığı bildirilir. XI əsrdə 40-a yaxın üzümçülük təsərrüfatı qeydiyyatdan keçmişdir. Orta əsrlərdə ingilis
üzümlükləri monastırlarda inkişaf etdirilirdi.
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Hazırda ölkədə olan min hektara yaxın üzümlüklər 500
təsərrüfatda paylanmış və ondan ildə 13 min hektolitr şərab
istehsal olunur. Ekspertlər ingilis şərabçılığının ciddi inkişafı
üçün bütün şansların olduğunu qeyd edirlər. İndi Böyük
Britaniyada ağ, çəhrayı və qırmızı şərablar istehsal olunur ki,
onların çoxu palıd çəlləklərdə yetişdirilir. Ölkənin cənubşərqində butulkada fermentləşməni keçən oynaq şərablar
hazırlanır. Böyük Britaniyada idxal olunmuş şərab materiallarından şərablar istehsalı inkişaf etmişdir. Onların hazırlanmasına hələ 1635-ci ildə I Çarlzın dekteri ilə icazə verilmişdir.
Avropa İttifaqinnın reqlamentrləşdirici aktlarına uyğun
olaraq Böyük Britaniya süfrə şərablarının (table winc)
etiketində United Kindom yazısı olmalıdır. Keyfiyyətli şərablar
kateqoriyası (quality winc) üçün İngiltərə, yaxud Uels üzümlüklərinin göstərilməsi, hibrid üzüm sortlarından hazırlanan şərablar üçün isə Regional Conntries yazısı vacibdir.
İngiltərə ənənələr ölkəsi olub, burada həm də alkoqol
istehlakı özünə məxsus yer tutur. Məsələn, ailədə yeni uşaq doğulduqda valideynlər imkandan asılı olaraq butulka ilə və ya
yeşiklə portveyn şərabı alır və həmin uşaq həddi buluğa
çatdıqda təntənəli şəkildə içirlər.
Böyük Britaniya dünyanın ən böyük şərab istehlakçılarındandır.
5.2.12. Moldova
Moldova qədim şərabçılıq ölkələrindəndir. Burada
Varvaroçka (Florest) kəndi yaxımlığında bizim eradan 2800 il
əvvələ aid üzüm toxumu tapılmışdır.
Şərabşılığın sənaye istehsalına 1812-1813-cü illərdə Bessarabiyanın Rusiyaya birləşdirilməsindən sonra başlanmışdır.
İmperator I Aleksandr Fransadan şərabçı mütəxəssislər dəvət
etmiş və onlar gələrkən özləri ilə klassik fransız sortları
gətirmişdilər. Kisinyovdan 36 km-lik məsafədə olan Xınçest
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kəndi “fransız” şərabçılığının yayıldığı yer oldu. Romaneşti
dərəsində (Romanovlar sülaləsinin şərəfinə belə adlandırılmışdır) isə imperatorun şəxsi şərab zavodu tikilmişdi. 1850ci ildə çarın fərmanı ilə şərabçılıq İnstitutu yaradılmışdır.
1914-cü ildə Bessarabiya quberniyası üzümlüklərin
sahəsinə görə Rusiya imperiyasında birinci yer tutdu. SSRİ
dövründə Moldovanın “Fetyaska”, “Kodru”, “Moldova buketi”, “Xeres” şərabları məşhur idi.
Hazırda üzümçülük-şərabçılıq müasir Moldova iqtisadiyyatında ən vacib sahələrindəndir. Kiçik ölkə olmasına baxmayaraq çoxlu sayda sakit və oynaq şərabları, həmçinin brendiləri
ilə tanınır.
160-a yaxın şərabçılıq təsərrüfatı şərab istehsalı ilə məşğuldur. Məşhur Krikov zirzəmisi yalnız 65 km dairəvi yeraltı
yoldan və 120 km qalereyadan ibarətdir. Yeraltı şəhərin öz
“küçələri”, “yol hərəkətləri” qaydası mövcuddur.
Sovet sistemi dağıldıqdan sonra digər MDB ölkələri kimi
Moldova da çox ciddi problemlərlə qarşılaşmalı oldu, lakin
bütün bu çətinlikləri aşan ölkə şərabçılığında indi 35-ə yaxın
şərab doldurma xətləri mövcuddur.
Avropa yenidənqurma və inkişaf bankı bu ölkədə
şərabçılığın inkişafı üçün xüsusi proqram işləyərək realizə edir.
Moldovada dörd şərabçılıq bölgəsi vardır. Bunlar
Mərkəzi (kodr), Cənubi-Şərq, Cənub və Şimaldır. Zonalar da
öz növbəsində 7 əsas şərabçılıq dairələrinə bölünür. Purkar,
Balti, Laloveni, Stanceni, Hincesti, Romaneşti, Krikov.
Ölkədə ən geniş yayılmış üzüm sortlarından Rkasiteli,
Kaberne, Aliqote, ağ Fetyaska, Merlo, Pino qrup sortları və
Tramineri göstərmək olar.
5.2.13. Rusiya
Rusiyada üzüm bitkisinə dair tapılan sənədlər IX-XII
əsrlərə aiddir.
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Alman səyyahı Adam Oleariyə görə Rusiya imperiyasının ərazisində ilk üzümlüklər 1613-cü ildə Həştərxanda
salınmışdır.
1656-1657-ci illərdə çar sarayına ilk şərab partiyasının
gətirildiyi bildirilir. 1660-cı ildən sonra Tambov, Kursk və Tulada üzümlüklər salınır. 1706-cı ildən sonra birinci Pyotr Donda üzümlüklər salınmasına dair göstəriş verir.
XVIII əsrin ikinci yarısından Rusiyada üzümçülük intensiv inkişaf etdirilməyə başlanır. Krımın Rusiyaya birləşdirilməsindən sonra knyaz Q.A.Potyomkin Macarıstandan 20 min
üzüm tənəyi alıb gətirərək orada əkdirir.
Rusiya imperiyasının cənuba doğru genişləndirilməsi ilə
yeni ilkin şərabçılıq regionları formalaşmış olur. Stavropol və
Krasnodar, Rostov və Dağıstan vilayətləri buna misal ola bilər.
1914-cü ildə Rusiyada ilk dəfə üzüm və şərab haqqında
qanun qəbul edilir. Bu dövrdə Rusiya üzümlükləri 50 min
hektar sahəni tuturdu.
Rusiya şərabçılığı tarixində qraf M.S.Vorontsov və knyaz
L.S.Qolitsinin xidmətləri xüsusi qeyd olunmalıdır. Onlar
imperiyanın üzüm becərilə bilən bütün bölgələrində üzüm bitkisinin yayılması və şərabçılığın təşəkkül tapmasına çox əmək
sərf etmişlər.
1985-ci ildə keçmiş SSRİ üzümlüklərin sahəsinə görə
dünyada ikinci yerə (İspaniyadan sonra), şərab istehsalına görə
isə Fransa və İtaliyada sonra üçüncü yerə çıxdı. Ölkə ildə
adambaşına 20 litr şərab istehsal edirdi. SSRİ-də 206 şərabçiliq
zonası müəyyən olunmuşdu ki, onlardan da 196-ı şərab hazırlamaq üçün üzüm becərilməsi ilə məşgul olurdu. Müasir Rusiyada 5 region üzrə şərab istehsal olunur. Bunlar İnquşetiya,
Dağıstan, Rostov vilayəti, Stavropol və Krasnodardır.
Don, Kuban və Kabardin - Bolqariyada desert şərablar istehsal olunur. Rusiyada 30 mln. dekalitrə yaxın şərab istehsal
olunur.
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Rusiyada keyfiyyətli şampan şərabları və konyaklar
istehsal olunur. 1997-ci ildə ölkənin götürdüyü öhdəliyə uyğun
olaraq ixraca verilən “şampan” və “konyak”-ın adı dəyişdirilməlidir. 20-25 il müddətində həmin içkilərin adının daxili
bazarda dəyişdirilməsi nəzərdə tutulur.
Rusiyanın Moskva və Sankt-Peterburq şəhərində regiondan (xüsusilə də MDB ölkələrindən) daxil olan şərab və
brendlərin saxlanması və doldurulmasına xidmət edən 50-dən
çox iri şərabçılıq zavodu fəaliyyət göstərilir.
Rusiyaya alkoqol idxalının 46 faizə yaxını uzaq xarici
ölkələrin payına düşür. MDB ölkələrindən Rusiyaya ən çox
şərab ixrac edənlər - Moldova və Gürcüstan; brendi ixrac
edənlər - Azərbaycan və Ermənistandır.
Rusiyada ildə adambaşına mütləq alkoqol istehlakı 14,5
litr təşkil edir ki, onun da yalnız 5-6 faizi şərabın payına düşür.
Müqayisə üçün qeyd edək ki, Finlyandiya, İsveç kimi şimal
ölkələrində şərabın payı 12-20 faizdir.
5.2.14. Sloveniya
Yuqoslaviya dağılana qədər Sloveniya onun tərkibində
ən inkişaf etmiş şərabçılıq ölkəsi idi. Onun payına Yuqoslaviya
şərab istehsalının cəmi 6 faizi düşsə də, onlar çox yüksək
keyfiyyəti ilə seçilirdi.
1998-ci ildə Sloveniyada 23,6 min hektar üzümlük vardı
ki, onun da 6 min hektarı dövlət mülkiyyətində idi.
Şərabçılıq regionları
Litoral (Primorje)- Sloveniya şərablarının 45 faizi verir.
Drava Valley (Podravje) – 40 faizini verir.
Sava Valley (Posavje) -15 faizini verir.
Sloveniyanın ağ şərablar istehsalı üzrə tanınmış və ola
bilsin ki, ən yaxşı şərabçılıq rayonu Drava Valley regionunun
lyutomer rayonudur. Burada istehsal olunan Laski Rizling
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şərabı bir zamanlarBöyük Britaniyada ən çox satılan şərab
olmuşdur. Ən çox ixrac olunan brend- “cloburg”-dur.
Şərabların təsnifatı
Namizno Vino - süfrə şərabı; Korovostino Vino keyfiyyətli şərab; Vrhunsko Vino - yüksək kateqoriyalı şərab.
Sloveniya şərab hazırlanma texnologiyasını inkişaf etdirərək qonşuları olan Avstriya və İtaliya ilə uğurla rəqabət
aparmaqdadır.
5.2.15. Ukrayna
Bu ölkədə üzümçülük bizim eradan əvvəl IV əsrdə
meydana gəlmişdir. Qədim Xerson əhalisi şərabçılıqla məşğul
olaraq Skit və Tavrlarla şərab ticarəti aparırdı.
1990-cı ildə Ukraynada 175 min hektar üzümlükdən 2,7
mln. hektolitr şərab istehsal olunmuşdur.
Ukraynada şərabçılığın müəyyən qədər ixtisaslaşması baş
vermişdir. Krımın cənub sahili markalı, desert və tündləşdirilmiş şərablar; Xerson, Nikolayev, Odessa vilayətləri və
Zakarpatiye ağ və qırmızı süfrə şərabları, xüsusilə də desert və
Şampan metodu ilə istehsal olunan oynaq şərabları ilə
məşhurdur. Oynaq şərablar bryutdan-kəmturşa və hətta qırmızı
kəmşirinə qədər geniş çeşiddə buraxılır. Ukrayna hər il Kiyev,
Xarkov, Odessa, Sevastopol və digər şəhərlərdə 50 milyon
butulkaya yaxın Sovet Şampanı tipli oynaq şərablar buraxır.
“Novıy svet” Şampan zavodunun illik kolleksiya tirajı 2
milyon butulka təşkil edir.
“Massandra” aqrar istehsalat birliyi. Hazırda Massandra
aqrar istehsalat birliyi “Massandra” baş şərab zavodundan və 9
sovxoz-zavoddan ibarətdir. Birlik 30 addan çox markalı
şərablar, o cümlədən məşhur ağ Muskat “qırmızı daş“ likor
muskat şərabı istehsal edir. Bu şərab dünyanın nüfuzlu şərab
ekspertləri tərəfindən dünyada buraxılan ən yaxşı muskat
şərablarından biri kimi qəbul edilmişdir.
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Massandra enotekasında müxtəlif marka və yaşa malik
milyon butulkaya yaxın şərab saxlanır.
Krımın cənub sahillərində 4 min hektara yaxın
üzümlüklərdən ildə 1 mln. dekalitrə yaxın şərab istehsal olunur.
Ukraynada üzümçülük-şərabçılığın inkişafı ilə bağlı elmi
tədqiqatlar V.E.Tairov adına üzümçülük və şərabçılıq ElmiTədqiqat İnstitutunda, həmçinin üzümçülük və şərabçılıq
İnstitutu “Maqaras”da yerinə yetirilir.
5.2.16. Yuqoslaviya
Hazırda Yuqoslaviyanın tərkibinə iki respublika daxildir.
Bunlar Serbiya və Çernoqoriyadır. Çətin iqtisadi və siyasi
problemlərə baxmayaraq burada şərab nəinki istehsal, hətta
ixrac edilir.
Serbiya 5 şərabçılıq dairəsinə malikdir. Onlardan ən tanınmışı Navipdir. O özünün qırmızı şərabları, xüsusilə də serb
üzüm sortu Prokupacdan (qərbi və cənubi Morava) alınan
şərabları ilə şöhrətlənmişdir. Ağ şərablar Sumadiya-velika
Morava regionunda istehsal olunur.
Kosova ərazisində olan iki şərabçılıq dairəsində 1990-cı
ildə 10 min hektar üzümlük var idi. Bu regionun istehsal etdiyi
şərabların 80 faizi ixrac olunurdu. 2000-ci ildə Kosovada 4087
ha üzümlük bərpa olundu.
Dörd şərabçılıq regionu Voevodina muxtar diyarında yerləşir (daha məşhur şərabçılıq kooperativləri buradadır). Ən
yaxşı şərablar Zupa, Fruska Gora və Podrum Palicdə istehsal
olunur.
Çernoqoriya 3 şərabçılıq dairəsinə və 4 min hektar üzümlüklərə malikdir. Ən məşhur şərab Cernoqorski Vrahac adlanır.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, əgər Çernoqoriya şərablarının
etiketində 13 iyul yazısı olarsa, bu şərabın istehsal tarixini
deyil, dövlət kooperativinin adını göstərir.
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Şərabçılıq həmişə serb mədəniyyətinin bir hissəsi olmuşdur. Nemaniçi sülaləsinin idarəçiliyi dövründə 1166-1371-ci
illərdə yerli şərabçılıq daha yüksək inkişaf səviyyəsinə
çatmışdı.
XX əsrin sonundan Yuqoslaviya dağılana qədər, burada
hər il 6 mln. hl. şərab istehsal olunurdu. Lakin həmin dövrdə
keyfiyyət deyil, kəmiyyət öndə gedirdi.
XXI əsrin birinci onilliyinin ortalarında istehsal həcmi
1,5 mln hl təşkil edirdi. İstehsal olunan məhsulun yalnız 5%-i
qonşu ölkələrə ixrac olunur. Şərabların yalnız 35%-i yüksək
keyfiyyətli şərab kateqoriyasına aid edilə bilər. Üzümlüklərin
real sahəsi 20 min hektara yaxındır.
Burada yerli üzüm sortlarına birinci dərəcəli rol verilir.
5.2.17. Xorvatiya
Bütün keçmiş Yuqoslaviya respublikaları arasında
Xorvatiya daha çox üzümlüyünün olması ilə fərqlənir. Burada
baş verən müharibə zamanı üzümlüklərin xeyli hissəsi məhv
edilsə də son vaxtlar onun bərpasına başlanılmışdır. Hazırda
ölkədə 60 min hektara yaxın üzümlük vardır. Ölkədə istehsal
olunan şərabın 60 faizindən çoxu ağların payına düşür.
Ölkə üzümlükləri iki vilayətdə yerləşir.
Kontinental Xorvatiya 7 subregionu əhatə edir. Əsas
üzüm sortu Grasevinadır. İstehsalın 93 faizini ağ şərablar təşkil
edir. Maraqlı şərablardan biri Kutjevacka Grasevinadır.
Primorski Xorvatiya 4 subregiondan ibarətdir. Burada
ənənəvi olaraq yüksək miqdarda alkoqola malik qırmızı şərablar istehsal olunur. Son vaxtlar başqa stildə hazırlanan şərablar
da meydana gəlmişdir. Ölkənin ən məşhur üzümlüklərindən biri olan Dangac ilk apelasyon kimi seçilmiş və hələ köhnə Yuqoslaviya təsnifat sistemində hüquqi baxımdan dəstəklənmişdir. Şərabların təsnifatında iki qrup fərqləndirilir.
Stolno Vino-süfrə şərabı;
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Vrhuncko Vino-keyfiyyətli şərab.
Balkanlar köhnə üzüm sortları ilə zəngindir. Ölkənin ərazisində - şimalda pannon düzünə, cənubda Yunanıstana, qərbdə
Adriatikə və şərqdə Bolqarıstana qədər 300-ə qədər sort
becərilir.
Dağlıq Bosniya-Hersoqovina istisnalıq təşkil edir. İstər
torpaqların xarakteri, istərsə də müsəlman əhalisi hər yerdə
kommersiya şərabçılığını çox nadir işə çevrmişdir. Yalnız bu
baxımdan Dalmat daxili rayonlarının sahil xətti və Mostar
rayonu fərqlənir. Buranın Mostar Zilavka - ağ sortu yadda
qalan xarakterdə olub, ərik ətirli tam dolğun turş şərab verir.
Yerli qırmızı Blatina sortu da populyarlığı ilə fərqlənir.
Xorvatoiaynın Slovenia regionu hər şeydən əvvəl öz palıdı ilə məşhurdur. Buradan İtaliyaya - orada çox sevilən böyük
tutumlu çəlləklər (botte) göndərilir. Region tədricən öz
şərabçılıq ənənələrini bərpa etməyə çalışır.
5.2.18. Albaniya
Bu kiçik dağlıq ölkənin ərazisi Avropada üzümün ilk yayılma regionlarından hesab olunur. Albaniyada islam dini yayılana qədər yəni, XVIII əsrə qədər şərab istehsalı ilə məşğul
olunmuşdur. XX əsrin ikinci yarısında Albaniyada sosializmin
qələbəsindən sonra şərabçılıq yenidən inkişaf etdirilməyə başlanmışdır. 1957-ci ildə ölkədə 24 şərabçılıq təsərrüfatında turş
şərablar və yerli raki istehsal olunurdu. Albaniya xaricə uğurla
şirin şərablar, brendi və üzüm şirəsi ixrac edir. 1990-cı ildə
yerli üzüm sortlarının öyrənilməsi və şərabların keyfiyyətinin
yüksəldilməsi üçün təcrübə stansiyası yaradılmışdır. 1992-ci
ildə torpaqların özəlləşdirilməsi proqramının qəbul edilməsi
şərabçılğın inkişafına müəyyən təkan vermişdir.
Albaniyada dörd şərabçılıq regionu və 6 min hektar
üzümlük vardır. Ölkə 106 min hektolitrə yaxın şərab istehsal
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edir. Daha məşhur milli şərab istehsalçısı – “Qızıl ulduz” kooperatividir.
5.2.19. Çexiya
Çexiya şərabından çox pivəsi ilə tanınır. Bununla belə
onun şərabçılıq sahəsində də uğurları vardır.
Ölkənin əsas üzümlükləri (10 min ha yaxın) MoraviyaMikulov Satov, Vinium, Vinne Sklepu Valtice və Znojmo
şərabçılıq regionlarında yerləşir. Burada ağ (bütün istehsalın
dörddə üçü), qırmızı və oynaq şərablar hazırlanır. Ən məşhur
şərablardan olan Moravenka şərabı Znovin-Satov şərabçılıq
təsərrüfatında istehsal olunur. Moraviyanın Valtise qəsrində
milli şərabçılıq mərkəzi fəaliyyət göstərir.
Boqemiyada şərabçılıqla 1Х əsrdən məşğul olurlar.
Şərabçılıq regionlarına Lobkowitz, Roudnice, Litomericl
Karlstein daxildir. Burada məşhur bogema oynaq şərabı sekt
hazırlanır.
1995-ci ildə Çexiyada şərabçılğın inkişafını tənzimləyən
qanun qəbul edilmişdir. Son vaxtlara qədər Çex şərablarının
təsnifatı almanlarınkına yaxın idi. Lakin fransızların təsnifatına
oxşadılması üçün işlər aparılır. Çexiyanın demək olar ki, bütün
şərabçılıq məhsulları daxili bazarda istehlak olunur.
Üzümlüklərinin 70%-i yüksək ştamblı və gencərgəli
şpalerlədir. Tənəyə kordon forması verilmişdir. Üzüm əkinləri
yamaclarda terraslar şəklindədir. Çexiyada əsasən texniki üzüm
sortları becərilir. Çəhrayı Traminer, İtaliya Rislinqi, MüllerTurqau, yaşıl Beltliner, ağ Pino, Pino qri, qara Pino, Sovinyon,
Kaberne- Sovinyon və s. belə sortlardandır. Süfrə üzümü
istehsalı az miqdarda olub (4-5 min ton), əhalinin tələbatı idxal
hesabına (xüsusilə də Bolqarıstan və Rumıniyadan) ödənilir.
Sənaye üzümlükləri əsasən iri təsərrüfatlarda yerləşir. Çexiya
üzümlükləri
üzümün
yayıldığı
şimal
sərhədlərində
becərildiyindən burada zərif ağ süfrə şərabları istehsalı (80%
265

kəmturş və 20% turş) üçün daha yaxşı şərait mövcuddur. Vermutlar istisna olunmaqla tünd şərablar buraxılmır. Şərab
istehsalı ildə 1,1 mın hl təşkil edir. İxrac cüzi olsa da, idxal 5
mln dal (əsasən Macarıstan, Bolqarıstan, Rumıniya və b) təşkil
edir. İllik adambaşına şərab istehlakı 15 litrdir. Çexiyada 300-ə
yaxın adda şərab buraxılır .
5.2.20. İsveçrə
Müasir İsveçrənin ərazisində üzüm bitkisinin bizim
eradan 2500 il əvvəl qədim romalılar tərəfindən becərildiyi
göstərilir. XIX əsrin sonunda İsveçrə üzümlükləri filloksera
zərərvericisindən və başqa xəstəliklərdən çox itkilərə məruz
qaldı. Nəticədə üzümlüklərin 60 faizi itirilmiş oldu. Hazırda
ölkədə 15 min hektara yaxın üzümlük vardır. Daha çox tanınan
yerli üzüm sortu Şasladır. Bu sortdan isveçrəlilər üçün müqəddəs olan yüngül şərablar hazırlanır. İsveçrə ildə 1 milyon
hektolitrə yaxın şərab istehsal edir. Onun təqribən yarısı
qırmızı şərablardır. Ölkə hər il istehsal etdiyindən bir qədər də
artıq miqdarda şərab idxal edir. İdxal olunan şərablar arasında
yeni Dünya ölkələrinin məhsulları artmaqdadır. Məsələn,
ölkəyə 1996-cı ildən sonra Çili və Argentina şərablarının idxalı
demək olar ki, 3 dəfə artmışdır.
Wadenswil şəhərində federal enologiya və üzümçülük
məktəbi fəaliyyət göstərir.
İsveçrə konfederasiya quruluşuna malik olub, 22 kantondan ibarətdir. Ölkədə dörd rəsmi dil vardır. Bunlar fransız,
alman, italyan və köhnə roman dilidir.
Şərab əsasən franko dilli kantonlarda istehsal olunur.
Bunlara, Bale (valis) və Vo (Vand) (əsas şərab istehsalçıları),
Jeneva (Geneva), Nevsatel, Fribur və Yura aiddir. Alman dilli
8 kanton-Bazel, Bern, Apay, Qranbyunden, Sankt-Qallen,
Şaffxauzen, Turqay və Sürix. İtalyan dilli İsveçrə kantonları
arasında daha yüksək keyfiyyətli ağ turş və qırmızı şərablar
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Vale, Qranbyunden və Tiçino kantonlarında istehsal olunur.
Burada qəbul edilmiş təsnifata görə şərablar aşağıdakı əsas
kateqoriyaları əhatə edir.
Apelation d`Origine Controlee (mənşəyinə görə nəzarət
olunan) - kantonlar üzrə sərbəst şəkildə müəyyən olunur və
tənzimlənir. İstənilən şərab istehsal edən kənd öz apelasyonunu
qeydiyyatdan keçirə bilər. 1988-ci ildə bu qaydanı yerinə yetirməyə başlayan ilk kanton Jeneva olmuşdur. “Kənd” apaelasyonuna əlavə olaraq hər kanton ümumi adlandırılan xarakterik
(generic) dairə və “sitilistik” apelasyonunu adlandıra bilər.
Belə dairə və apelasyonların sayı hər il artır. Apelasyonlar şərabın stilini və onu istehsal etmək üçün üzümün sortunu
müəyyən edir.
Fransız Vin de Pays kateqoriyasına analoq olaraq mənşəyinə görə ümumi adlandırma müəyyən olunur.
Ərazi mənsubiyyətinə görə müəyyən olunmayan şərablar
- süfrə şərabları Red (qırmızı) və White (ağ) kimi ifadə olunur.
İsveçrə şərabları baha olmasına baxmayaraq çox böyük
dünya şöhrəti qazanmışdır. Bu ölkənin Avropa şərabçılığında
əsl hadisə ola biləcəyi günün uzaqda olmadığı proqnozlaşdırılır.
5.2.21. Makedoniya
Makedoniya – qədim dağlıq ölkəsi olub, Pind (qərbdə) və
Rodop (şərqdə) arasında yerləşir. Burada şərabçılıqda çox
qədim zamanlardan məşğul olmuşlar. Çoxlu miqdarda pis
olmayan keyfiyyətdə yerli şərablar hazırlanır.
Makedoniya dünyada Makedoniyalı İsgəndərin vətəni
kimi tanınır. Qədim Makedoniyanın ərazisinin bir hissəsi hazırda Yunanıstana, digər hissəsi isə Yuqoslaviya dağıldıqdan
sonra müstəqil dövlət olan Makedoniyaya aiddir. Makedoniya
30 min hektara yaxın üzümlüyə malik olub, ildə 1,8 mln hl,
əsasən də qırmızı şərablar istehsal edir. Təəssüflə qeyd etmək
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lazımdır ki, 2001-ci ildə etnik qruplar arasında baş verən toqquşmalar nəticəsində ölkə şərabçılığına ciddi ziyan dəymişdir.
Makedoniyada üç şərabçılıq dairəsi vardır. Bunlar
Povardarje (Skanye şəhərinin yaxınlığında) Pcinya –Osogovo
(Bolqarıstanla sərhədə yaxın) və Pelagonija-Pologdır (Oxrid
gölü ətrafında Albaniya ilə sərhəddə). Ölkə bir neçə müasir
üzümlüklərə malikdir. Onlardan daha məşhuru 20 min ark
sahəyə malik yüksək dağlıq üzümlüklər olub, Tikves adlanır.
Makedoniya 40-dan çox şərab istehsal edir və onların bəziləri
çox yüksək keyfiyyəti ilə fərqlənir. Makedoniyanın iri şərab
istehsalçısı – AD Vinarska Vizba Povardarjedir. Mənşəyinə
görə adlanmasına nəzarət olunan keyfiyyətli şərab Vrno Vino
adlanır. Üzüm sortları arasında qırmızılar – Prokupas, Vranaş,
Kratosiya, Plovdina, Qrenaş, Stanuşina, Krater, Qame və Tera
üstünlük təşkil edir. Onlardan turş, bir qədər şirintəhər qırmızı
şərablar hazırlanır.
Makedoniya şərabları kütləvi şəkildə ixrac olunmaqla
qiymət və keyfiyyət nisbəti yüksək dəyərləndirilir. Makedoniya
şərablarının çox hissəsi Almaniyaya aparılır.
5.2.22. Malta
Maltada şərabçılığın meydana gəlməsi finikiyalıların
dövrünə təsadüf edir. Lakin daimi müharibələr burada üzümçülüyün ciddi inkişafına imkan verməmişdir. Burada şərabçılığın
əsası 1530-cu ildə Malta və Qozo adasını noanitlər ordeninə
vermiş imperator V Karl tərəfindən qoyulmuşdur.
Qədim üzüm sortlarından, o cümlədən Siciliya mənşəlilərdən Maltada tünd ağ və qırmızı şərablar, həmçinin keyfiyyətli çəhrayı şərablar alınır. Şərablar istehsalı üçün üzümün
xeyli hissəsi İtaliyadan daxil olur.
Maltanın 1000 hektara qədər üzümlüyündən alınan
şərabla, çox vaxt xaricdən gətirilənlər, əsasən də İtaliyadan
alınanlar qarışdırılaraq şərablar hazırlanır. Ölkənin qədim şə268

rabçılıq təsərrüfatı Emmanuel Dilicata 1907-ci ildə yaradılmışdır. Onun xidməti aborigen üzüm sortlarının saxlanması, inkişaf etdirilməsi və ondlaran şərablar hazırlanmasından ibarətdir.
Marsovin şirkəti (1956-cı ildən bu adla mövcuddur)
1919-cu ildə yaradılmış və Maltanın ən Şərqində yerləşən məşhur Marsin üzümlüklərinə malikdir. Bu şirkətin bütün şərabları
Fransız palıd çəlləklərində yetişdirilir. Şirkətin şərabları ilk
malta şərabıdır ki, Fransada keçirilən müsabiqədə qızıl medal
almışdır. İtaliya şirkəti Antinorinin dəstəyi ilə Meridiana şərablar istehsal edir.
Maltanın əsas şərabçılıq regionu Burmarraddır. Ölkədə
istehsal olunan şərabların çox hissəsi daxili bazara üçün
nəzərdə tutulur.
5.2.23. Slovakiya
Müasir Slovakiya ərazisində üzümün eramızdan əvvəl 67-ci yüzillikdə becərildiyi məlumdur. Lakin üzümçülüyün əsl
inkişafı roma legionerlərinin buraya gəlişindən sonra mümkün
olmuşdur. 13-14-cü əsrlərdə üzümlüklərin çoxaldılması ilə
Slovaklar da məşğul olmağa başlamışdır.
Slovakiya 1993-cü ildə öz müstəqilliyinə qovuşduqdan
sonra keçmiş Çexoslovakiya üzümlüklərinin 2/3 hissəsi onun
ərazisinə düşmüş oldu. Bir neçə şərabçılıq regionları fərqləndirilir. Sereddə 1825-ci ildən oynaq şərablar istehsal olunur. Ölkədə az miqdarda tokay şərabları da istehsal olunur. Nitra
winery şərabçılıq təsərrüfatı beynəlxalq səviyyəli şərablar hazırlanmasına nail olmuşdur. Ölkədə istehsal olunan demək olar
ki, bütün şərablar daxili istehlaka verilir, yalnız onun az bir
hissəsi Çexiya və Polşaya ixrac olunur.
Slovakiya şərabları çox fərqlidir. Burada şərab hazırlanması üçün nəzərdə tutulan 23 ağ və 10 qırmızı üzüm sortu
qeydiyyatdan keçmişdir.
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5.3. Asiya ölkələri
5.3.1. Azərbaycan
Azərbaycan ən qədim üzümçülük-şərabçılıq ölkəsi olub,
burada sahənin tarixinin 5-7 min il bundan əvvəllərə aid olduğu
bildirilir. Çoxsaylı müharibələr və toqquşmalar üzümçülükşərabçılığın çökməsi, sonralar sülh şəraitində yenidən dirçəlməsi və hətta çiçəklənməsi ilə nəticələnmişdir.
Rusiya işğalından sonra, yəni XIX əsrin əvvəllərində
Azərbaycan şərabçılığı kommersiya yönündə inkişaf etməyə
başlamışdır. Azərbaycanı Rusiya ilə birləşdirən iki dəmir yolu
xəttinin çəkilməsi sahənin inkişafına təkan vermiş oldu. 1913cü ildə ölkədə 26500 ha üzümlük var idi. Şərab istehsalı 400
min hl təşkil edirdi. 1931-ci ildə şərab istehsalı və satışı üzrə
ilk dövlət müəssisəsi yaradıldı.
Azərbaycan çoxlu sayda yerli üzüm sortları ilə tanınır.
Tanınmış və geniş yayılmış texniki üzüm sortlarından Mədrəsə,
Bayanşirə, Xındoqnı, Həməşərə, Şirvanşahı və b. göstərmək
olar.
Azərbaycanda üzümçülüyün əsas inkişafı XX əsrin ikinci
yarısına təsadüf edir. O dövrdə respublikada üzümçülüyün inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilirdi. 1969-cu ildə ölkədə
seyrəkliyi 60-70 faiz olan cəmi 50 min hektar üzüm sahəsi var
idi. Mövsüm ərzində 230 min tona yaxın məhsul istehsal olunurdu. Qısa müddət ərzində ən iri aqrar-sənaye kompleksi kimi
fəaliyyət göstərən Dövlət Üzümçülük və Şərabçılıq Komitəsi
yaradıldı. Onun tərkibinə 256 ixtisaslaşdırılmış sovxoz, o cümlədən 97 sovxoz-zavod, 8 ilkin emal və 10 təkrar emal zavodları daxil edilmişdi. Təkcə bu sahədə 132 min fəhlə, mütəxəssis
və qulluqçu çalışırdı. Hər il 20-22 min hektar sahədə yeni
üzümlüklər salınırdı. Artıq 1984-cü ildə Azərbaycanda üzümlüklərin sahəsi 284 min hektara, hər hektardan məhsuldarlıq
100 sentnerə, ümumi məhsul istehsalı isə 2,1 milyon tona
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çatdırılmışdı. Ölkədə 60 markadan çox şərab istehsalına nail
olunmuş, 70,7 milyon dekalitr şərab, 11,6 milyon dekalitr
konyak istehsal edilmiş, hər il respublikadan kənara 230-250
min ton süfrə üzümü göndərilirdi. 1984-cü ildə Azərbaycan
üzüm istehsalına görə İttifaqda birinci yerə çıxmışdı. Lakin 80ci illərin ortalarından başlayaraq keçmiş Sovet İttifaqının rəhbərliyi tərəfindən aparılan antialkoqol kampaniyası nəticəsində
Azərbaycanda böyük zəhmət hesabına yaradılmış üzüm bağları
məhv edilərək iqtisadiyyata ciddi ziyan vurulmuş, insanlar gəlir
mənbələrindən məhrum edilmişlər.
90-cı illərin ikinci yarısından etibarən Azərbaycanda
üzümçülüyün yenidən dirçəlişi üçün əlverişli şərait yaradılmış
və bu istiqamətdə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsinə
başlanılmışdır. Belə ki, 2002-ci ildə “Üzümçülük və şərabçılıq
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul olunmuş, üzümçülüyün inkişafı üzrə tədbirlərin də nəzərdə tutulduğu“ Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)”, “2008-2015-ci
illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları
ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”, “2008-2015-ci
illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması
və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”, “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramı” kimi mühüm sənədlər təsdiq edilmişdir.
“2012-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında
üzümçülüyün inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiqi
üzümçülüyün inkişafında əsaslı dönüş yaratmaqdadır. Ölkədə
aparılan islahatlar, sahibkarlığa dövlət dəstəyi bölgələrdə
üzümçülüyə marağın artmasına səbəb oldu. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 113 layihə üzrə 20,7 milyon manat
kredit ayrılması, Gəncə-Qazax, Cəlilabad, Salyan və digər
bölgələrdə 1500 hektar üzüm bağının salınması bu istiqamətdə
görülən tədbirlərin əməli nəticəsidir.
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Azərbaycan istehsal etdiyi şərabların əsas hissəsini ixrac
etməyi nəzərdə tutur. Lakin qlobal bazarlarda şərab istehsalçıları arasında rəqabət artmaqdadır. Son on ildə Çin Xalq Respublikası (ÇXR) iqtisadiyyatının sürətlə inkişaf etməsi beynəlxalq şirkətlərin bu ölkəyə marağını xeyli artırıb. Çində əhalinin
artım tempinin yüksək olması ilə əlaqədar, bu ölkədə şərab
məhsullarına tələb sürətlə artmaqdadır.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən
Azərbaycandan Çinə 2010-cu ildə 1.1, 2011-ci ilə 62.3, 2012-ci
ildə isə cəmi 47.8 min ABŞ dolları dəyərində şərab ixrac
olunmuşdur. Halbuki əsaslandırılmış marketinq strategiyası,
düzgün distributor seçimi, Çinin idxal-ixrac prosedurları haqqında dolğun məlumat, Çin bazarındakı yerli və xarici rəqiblər,
habelə daxili paylama kanalları ilə tanışlıq, geniş miqyaslı
təbliğat kampaniyaları, reklam, o cümlədən zəruri maliyyə və
dövlət dəstəyi sayəsində yerli şərablarımızın Çin bazarına həm
kəmiyyət, həm də keyfiyyət baxımından sürətli girişini təmin
etmək olar.
Bununla əlaqədar, Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunda (AZPROMO) Biznes və Məlumat
Mərkəzi tərəfindən yuxarıdakı məsələlər nəzərə alınmaqla
Asiyanın ən böyük ixrac bazarı kimi ÇXR-nın şərab bazarı təhlil olunmuş və qarşıda duran vəzifələr müəyyən edilmişdir.
2016-cı ilin sonunda Azərbaycanın şərab istehsalçıları öz məhsullarını bu ölkədə tanıtmaq imkanı əldə etmişdir.
Təhlillər göstərir ki, əhalisinin sayı az, lakin yüksək
ÜDM göstəricisinə malik ölkələrdə adam başı istehlak potensialı böyük olsa da, əhalinin azlığı səbəb ilə ümumilikdə bazarın həcmi çox kiçikdir. Məsələn, Sinqapur adambaşına düşən
milli gəlirə görə dünyada ön sıralarda olmasına baxmayaraq,
Asiyanın digər ölkələri ilə müqayisədə daha az əhaliyə malik
olduğu üçün bazarın həcmi də məhduddur. Əvəzində bu
xüsusiyyətinə görə Sinqapur bazarı dəyər baxımından böyük
potensiala malikdir. Digər tərəfdən, Hindistan adambaşına
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düşən ÜDM üzrə aşağı göstəriciyə malik olsa da, əhalinin çoxluğu kütləvi satışlar (həcm baxımından) üçün böyük potensial
vəd edir. Lakin, bu faktorlara bir çox hallarda mədəni və iqtisadi amillər ciddi təsir edir. Belə ki, sözügedən ölkələrin əsas
şəhərlərində şərab istehlakı yüksək göstəriciyə malik olduğu
halda, şəhərətrafı bölgələrdə yaşayan əksər əhalinin şərab haqqında anlayışı məhduddur. Adambaşına düşən şərab istehlakına
nəzər salarkən, turizmin yüksək inkişaf etdiyi Asiya ölkələrində (Sinqapur, Honq-Konq kimi) şərabın yerli əhali ilə
müqayisədə daha çox turistlər tərəfindən istehlak olunduğu da
xüsusilə qeyd olunmalı və bu məsələlər ölkə istehsalçı şirkətləri tərəfindən diqqətdə saxlanmalıdır.
5.3.2. Türkiyə
Türkiyənin şərabçılıq ənənələri qədim şumerlərdən və
xetlərdən gəlməklə minimum 4min illik tarixi əhatə edir.
Islamın qəbulundan sonra ölkədə əsasən spirtsiz məhsullar
istiqamətli üzümçülük inkişaf etdirilmişdir. Yalnız XX əsrin
20-30-cu illərində ölkədə şərabçılığın inkişafı başlamışdır. Bu
sahənin inkişafında Türkiyə respublikasının ilk prezidenti
Kamal Atatürkün böyük xidmətləri olmuş və 1925-ci ildə onun
köməkliyi ilə ilk şərabçılıq təsərrüfatı yaradılmışdır.
Türkiyə üzümlüklərinin sahəsinə görə dünya üzrə ilk
onluğa daxil olan ölkədir. Burada əsasən süfrə və qurudulmuş
üzüm sortları becərilir. Yalnız üzümlük sahələrinin 3 faizi
şərab istehsalına xidmət edir ki, bu da ildə 420 min hektolitr
qırmızı və ağ şərab istehsalını təmin edir (şəkil 5.21).
Türkiyənin qırmızı - Buzbağ, Trakiya Qırmızısı, Hosbağ;
ağlardan - ağ Trakiya və daha çox ixrac olunan Bəyaz Trakiya
şərabları tanınır.
Türkiyənin əsas şərabçılıq regionları Mərmərə (Bosforun
avropa hissəsi), Anqara, mərkəzi Anadolu, mərkəz – cənub
Anadolu və başqalarıdır.
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Şəkil 5.21. Türkiyədə buraxılan şərab nümunələri
Türkiyənin əsas dövlət şərab istehsalçı şirkəti Tekeldir
(21 şərabçılıq təsərrüfatını əhatə edir, Buzbağ şərabının istehsalçısıdır). Özəl şirkətlər Dirən, Karmen, Tackobirlik, ən irisi
Kavaklidərə və həmçinin qırmızı şərabları ilə şöhrət qazanmış
Dolucadır.
5.3.3. Çin
Çində üzüm şərabları istehsalını təsdiq edən ilk sənəd
674-cü ilə aiddir. Qeyd olunur ki, həmin vaxt Yaqbu adlı türk
Çin imperatoru Tay Çunquya hədiyyə olaraq seçilmiş üzüm
sortları göndərmişdir. Tay-Yuan şəhəri yaxınlığında (Şansi
əyaləti) olan üzümlüklər isə XIII əsrin sonunda böyük İtalyan
səyyahı Marko Polonun adı ilə bağlıdır. 1373-cü ildə sülalənin
birinci imperatoru Minqov tərəfindən ölkədə şərab istehsalına
dair rəsmi qərar verilmişdir.
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Onu da qeyd etmək lazımdır ki, dünyada ən qədim şərab
nümunələrindən biri - 2 min ilə yaxın bundan əvvələ aid edilən
və Çində 5 litrik bürünc qabda qəbirdən tapılmış şərabdır.
Təqribən 1500 il bundan əvvəl Tan sülalələri dövründən
burada şaosin düyü şərabının tanıındığı məlumdur.
Çində müasir şərabçılıq 1892-ci ildən başlanğıcını götürür. Həmin il iş adamı Zhang Bixi Avropadan 150 üzüm tingi
alaraq Sandun əyalətindəki şərabçılıq təsərrüfatına göndərir,
1910-cu ildə fransız keşişləri Pekində, 1919-cü ildə alman iş
adamları Sandunda şərabçılıq təsərrüfatları yaratdılar. 1996-cı
ildə Qonkonq kosan özəl şirkəti Urumçidə şərabçılıq təsərrüfatına 2 mln dollar sərmayə yatırdı və 1998-ci ildə oraya
Fransadan 500 min tıng gətirildi. Hazırda Çində 34-dən çox iri
və kifayət qədər çoxlu sayda xırda şərabçılıq təsərrüfatları
fəaliyyəti göstərir. Yalnız Sandun əyalətində xırda təsərrüfatların sayı 100-dən çoxdur.
Çin üzümlüklərinin sahəsinə görə artıq Fransanı da
keçmiş və üzümlüklər altında olan sahəsini 830 min hektara
çatdırmışdır (şəkil 5.22). Alınan məhsulun təqribən 1/6 hissəsi
şərab hazırlanmasına gedir. Şərab ixracına görə fransızlar Çindən qabaqdadır, lakin ekspertlər bunun da daimi olmayacaığını
bildirirlər.
Çində üzümlüklərin salınması tədrici getsə də müvəqqəti
səciyyə daşımır. Hələ 2002-ci ildə istehsala ölkə ərazisinin
cəmi 4% verilmiş olsa da, hazırda bu, 11%-dir. İspaniya
üzümlüklərin sahəsinə görə Çindən qabaqda olsa da, bunun da
daimi olmayacağı hiss olunur.
Şərab istehlakına görə Çin 5 lider ölkədən biridir. 2013cü ildə ölkədə 1,8 mld. butulka qırmızı şərab içilmiş və ölkə
qırmızı şərabların istehlakına görə dünyada birinci olmuşdur.
Əsas şərabçılıq regionları Xebay, Xenan, Szyansu,
Lyaonin, Sansi, Sandun, Uyğur-Sinszyan muxtar rayonudur.
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Şəkil 5.22. Çində üzümlüklər
1980-ci ildə fransız şirkəti Remy Martinin texniki
yardımı ilə ilk Çin-fransız birgə şərabçılıq müəssisəsi olan
“sülalə” (“dinastiya”) yaradıldı. 1980-1990-cı illərdə ilk Çin
şərab brendləri meydana gəlmişdir.
Tayvanda da 3 min hektara yaxın üzümlük vardır. Cənubunda texniki üzüm sortlarının yetişdirilməsi və üzüm şərablarının hazırlanması yönündə eksperimentlər aparılır. Tayvan
şərabları əsasən kənardan idxal olunmuş şərab materialları əsasında istehsal olunur.
Son illərdə Çində xüsusilə də xalqın cavan nəsli arasında
turş şərablar çox populyarlıq qazanmaqdadır (məlum olduğu
kimi ənənəvi çinlilər şirin desert şərablara üstünlük verirdilər).
Buna səbəb müəyyən dərəcədə turş şərabların faydası ilə bağlı
rəsmi mətbuatın verdiyi yazılardır. Ənənəvi Çin təbabəti də
şərab içməyi tövsiyə edir. Beləliklə, qeyd etmək olar ki, Çin
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istər şərab istehsalı, istərsə də istehlakında dünya şərab
dövlətinə çevrilmək üçün iddialı olmaqla, bu istiqamətdə
inamlı addımlar atır.
5.3.4. İsrail
Müasir İsrail ərazisində şərabçılığın tarixi əsrlərin dərinliklərinə gedir. Hər qədim yəhudi evinin öz üzümlüyü olduğu
məlumdur. Buranın qədim şərabları şirin, qatı və çox ətirli
olurdu.
Hazırki İsrail şərabçılığının tarixi XIX əsrin sonundan
hesablanır. İlk üzümlüklər 1882-ci ildə Region-Le-Sion
regionunda öz tarixi torpaqlarına qayıtmış yəhudi diasporunun
üzvləri tərəfindən salınmışdır. Burada şərabçılığın dirçəlişində
fransız baronu Edman de Rotşildin xüxusi xidmətləri vardır. O,
1887-ci ildə İsraildə ilk şərab zavodunu tikir. Həmin zavod
iriliyinə görə o vaxt dünyada ikinci hesab olunurdu. 1900-cu
ildə Karmel vilayətinin şərabı Paris şərgisində qızıl medala
layiq görüldü. 1906-cı ildə bir neçə şərabçılıq təsərrüfatı
“Karmel” markası altında kooperativdə birləşdi. Hazırda
“Karmel” İsrailin iri şərabçılıq və şərab ticarəti kompaniyası
olub, yerli və ixrac bazarının 60%-dən çoxu onun payına düşür.
O, 40-dan artıq ölkəyə şərab göndərir.
İsrail üzümlüklərinin sahəsi böyük olmayıb, 3min hektara
yaxındır. İllik şərab istehsalı 250 mln hl-ə yaxındır. Onun 1520 faizi ixrac olunur. İldə adambaşına şərab istehlakı 5 litrdir.
Ölkədə 20-dən çox şərabçılıq təsərrüfatı mövcuddur.
İsraildə şərabla yanaşı həmçinin likor, brendi, araq və digər
alkoqollu içkilər də istehsal olunur.
İsraildə 5 şərabçılıq regionu istisna statusa təqdim olunma hüququna malikdir (minimum butulkadakı şərabın 85%-i
etiketdə adı olan regiondan və ifadə edilmiş apelasyon mənşəli
olmalıdır).
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Galilee – ölkənin şimalında yerləşən ən böyük şərabçılıq
regionudur. Burada, xüsusilə də Qolan təpələrində ən yaxşı
şərablar istehsal olunur.
Shomron (Samaria) – Cənub şəhəri Hayfa da olmaqla,
Karmel dağını da əhatə edir. Daşlı torpaqlar məşhur ağ kəmturş
şərabı Emerald Rieslingin hazırlanması üçün çox uyğun gəlir.
Shomron – sahildə yerləşir. Burada Dry Muskat ağ
şərabı, çəhrayı kəmturş şərab və əsas üstünlüyə malik qırmızı
Kabarne Sovinyon şərabı istehsal olunur.
Judean Hills – Yerusəlim ovalığı ətrafında və İordan çayının qərb sahilində olan üzümlükləri əhatə edir. Den subregionu Sovinyon Blan sortundan ağ şərabları və kəmturş çəhrayı
şərabları ilə şöhrət tapıb.
Neqev – üzümlükləri İsrailin cənubunda səhralarda yerləşir.
İsrailin şərabçılıq subregionlarının çoxu Avropa İttifaqında qeydiyyatdan keçdiyindən istehsal olunan məhsul region
mənşəyi göstərilməklə Avropada satıla bilər.
5.3.5. Gürcüstan
Qədim üzümçülük-şərabçılıq ölkələrindəndir. Burada IX
əsrdə İkalto akademiyası və onun nəzdində şərabçılıq fakültəsi
mövcud olduğu bildirilir.
Bu gün ölkədə məşhur olan şərabların bir çoxu XX əsrdə
meydana gəlmişdir. Məsələn, Xvançkara-1907-ci ildə, Ocaleşi1933, Kindzmarauli-1942 və Axeşani- 1958-ci ildə
yaradılmışdır.
1989-cu ildə Gürcüstanda 117,8 min hektar üzümlük var
idi. Hazırda bu sahə 60 min hektara yaxındır. Burada 500-ə qədər aborigen üzüm sortundan 27-dən çox şərab istehsal olunur.
Onlardan daha məhşurları-Aleksandrouli, Rkasiteli, Qoruli,
Msavane, Saperavi, Xixvi, Sinka, Çinuridir. Ölkədə 10 şərabçılıq bölqəsi fərqləndirilir: Kaxet, Kartli, İmereti, Raça-Leçu278

xumi, Acariya, Quriya, Samqrelo, Svaneti, Abxaziya, Samusxa-Cjavaxeti.
Gürcülərin fransızlarla birgə yaratdıqları Pernod Riçard
(1993-cü il) müəssisəsi gürcü şərablarının əhəmiyyətli miqdarda ixracına zəmin yaratmışdır. Sahəyə yerli və Rusiya iş adamlarının sərmayə qoyması da öz müsbət nəticələrini verməkdədir.
Sahənin vəziyyətinin təhlili ilə Gürcustanda üzümçülük
və şərabçılığın tənzimlənməsi departamenti “Samtrest” məşğul
olur.
Elmi tədqiqatlar Gürcüstan Elmi Tədqiqat bağçılıq,
üzümçülük və şərabçılıq institutunda, həmçinin Gürcüstan
kənd təsərrüfatı İnstitutunun üzümçülük kafedrasında aparılır.
Gürcüstan şərablarının əsas kütləsi ixrac olunur.
5.3.6. Hindistan
Müasir Hindistanın ərazisinə daxil olan bəzi regionlarda
hələ 2000 il bundan əvvəl şərab hazırlandığı məlumdur. Ölkədə
üzümlüklər altında olan ərazi 120 min hektara yaxındır.
Üzümlüklərinin sahəsinə görə dünyanın ən iri 20 ölkəsi (15-ci
yer, 2015-ci ildə), üzüm istehsalına görə isə 10 ölkəsi (8-ci yer,
2015-ci il) arasındadır. 2015-ci ildə ölkədə 2,6 mln. ton üzüm
istehsal olunmuşdur. Hindistanda müasir üzümçülüyün dirçəlişi
ölkə 1974-ci ildə müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra mümkün
olmuşdur. Ölkədə sahənin inkişafını əngəlləyən bir sıra amillər
mövcuddur. İlk yerdə şərabı günah sayan dini inanclarla bağlıdır. Digər tərəfdən sahəyə uzun illər sərmayələrin qoyulmamasıdır.
Son vaxtlar ölkənin bir sıra ştatlarında alkoqol istehsalına
razılıq verilməsi xarici sərmayənin ölkəyə axınına imkan
vermişdir. Nəticədə yeni üzümlüklər meydana gəlmiş və hind
şərabları dünya bazarına çıxmışdır. Ölkə 2014-cü ildə Beynəlxalq üzüm və şərab təşkilatının üzvü olmuşdur. Ekspertlərin
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proqnozlarına görə Hindistan dünyanın ən iri şərab məhsulları
istehsalçısına çevrilə bilər.
Hindistanda cənub və şimal olmaqla iki əsas region mövcuddur. Şimal regionu Pəncab, Dehli, Xaryan ştatlarını
həmçinin Uttar-Prades və Radjastan ştatlarının bəzi vilayətlərini özündə birləşdirir. İqlimi subtropikdən mötədilə qədər dəyişir, yağıntıların miqdarı ildə 400-600 mm təşkil edir. Cənub
regionu Andtra-Prades, Karnataka, Tamiland, Maxaraştra
ştatlarının şərabçılığını əhatə edir. İqlimi tropik olub, illik
yağıntıların miqdarı 300-500 mm-dir. Şəraitinə görə burada tənək daim yaşıl qalır. Mövsümdə tənəkdən 5 dəfədən çox
məhsul yığmaq olar. Əsas Subregionları Sanqali, Solapur,
Ahmednaqar, Hasik, Pun-qərbdə; Banqalor-cənubda və
Ximasal-şimalda yerləşir (şəkil 5.23).

Şəkil 5.23. Hindistanda cənub və şimal regionunun
üzümlükləri
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Əsas şərabçılıq təsərrüfatı Maxaraştra ştatında yerləşən
“Sulla”-dır. Bu, özəl müəssisə olub, Haşik şəhərinin yaxınlığındadır. 1997-ci ildə Radjiv Samant tərəfindən yaradılmışdır.
2000-ci ildə burada “Sulla” şərab sortu yaradılmış və dərhal da
dünya şöhrəti qazanmışdır. Hazırda müəssisədən Avropa,
Asiya və Amerikaya şərab ixrac edilir. Burada ildə 2 mln
butulkayadək şərab istehsal olunur. Burada yerləşən ən iri şərab ixracatçılarından biri “York Vineri” şirkətidir.
“Şato- İndaja”-Bombeyin yaxınlığında yerləşən şərabçılıq təsərrüfatıdır. Buranın şərabçıları ilk dəfə Avropa ilə rəqabət qabiliyyətli şərablar istehsalına nail olmuşlar. Təsərrüfat
oynaq şərablar üzrə ixtisaslaşmışdır. Fransız şampan evi PiperXaysdik ilə əməkdaşlıq edir.
“Qroves Vinyards”- benqal müəssisəsi olub, Fransalı şərabçı Corc Vassellə əməkdaşlıq edir. Devizləri “Benqalorda
Bordo”-dur. Müəssisə Bordo tipli şərablar istehsalı üzrə ixtisaslaşdırılmışdır. Əsas ekspert-məsləhətçisi-məşhur Mişel Rollandır. Bu şirkətin “La Reserve” qırmızı şərabı çoxsaylı mükafatlar almaqla, dünyada tanınır.
Hindistanda becərilən əsas üzüm sortları aşağıdakılardır:
Tempson (ABŞ ən populyarıdır), Qryuner Veltliner
(Avstriya), Viyone (Fransa), Barbera (İtaliya), Pino Nuar
(Fransa) Kaberne-Sovinyon, Merlo, Şardone, Sovinyon Blan,
Muskat və Şiraz (Fransa), Sondjoveze (İtaliya) və s.
Ən məşhur şərablarına “Sovinyon Blan”, “Vionye Kleret
Vayt”, “Blan de Blan Kleret Vayt”, “Cəhrayı Şiraz”, “Kaberne
Şiraz”, “La Rezerv”, Şampan-“Markiza de Pampadur”, “Sula
Rasa Şiraz”-dır (şəkil 5.24).
Müasir hind şərablarının bir çoxunun hazırlanma texnologiyasının əsasında əsasən fransızların klassik texnologiyası
durur.
Hindistanda şərabçılığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün
hökumət səviyyəsində real addımlar atılmaqdadır. Belə ki,
hökumət idxal olunan şərablara vergilərin azaldılması və baza281

rın stimullaşdırılması üçün bir sıra qanunlar qəbul etmişdir.
Aparıcı şərabçılıq şirkətləri ilə uzunmüddətli əməkdaşlıq nəzərdə tutan proqramlar işlənib hazırlanır. Kənd infrastrukturlarının yaxşılaşdırılmasını təmin edən şərab turizmi fəal inkişaf
etdirilir. Lakin ölkədə bəzi məhdudiyyətlər də saxlanılmaqdadır. Belə ki, spirtli içkilər yalnız 25 yaşından yuxarı şəxslər
üçün icazəlidir.

Şəkil 5.24. Hindistanda istehsal edilən şərablar
Ölkədə və onun xaricində Hindistan şərablarının güclü
reklamı aparılır. Çox məşhur kino aktyorları bu reklam
kompaniyalarında iştirak edir. Beynəlxalq səviyyəli sərgilərdə
Hindistan özünün şərabçılıq məhsulları ilə təmsil olunur. Bütün
bunlar ölkəyə sahənin inkişafını təmin edəcək sərmayədarların
gəlişinə zəmin yaradır. Bütün bunlar Hindistan şərabçılığının
inkişaf edəcəyinə və dünyada qabaqcıl mövqe tutacağına zəmin
yaradır.
Hindistan bir sıra alkoqollu içkiləri ilə də məşhurdur.
Rusiyanın arağı olduğu kimi Hindistanın da milli alkoqollu
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brendi fenidir. Bu şəffaf, tündlüyü 40 h% olan yüksək
tündlüklü içkidir. “Feni” termini qədim sankrit dilində “köpük”
mənasındadır. Digər alkoqollu içki Romdur. Hindistanın Old
Monk markalı romu məşhurdur. Bu içki şəkər qamışından
isrehsal olunur. Həm təmiz halda, həm də kokteyllərin
tərkibində istehlak olunur.
Qeyd olunanlardan əlavə pivə, tonqba, araq, çin, viski
kimi içkilər də geniş yayılmışdır.
5.3.7. Kipr
Kiprdə şərabçılığın tarixi 4 min il hesab olunsa da, yaxşı
tanınan şərabları yalnız 1363-cü ildən buraxılmaqdadır.
İlk sənaye şərabçılığı 1844-cü ildə ERKO şirkəti tərəfindən təşkil olunmuşdur. Sonralar KEO və SODAR, 1943-cü ildə
LOEL şirkəti yaradıldı.
Keçən əsrin 60-cı illərində Kipr şərabçılığı iki yerli üzüm
sortu – Mavro və Ksinisteriya əsaslanmaqla, onlardan komandariya şərabı hazırlanırdı. 70-ci illərin ortalarında Kipr yerli
şəraitdə becərilmək üçün yetmişə yaxın müxtəlif üzüm sortlarını idxal etdi. Onlardan aralarında Kaberne-Sovinyon, Şardone və s. olmaqla on iki sort özlərini tam doğrultdu. Hazırda
bu sortlardan istifadə edilməklə yüksək keyfiyyətli şərablar
istehsal edilir.
Kiprdə üzümlüklər cəmi iki vilayətdə yerləşir. Bunlar
Patos və həmçinin Torodosun Cənub yamaclarıdır. Burada həm
yerli həm də gətirilmiş üzüm sortları becərilməkdədir. Adada
cəmi 150 üzüm sortu becərilir ki, ondan da tündləşdirilmiş
muskat, xeres, malaqa; ətirləşdirilmiş, ağ, çəhrayı və qırmızı
şərablar, həmçinin portveynlər istehsal edilir. İstehsal olunan
məhsulun 75%-i ixrac olunur ki, onlar da əsasən tündləşdirilmişlərdir.
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Kiprin daha məşhur şərabı kommandariyadır. O, desert
şərab olub, çoxəsrlik tarixə malikdir. Orta əsrlər dövründə ondan əsasən kilsələrdə istifadə edilirdi.
Kiprin ən yaxşı ağ şərablarından biri Bellapais hesab
olunur. Bu, oynaq şərablar tipinə aid edilən turş içkidir. Tünd
qırmızı şərab olan “Otello” da geniş şöhrətə malikdir. Yalniz
yerli üzüm sortlarından istifadə olunmaqla hazırlanır.
Kiprdə buraxılan “Afrodita” ağ kəmşirin şərabı – zərifliyi
və nəcib dadı ilə fərqlənir. Kiprdə yüksək keyfiyyətli Şampan
şərabları hazırlanır. Həmin şərablar mütəxəssislər tərəfindən
yüksək qiymətləndirilir.
Kipr istisna ölkələrdəndir ki, filloksera ondan yan keçmiş
və avropada bununla əlaqədar baş verən böhran zamanı burada
şərabçılıq çiçəklənməkdə davam etmişdir.
Adada mövcud olan şərabçılıq institutu sahənin inkişaf
problemləri ilə məşğul olur. Hər il sentyabrın sonu Kiprin
Limasol şəhərində şərab bayramı geniş şəkildə qeyd olunur.
Hər il adada olan 2 milyon turist burada şərabların yüksək
səviyyədə istehlakını dəstəkləmiş olur.
5.3.8. Qazaxıstan
Burada VII əsrdən şərabçılıqla məşğul olurlar. Lakin
onun müasir tarixi 1930-cu illərdə Alma-Ata, Çimkənd və
Cambul şərabçılıq kolxoz və sovxozlarında başlamışdır. 1976cı ildə Qazaxıstanda üzümlüklər 22 min 311 ha təşkil etməklə
şərab istehsalı 26 ixtisaslaşdırılmış təsərrüfatda aparılırdı.
Yüksək keyfiyyətli süfrə və oynaq şərablar istehsalı üçün
ən yaxşı regionlar Cambul, Alma-ata və Çimkənd rayonları
olub, üzümlüklərin əsas hissəsi də məhz burada cəmlənmişdir.
Vadilərdə uzanan üzümlüklər desert şərablar istehsalı üzrə
ixtisaslaşdırılmışdır.
1990-ci illərdə 17 min ha üzmlükdən 270 min hl şərab
istehsal olunmuşdur. Üzümlükləri əsasən öz kökü üzərindədir.
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Əsas texniki üzüm sortları Rkasiteli, Kulçinski, Rislinq, Pino
Nuar, Kaberne-Sovinyon Saperavi, Aliqote, Bayanşirə, muskat
qrupudur. Şərabçılıq sahəsində elmi tədqiqatlar Qazaxıstan
meyvəçilik və üzümçülük Elmi Tədqiqat İnstitutunda,
həmçinin kənd təsərrüfatı institutunun üzümçülük kafedrasında
yerinə yetirilir.
5.3.9. Türkmənistan
Burada üzüm bitkisinin çox qədimlərdən məlum olması
arxeoloji qazıntılar və əldə edilən eksponatlar əsasında
təsdiqini tapmışdır.
1880-ci ildə Rusiya ilə birləşdirildikdən sonra burada
üzümçülüyün
inkişafı
başlamışdır.
1898-ci
ildə
Türkmənistanda artıq 308 ha üzümlük var idi. Sovet dövründə
Türkmənistan ildə 120 min hl şərab istehsal edirdi.
Hazırda Türkmənistanda 25 min hektara yaxın üzümlük
vardır. Onlar əsasən Aşqabad, Marı və Çarlyon rayonlarında
yerləşir. Türkmənistan ekoloji şəraitinə görə süfrə və kişmiş
üzüm sortlarının becərilməsi üçün çox əlverişli şəraitə malikdir. Əsas texniki üzüm sortlarına Terbaş, Saperavi, Rislinq,
Xındoqnı aiddir. Ölkədə qırmızı şərablar, ağ desert və brendi
İstehsal olunur. Son illərdə şərab istehsalı bir qədər azalmışdır.
5.3.10. Tacikistan
Burada eramızdan əvvəl IV-III əsrlərdə üzüm becərildiyi
və müxtəlif şərablar hazırlandığı bildirilir.
İslam dini ilə əlaqədar olaraq şərabçılığın inkişafında
əsaslı geriləmə olmuşdur. Sovet hakimiyyəti illərində şərabçılığın dirçəlişi baş vermişdir. 1940-cı ildə ölkədə mövcud olan 8
min hektar üzümlüklərdən 27900 hl şərab istehsal olunmuşdur.
Tacikistan ərazisində əsasən üç şərabçılıq zonası vardır.
Bunlar Leninabad rayonu, Qissas vadisi, Çülyab rayonu Vaxsa
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vadisi ilə birlikdədir. 1990-cı illərdə baş verən iğtişaşlara qədər
ölkədə 39 min ha üzümlük və 20 şərab zavodu var idi.
Şərab istehsalı 315 min hl təşkil edirdi ki, onun da əsas
hissəsini qırmızı desert şərablar təşkil edirdi.
Üzümün seleksiyası və onun becərilmə üsullarının işlənməsi ilə Tacikistanda üzümçülük və şərabçılıq Elmi Tədqiqat
İnstitutu məşgul olur. Ölkədə becərilən əsas texniki sortlar Bayanşirə, Rkasiteli, Saperavi, Aleatiko və bir sıra klassik
fransız sortlardır.
5.3.11. Özbəkistan
Müasir Özbəkistan ərazisində üzüm hələ Makedoniyalı
İsgəndərin yürüşünə qədər becərilməkdə idi. XV əsrə qədər
fasilələrlə də olsa şərabçılıq inkişaf etdirilmişdir. Ümumiyyətlə
ərəblərin gəlişi ilə Mərkəzi Asiyada şərab istehsalı zəifləmiş və
hətta dayandırılmışdır. XIX əsrin ortalarında bu regionda
Rusiyanın möhkəmlənməsi ilə şərabçılığın dirçəlişi başlandı.
Birinci şərabçılıq təsərrüfatı 1920-ci illərdə yaradılmışdır.
Keçmiş SSRİ dövründə Orta Asiya regionu üzümlüklərinin
58%-i və olkədə istehsal olunan kişmiş və mövücün 85%-i
Özbəkistanın payına düşürdü. Bu ölkədə üzümçülük və
şərabçılığın inkişafını fillokseranın olmaması şərtləndirirdi.
Ölkədə 10 üzümçülük zonası fərqləndirilir. Onlar əsasən
Səmərqənd, Daşkənd, Buxara, Fərqanə, Əndican, Qaşqadərya
və Surxandərya vilayətlərində yerləşir. Burada həm də iri şərab
zavodları yerləşir. 1990-cı ilin ortalarında orta illik turş, tünd,
desert və oynaq şərablar istehsalı 900 min hl təşkil etməklə,
üzümlüklər 125 min ha sahəni əhatə edirdi. Özbəkistan üzümçülüyü əsasən süfrə və kişmiş-mövüc sortları üzrə ixtisaslaşmışdır. Texniki üzüm sortlarından daha geniş yayılanları bunlardır: Ağlardan - Rislinq, Aliqote, Kulvinski, Rkasiteli, Bayanşirə, Muskat qrupu; rəngli sortlardan – Saperavi, Aleatiko,
Xındoqnı. Texniki sortlardan əsasən desert və tünd şətablar
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hazlrlamaq üçün istifadə olunur. Ölkədə elmi-tədqiqat işləri
R.R.Şreder adına bağçılıq, üzümçülük və şərabçılıq Elm
İstehsalat Birliyində və onun Səmərqənd filialında aparılır.
5.3.12. Yaponiya
Yaponiyada şərabın tarixinin XVI əsrdə ölkəyə portuqaliyalı monarx missionerlərin gəlişi ilə əlaqədar olduğu bildirilir.
1867-ci ildə imperator hakimiyyəti quruluşundan sonra
feodal yaponiyası sosial və iqtisadi yenidənqurma yolunu
götürdü və o vaxtdan da şərabçılığın dirçəlişi başlandı. 1875-vi
ildə kommersiya şərabçılığı Xonsyu adasında Yamanası
prefekturasında yaradıldı. 1879-cu ildə burada ilk müasir yapon
üzüm şərabı hazırlandı. Bu işi Fransada staj keçmiş iki gənc
üzümçü həyata keçirdi. Sonralar bura yapon üzümçülük və
şərabçılığının mərkəzinə çevrilməklə, ölkənin bütün üzümlüklərinin 40%-i və şərab istehsalının 2/3 hissəsi bu bölgənin
payına düşmüş oldu. Burada “Merşen”, “Santori”, “Mandzu”
və “Capporo” kimi iri şərab istehsalçı şirkətlərinin zavodları
yerləşir. Yapon şərabçılığının daha bir məskəni Xokaydo şimal
adasının Sakit okean sahillərindəki Tokati vadisidir. 2000-ci
illərin əvvəllərində ölkənin 23 min ha üzümlüyündən 270 min
ton üzüm istehsal olunurdu. İstehsal olunan üzümün təqribən
onda bir hissəsi şərab istehsalına verilirdi. Ölkəyə idxal olunan
şərab materialının butulkaya dolduraraq satışa verilməsi
zamanı etiketdə “yunun san”; Yaponiyada qıcqırdılan şərablarda isə “kokunai san” ifadəsi əks olunur.
İri yapon şərab istehsalçı şirkətlərinə - Suntory, Meriian,
Sapporo və Manns Winc aiddir. Ən yaxşı yapon şərablarının
bir çoxu böyük olmayan ailə və bələdiyyə şərabçılığında
istehsal olunur.
Yaponiyada süfrə və kəmşirin şərablarının şöhrəti durmadan artmaqdadır.
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5.4. Afrika
5.4.1. Cənubi Afrika Respublikası (CAR)
Cənubi Afrika Respublikası (CAR) CAR yeganə ölkələrdəndir ki, burada sahənin meydana gəlməsinin dəqiq tarixi
məlumdur. 1657-ci ildə Tagelberq dağının ətəklərində ilk üzüm
tənəkləri əkildiyi bildirilir. 1659-cu ilin 2 fevralında burada bu
işi yerinə yetirən holland hərbi dəniz həkimi Yan Van Ribek öz
gündəliyində təntənəli şəkildə həmin günü ilk məhsulun yığım
tarixi kimi qeydə almışdır. Həmin gün ölkədə həm də
şərabçılıq sənayesinin bünövrəsi qoyulmuşdur.
XVIII əsrin əvvəllərində Cənubi Afrikaya öz ölkələrindən qovulmuş fransız-qutenotlar gəlməyə başlayır. Onlar özləri
ilə fransız şərabçılıq ənənələrini də gətirirlər. Bu, yerli şərabçılara sahəni yeni keyfiyyət səviyyəsinə qaldırmaq imkanı verir.
Hazırda CAR dünya şərab istehsalçıları arasında ilk onluqda yer alır. Ölkənin 130 min hektar üzümlüyündən 2 mln
ton üzüm istehsal olunur (şəkil 5.25). 260-dan çox şərabçılıq
təsərrüfatlarında 11 mln hektolitrdən çox yüksək keyfiyyətli
şərablar istehsal olunur.

Şəkil 5.25. CAR-ın dağətəyi üzümlükləri
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Hökumət ixrac üçün şərab istehsalını qanunvericiliklə stimulə edir. Bunun nəticəsidir ki, CAR 50-dən çox ölkəyə şərab
ixrac edir.
1973-cü ildə işlənib hazırlanan təsnifat sistemi 1993-cü
ildə təkmilləşdiril-mişdir. Şərabçılıq regionu ərazisində istehsal
olunan şərabın etiketində onun adı ilə birgə”Wine of origin
(Wo)” ifadəsi olmaqla o, yer mənşəyi, üzüm sortu və məhsul
ilini təsdiq edir. Təsnifləşdirilən şərabların etiketində aşağıdakı
məlumatları tapmaq olur:
-Şərabın mənşəə regionu - əgər şərab tamamilə həmin
regionda becərilən üzümdən alınarsa ;
-Məhsul ili - əgər şərab minimum 75% həmin ilin
üzümündən hazırlanarsa;
-Üzüm sortu - əgər şərab minimum 75% həmin üzüm
sortundan (ixrac şərabları üçün 85% ) hazırlanarsa.
1992-ci ildən etiketdə mütləq qaydada şərabdakı spirtin
miqdarı göstərilməlidir.
(Wo) şərabçılıq regionlarından daha məşhur olanları
Stellanboz və Paarldır.
Hazırda CAR – da 50 rəsmi apelasyon vardır. Onların
daxilində regionlar, subregionlar, inzibati rayonlar və s. olmaqla, onlar hər apelasyonda fərqli müəyyən olunmuşlar. Bəzi
istehsalçılar öz şərabları üçün “Estate “ terminindən (apelasyon
ərazisində yer, torpaq sahəsi) istifadə edirlər. Estate könüllülük
qaydasında qeydiyyata alına bilər. Bu halda şərab istehsalı
üçün yalnız həmin sahədə becərilən üzümdən istifadə olunmalıdır. Belə təsərrüfatlar ölkədə 82 olsa da, onlara lazımı nəzarət sistemi yoxdur. CAR-da tənəyin budanma metodlarına,
üzüm yığımına və s. dövlət nəzarəti yoxdur (şəkil 5.26).
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Şəkil 5.26. Cənubi Afrikanın şərabçılıq regionları
Ən yaxşı cənubi afrika şərabları istehsalçı şirkətin loqotipinə malik olur. Loqotipin yoxluğu şərabın aşağı keyfiyyətli
olması kimi anlaşılır. Keyfiyyətli şərabın etiketi müstəqil
ekspertlər tərəfindən təqdim olunmaqla rənginə görə fərglənir.
Ən yaxşı şərablar etiketində Double Gold (iki qızıl), sonra isə
ardıcıllıqla Gold (qızıl), Argeni (gümüş) və Bronze (bürünc)
rəmzlərinə malik olur (şəkil 5.27, 5.28).
CAR öz brendisi (adambaşına brendi istehlakına görə
dünyada liderdir), həmçinin portveyn və şerri tipli şərabları ilə
şöhrət qazanmışdır.
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Şəkil 5.27. CAR-da istehsal edilən şərablar
Hazırda dünya üzümlüklərinin cəmi 130 min hektarının
cənubi Afrika Respublikasında yerləşməsinə baxmayaraq,
şərab istehsalına görə ölkə 9-cu yerdədir və ildə 11,2 mln. hl
şərab buraxır.

Şəkil 5.28. CAR-ın çoxillik üzümlükləri
CAR-da üzümlüklərin 30%-ə qədəri Şenen Blan ağ üzüm
sortundan ibarətdir. Ondan əsasən ordinar süfrə şərabları
hazırlanır.
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Hər bir ölkənin ona şöhrət və qürur gətirən möcüzəli
üzüm sortları vardır. İtaliyada Sandjoveze, Avstraliyada - Sira,
Kaliforniyada - Zinfandel, Cənubi Afrikada - Pinotaj belə
sortlardandır.
Bir vaxtlar ölkədə Pinotaj sortu kənar edilsə də, bu gün
milli xəzinə kimi dəyərləndirilir. Hazırda yayılmasına görə
ölkənin ikinci qırmızı üzüm sortudur. Bu sort parlaq, xarakterik
qara qavalı, çiyələk və soğanaqlı otlar ətirli olur.
CAR şərablarının çoxu üçün saxlanaraq yetişdirmə
əhəmiyyət kəsb etmir. Pinotaj və Siradan hazırlanmış cənubi
Afrika şərabları adətən yüksək keyfiyyətə malik olub, dünyada
qiymətləndirilir.
CAR üzümlükləri böyük olmayan parçalarla şimaldan
şərqə doğru səpələnmişdir. Bu istisnalıq təşkil edən iqlim
zonasından kənarlarda yandırıcı istilər hökm sürür. Burada isə
mötədil isti yay və sərin dəniz cərəyanları ilə rütubətli qış
üzümün becərilməsi üçün ideal şərait yaradır.
Yerli torpaqlar məhsuldar olub, daim gübrələnməyə
ehtiyac yoxdur, tərkibində olan qranit nəmliyi yaxşı saxlayır.
Üzüm əkin materialı buraya müxtəlif ölkələrdən gətirilir.
Ölkədə buraxılan şərabların 41%-i qırmızı, 49%-i ağ, 4%-i
çəhrayı və 6%-i oynaq şərablardan ibarətdir. 50-yə yaxın ölkəyə şərablar ixrac olunur.
CAR şərabçılığının hazırki inkişafı aşağıdakılarla
əlaqədardır:
-əlverişli iqlim və yerli torpaq şəraiti,
-keçən əsrin 50-ci illərindən ölkədə şərabçılığın dirçəlişi
başlanmışdır və həmin vaxtdan şərabçılar istehsalatda soyuq
fermentləşdirmənin tətbiqinə başlamışlar. Bu isə yeni ətir və
dadlı şərabların meydana gəlməsinə təkan vermişdir.
-1973-cü ildən ölkədə şərabların mənşəyinə görə müəyyən olunma sistemi qüvvədədir. Bu təsnifat sadə olsa da,
birbaşa istehsal olunan şərabların nəzarət altına alınmasına təkan vermiş oldu. Bundan başqa, istehlakçılar sertifikatlaşdırılan
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şərablara üstünlük verməyə başladılar ki, bu da yaxşı əlamət
sayılır.
-İxrac olunan şərab daha ciddi nəzarətə məruz qoyulur.
-Yeni texnologiyaların tətbiqi: məhsuldarlığın məhdudlaşdırılması, şərabın palıd çəlləklərdə fermentləşdirilməsi və s.
Bütün qeyd olunanlara əsaslanan istehsalçılar həm də
cənubi afrika torpaqlarının zənginliyi, möcüzəli mikroiqlim
şəraitindən bəhrələnərək həqiqətən çox xarakterik və stilli
şərablar istehsal edirlər. Ölkədə qırmızı üzüm sortlarından
Kaberne-Sovinyon və Merlo, sonra isə Pino Nuar və Şiraz
liderlik edir. Qırmızı şərabların dadı çox şirəli və meyvəlidir.
CAR-da əsas şərab istehsalçıları fərdi təsərrüfatlardır
(cəmi 82-dir). Burada istehsal olunan şərablar ölkədə buraxılan
məhsulun 10%-i təşkil etsə də elit şərablardır. Digər şərab
istehsalçıları üzümçülük fermerlərinin üzv olaraq yaratdıqları
kooperativlərdir (ölkədə hazırda 70 kooperativ vardır).
Şərabların mənşəə qiymətləndirilmə sisteminə görə
cənubi Afrikada 13 şərabçılıq regionu fərqləndirilir. Dünyada
çox hörmət və şöhrətə malik cənubi Afrika şərabları Stellenboş
və Paarl regionlarında alınır. Cənubi Afrika şərablarının
keyfiyyət və tipinin başlıca meyarı şərab hazırlanan üzümün
çox çeşidliyidir.
Cənubi Afrikanın ən geniş yayılmış tündləşdirilmiş
şərabları Muskadel, porto, həmçinin möcüzəli tündləşdirilmiş
şirin şərabı - cepeniqodur. Ölkənin tünd alkoqollu içki sektoru
kifayət qədər inkişaf etmişdir. Burada dünya səviyyəsində
tanınan Sydney Back adlı brendi buraxılır.
5.4.2. Əlcəzair
Fransa müstəmləkəçiliyinə məruz qalmış və bununla
birgə şərabçılıq mədəniyyətinə sahib olmuş ilk şimali Afrika
ölkəsidir. Müstəmləkə illəri (1830-1962-ci illər) bu ölkədə
şərabçılığın çiçəkləndiyi dövr kimi yadda qalır. İlk iri üzümlük
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1842-ci ildə salınmış və demək olar ki, 100 il sonra 1938-ci
ildə ölkə 400 min hektar üzümlüyə malik olmaqla, 21 mln.
hektolitrdən çox şərab istehsal etmişdir. 1950-ci illərin ortalarında üzümçülük Əlcəzair iqtisadiyyatının aparıcı sahəsi
olmaqla, ölkə ixracatının 50%-i verirdi.
1962-ci ildə müstəqilliyini elan edən Əlcəzairdən
fransizlarin kütləvi köçü baş verdi. Bu, yerli bazarın çökməsi,
şərab istehsalının azalması və şərabçılıq sənayesinin çox zəifləməsi ilə nəticələndi. Yalnız 1969-1975-ci illərdə SSRİ 5 milyon hektolitir Əlcəzair şərabı idxal etmişdi. Lakin bu şərablar
əvvəlki keyfiyyəti əks etdirən səviyyədə deyildi.
Müasir dövrdə ölkədə şərab istehsalının azaldılması və
süfrə üzümlüklərinin genişləndirilməsi priosesi getməkdədir.
“Demək olar ki, artıq bu sahələr 50:50 nisbətindədir”. Üzümlüklərin ümumi sahəsi 60 min hektara yaxındır. 1997-ci ildə
ölkədə 46400 hl şərab istehsal olunmuşdur.Onun 60%-i qırmızı
30%-i ağ və 10%-i çəhrayı şərablardır. Əlcəzairin 7 regionu
dövlət orqanları tərəfindən “keyfiyyət zonası” Appellation d
Origine Garantie (AOG) kimi qəbul edilmişdir. Bu zonalarda
şərab əsasən yaşlı üzüm tənəklərindən (tənəklərin 80%-i 40 il
və daha çox yaşa malikdir) alınan məhsuldan istehsal olunur.
Əlcəzairin əsas keyfiyyət zonaları Oran və Algerdə
yerləşir. Oranda ölkə şərablarının 70%-i istehsal olunur.
Əlcəzair şərablarının ixracını artırmaq üçün ingilis
sərmayədarları ilə birlikdə müəssisə yaradılmışdır.
5.4.3. Misir
Bu ölkədə şərabçılığın tarixi kökləri çox qədimlərə gedir.
Misir fironlarının ehramlarında üzümün yığımı və şəraba
emalını əks etdirən rəsmlərin tarixi eramızdan əvvəl 4 min il
əvvəllərə aid edilir (şəkil 5.29). Qədim misir yazılarını oxuyan
mütəxəssislər o vaxtlar şərabın 10 sortunun məlum olduğunu
müəyyən etmişlər.
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Şəkil 5.29. Qədim Misirdə üzümün əzilməsi və sıxılması
Sonralar ölkədə mövcud olan mədəni-dini ənənələr burada şərabçılığın inkişafına imkan verməmişdir. XIX və XX
əsrlərin qovşağında onun dirçəldilməsi kimi zəhməti yunan
Hestor Qianaklis (Gianaclis) öz üzərinə götürür. O, İsgəndəriyyədən qərbə doğru Avropa üzüm sortları yetişdirməyə başlayır.
Onun üzümlüklərinin sahəsi 6 min hektara çatırdı. İndi Gianaclis Vineyard Nilin deltasında yerləşən əsas şərabçılıq regionu olan Erunta Abu Hummusun əsas istehsal mərkəzidir.
Burada turş, həmçinin də şəkər qalıqlı ağır şərablar istehsal
olunur.
Misir üzümlükləri 60 min hektara yaxındır (şəkil 5.30).
Belledi və Fayyuni adında iki qədim misir sortu mövcuddur.
Lakin mövcud olmaq uğrunda mübarizədə bu sortlar KaberneSovinyon, Qrenaş və Sovinyon Blana güzəşt etməli olmuşlar.
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Ölkədə hər il 25 min hl ( xüsusilə də cavan şərablar) istehsal
edilir.

Şəkil 5.30. Misirdə üzümlüklər
1963-cü ildən 1998-ci ilə qədər Misirdə şərab istehsalı və
satışına dövlət nəzarət etmişdir.
Hazırda Misir şərab xəritəsi 8 əsas sortla təmsil olunur.
Onların çoxu turş nümunələrdir.
Misir islam ölkəsi olduğundan istehsal olunan şərablar
turizm bölməsinə verilir və ya ixrac olunur. İstehsal olunan
şərablardan - Ömər Xəyyam (turş-tündlüyü 12,5 h%) Kaberne
Sovinyon sortundan hazırlanır. Kryu de Ptolamen (12,5 h%
tündlükdə-turş) - Pino Blan sortundan, Rubin Eqipla - cəhrayı
şərab olub, 12,5 h% tündlüyə malikdir. Abarka - ən tünd Misir
şərabı olub, tündlüyü 16 h%-dir.
Aida – yeganə oynaq şərab olub, yerli üzüm sortlarından
hazırlanır. Tündlüyü 12,5%-dir. Şato de Rev Misirin ən yaxşı
şərabı hesab olunur (şəkil 5.31).
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Şəkil 5.31. Misirin yeganə oynaq şərabı (Aida)
Suriyadan idxal olunmuş sortlardan 13 h% tündlükdə
hazırlanır. Obelisk şərabı 3 növdə (Qırmızı Obelisk, Cəhrayı
Obelisk, Ağ Obelisk) və 12,5 h% tündlükdə istehsal edilir.
Qrand Markus şərabı da ağ, qırmızı və cəhrayı olmaqla 12,5
h% tündlükdə buraxılır.
5.4.4. Tunis
Tunis çox isti iqlimli ölkə olub, Afrikanın şimalında yerləşir. Yerli şəraiti şərab üçün həddindən artıq əlverişli sayılır.
Yayı isti və quraq olub, temperatur 400C istiyə yaxındır. Qışı
yumşaq olub, yağıntıların miqdarı çoxdur.
Tunisdə şərab istehsalı finikiyalılar dövründə Karfogendə
yaşamış Maqon adlı aqronomun adı ilə bağlıdır. İlk Tunis
şərabı hələ eramızdan əvvəl 264-cü ildə Roma ilə Karfogen
arasında başlanan müharibə zamanı meydana çıxmışdı.
Ölkədə VIII əsrdə islam dininin yayılması ilə əlaqədar
olaraq şərab istehsalı dayandırılırmışdır. Tunis 1881-ci ildə
fransız müstəmləkəsinə çevrildikdən sonra şərab istehsalının
dirçəlişi başlandı. 1956-cı ildə müstəqilliyini elan edən Tunisdə
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şərabçılıq çiçəklənən sahələrdən idi. Tunis şərabları bir çox
ölkələrə ixrac olunurdu. Keçmiş SSRİ-ilə bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq 1975-ci ildə yalniz bu ölkəyə ildə 120 min
hl qırmızı şərab göndərilirdi.
Tunisdə iki baza apelasyonu müəyyən edilmişdir:
Vin Superieur de Tunisie- süfrə şərabları üçün;
Appellation Controlee Vin Muscat de Tunisie-likor muskatlar üçün.
Bu appelasiyonlar bütün Tunis regionlarının fərqliliklərini əhatə edə bilmədiyindən, təsnifat sistemində 4 səviyyə
müəyyən edilmişdir Vins de Consommation Courante; Vins
superieurs; Vins de Qualite Superieure; Appellastion
d`Origine Controlee (AOC).
Tunis şərablarının 70%-i AOC adı ilə buraxılır ki, onun
da 20 faizi “ler Cru” statusu ilədir.
Xırda təsərrüfatlarda birbaşa sahədə əllə sıxılma da
aparıla bilir (şəkil 5.32).

Şəkil 5.32. Üzümlüklər və üzümün əllə sıxılması
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Son illərdə Tunisdə üzümlüklərin sahəsi azaldılaraq 15
min hektara çatdırılmışdır. 2000-ci ildə Tunis 500 min hl-ə
yaxın şərab istehsal etmişdir. Onun 48%-i cəhrayı, 40%-i
qırmızı və 12%-i ağ şərablardır.
Butulkaya doldurulmayan şərablar istehsalına müvafiq
dövlət təşkilatı tərəfindən nəzarət olunur. İxrac ildə 160 min hl
təşkil edir. Əsas bazaları-Almaniya, Belçika, Avstriya, Danimarka, Fransa, İsveçrədir.
Şərabçılıq regionları. Car Bon (10 min hektar) bir neçə
şərabçılıq zonasını əhatə edir.
Tunis Regionu (2 min hektar) zonalar dan ibarətdir.
Bizerdə Region-2 min hektardan və bir neçə zonadan
ibarətdir.
Beja-Jendonba –min hektar üzümlüklərdən və bir zonadan ibarətdir.
Tunisdə üzüm sortlarından əsasən aşağıdakılar becərilir.
Qırmızı-Qrenaş, Karinyon, Senso, Murvedr, Alikante Aramons; ağlar-Sovinyon Blan, Şardone, Uni Blan, İsgəndəriyə
Muskatı.
Şərabların tiplər üzrə nisbəti belədir: ağlar - 12%, qırmızılar - 40%, çəhrayılar - 48%.
5.4.5. Marokko
Afrika tamamilə romalıların işğalı altında olan dövrlərdə
bu ölkədə şərab istehsal olunurdu. VII əsrin sonunda islam
dininin yayılması ilə əlaqədar olaraq şərabçılıq demək olar ki,
məhv edildi. 1912-ci ildə Marokko fransız və ispanların
nəzarəti altına keçdikdən sonra şərabçılığın dirçəlişi başlandı.
1956-cı ildə ölkə öz müstəqilliyini elan etdiyi zaman 75 min ha
üzümlüyü var idi. Yeni hökumət fransız sisteminə oxşar qaydada şərabın keyfiyyəti üzərində nəzarət qaydası işləyib hazırladı.
1975-ci ildə Marokko şərabçılıq sənayesi milliləşdirildi.
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Hazırda ölkədə 50 min hektara yaxın üzümlük vardır.
Marokkonun 12 şərabçılıq regionu rəsmi AOC (Appellation
d`Origine Garantie) kimi tanınır. 1997-ci ildə ölkədə 376 min
hl şərab istehsal olunmuşdur.
Marokkoda bir neçə şərabçılıq bölgəsi fərqləndirilir
(şəkil 5.33).

Şəkil 5.33. Şərab istehsal edilən vilayətlər
5.5. Amerika
5.5.1. ABŞ
Şimali Amerikanın şərq sahillərininin bir hissəsini normanlar vaxtilə “Şərab ölkəsi” adlandırırdılar. Buranı ilk dəfə
min il bundan əvvəl vikinq Leyf Eyrikson kəşf etmişdir.
Qərb sahildə - Kaliforniyada isə üzümçülük və şərabçılığın təqribən 1770-ci ildə başlandığı bildirilir.
XIX əsrin 30-cu illərində Bordo sakini fransız Jan-Lui
Vin Kaliforniyaya Vitis Vinifera növünə aid üzüm tənəyi
gətirir. Sonralar Ameraka şərabçılığına böyük töhfə Macar qraf
Aqostan Xarasti tərəfindən verilmişdir. O sübut edə bilmişdir
ki, Kaliforniya şərabçılıq ştatıdır (şəkil 5.34).
ABŞ-da 1919-1933-cü illərdə qüvvədə olan “quru
qanun” üzümçülük və şərabçılıq sahəsində əldə olunan demək
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olar ki, hər şeyin məhvinə səbəb oldu. Şərab istehsalı tam iflic
vəziyyətinə salındı. Yalnız “quru qanun” ləğv olunduqdan
sonra sahə bir qədər özünə gəldi.

Şəkil 5.34. Kaliforniya üzümlükləri
Hazırda ABŞ-ın 48 ştatında üzüm becərilir. Şərab hazırlamaq üçün olan bütün Amerika üzümlüklərinin 95%-i Kaliforniyada yerləşir və ümumi şərab istehsalının 90%-i burada
istehsal olunur. 1960-cı ildə burada 150, 1970-ci ildə 240
hazırda isə 800-dən çox şərabçılıq təsərrüfatı fəaliyyət göstərir.
1955-ci ildə Kaliforniyada Devis Enoloji İnistitu yaradılmışdır.
Nyu-York ştatı ölkədə buraxılan şərabın 2%-ni, Vaşinqton ştatı
1,6%-ni verir. ABŞ-da ən iri şərabçılıq şirkəti 1933-cü ildə
yaradılmışdır. Bu şirkət Eybic Gallodur. Həcminə görə ikinci
şirkət Canandaiguda olub, Kaliforniyada 8, Nyu-York ştatında
isə 3 şərabçılıq təsərrüfatına malikdir.
Amerika şərablarının böyük çoxluğu Amerika palıdından
olan çəlləklərdə yetişdirilir. Həmin çəlləklərdən bir çox
ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda da şərab istehsalı üçün
istifadə olunur (şəkil 5.35).

301

Şəkil 5.35. Müasir Kaliforniya zirzəmisi
Amerika şərablarının təsnifatı Avropaya nisbətən az
dolğundur.
 Butulkanın
üzərində
Kaliforniya
yazılması
butulkadakı şərabın yalnız Kaliforniya mənşəli
olduğunu göstərir. Bu, müxtəlif ştatların kupaj, yaxud
sort şərabı ola bilər.
 Ştatın ərazisində qraflıq adlandırılan inzibati - ərazi
bölgüsü mövcuddur. Əgər etiketdə Qraflığın adı
yazılarsa bu butulkadakı şərabın azı 75%-nin həmin
qraflığa aid olduğunu göstərir.
 1970-ci ildən üzümçülük regionları üzrə təsnifat
fəaliyyətdədir (AVA). ABŞ-ın aparıcı ştatı
Kaliforniyada 70-dən artıq belə region vardır.
Qanuna görə etiketdə AVA adının olması üçün azı 85%
şərab həmin rayonun ərazisində istehsal olunmalı, sort şərabları
isə minimum 75% göstərilən üzüm sortundan ibarət olumalıdır.
 Şərab hazırlandığı üzümlüyün adını daşıya bilər. Bu
halda şərab istehsalı üçün istifadə olunan üzümün
95%-i həmin üzümlükdən olmalıdır.
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Etiketdə üzüm sortunun adının göstərilməsi üçün
şərabın azı 75%-i yalnız həmin sortdan alınmış
olumalıdır.
 Etiketdə məhsul ilinin göstərilməsi üçün butulkadakı
şərabın hazırlandığı üzümün azı 95%-i həmin ilin
məhsulu olmalıdır.
 Bəzi Kaliforniya şərablarının etiketində Meritage yazısını görmək olar. 1980-ci ildə yaradılmış Amerika
Ticarət assosasiyası belə adlanmaqla üzvləri yalnız
Bordo üçün ənənəvi olan üzüm sortlarından istifadə
etmək öhdəliyi götürmüşlər. Belə şərabların istehsalı
ciddi şəkildə məhdudlaşdırılır.
ABŞ yalnız iri şərab istehlakçısı olmayıb, həm də istehsalçısıdır.
Amerkalılar üçün şərabçılıq yalnız yaxşı biznes deyil,
həm də istirahət üçün bəhanədir. Məsələn, Kaliforniyada
üzümlüklərdən ibarət eksponantları olan müzey mövcuddur.
Müzeyə gələnlər “üzüm qatarında” əyləşərək şərabları
dequstasiya etmək imkanı qazanırlar. Kaliforniyanın 4 min
kvadrat metirlik Disney parkınnın ərazisində “qızıl tənək”
adlanan yeni pavilyon – atraksion açılmışdır. Burada nümunəvi
göstəricilərə malik üzümlük, şərab zirzəmisi və dequstasiya
zalı vardır.
Kaliforniyada 220 min hektardan artıq üzümlüklər vardır.
Həmin üzümlüklərdən ildə 17 mln. hl. şərab istehsal olunur.
Əhalinin hər adambaşına illik şərab istehlakı 7,6 litrdir. Ən
geniş yayılmış üzüm sortlarının ümumi əkin sahəsində payı
belədir: Şardone (19,6%), Frenç Kolombard (13,0%), Sinfandel
(12,2%), Kaberne-Sovinyon (10,8%), Merlo (9,2%), Şenen
Blan (4,6%), Rubired (4,1%), Barbera (3,6%), Qrenaş (3,3%),
Rubi Kaberne (2,11%).
ABŞ-da şərabçılıq fırtınası yalnız XX əsrin 70-ci illərində müşahidə olunmuşdur. O vaxtlar üzümlüklərin 90%-ə yaxını
Kaliforniyada (299 min ha), qalanları Nyu-York (24,5 min ha),
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Vaşinqton (17 min ha), Miçiqan (9,5 min ha), Pensilvaniya (6,5
min ha), və Ohayo (5,5 min ha) ştatlarında idi. Başqa ştatlarda
da az miqdarda üzümlüklərə rast gəlinirdi. Hazırda Amerika
Birləşmiş Ştatları ən böyük üzüm şərabı istehsalçılarından
olub, üzüm istehsalına görə dünyada 3-cü, şərab istehsalına
görə 4-cü yerdədir. 2015-ci ildə ABŞ-da 7 mln ton üzüm və
22,1 mln hl şərab istehsal olunmuşdur. Amerikada istehsal
olunan hər 10 butulka şərabın 9-u Kaliforniyada becərilən
üzüm sortlarından alınır. Onun əsas hissəsi Avropa sortları
deyildir.
Kaliforniyada süfrə şərablar (ümumi istehsalın 80%-ı),
oynaq və tündləşdirilmiş (madera, xeres, portveyn), vermut və
brendilər istehsal olunur (şəkil 5.36).
Buraxılan şərabların 10-12%-i yüksək keyfiyyətlidir.
Ağlar 65, cəhrayılar-15 və qırmızılar -20% təşkil edir.

Şəkil 5.36. Kaliforniyada istehsal olunan şərablar
Kaliforniya şərabçıları nisbətən az sortlar yığınından
geniş çeşiddə şərab hazırlamaq sənətini mənimsəmişlər. Ağ
şərabların çoxu klassik Avropa sortu Şardonedən hazırlanır.
Rislinq, Semilyon və Sovinyon Blan sortları da geniş becə304

rilməklə avropadakı analoqlardan az büzücüdürlər. Sovinyon
Blandan alınan şərab daha yumşaq və ədvalı ətir yaradılması
üçün təzə palıd qablarda yetişdirilir.
Cəhrayı şərablar üçün Qrenaş, Qrinolino və Qanil
sortlarından istifadə edilir. Qırmızı Kaliforniya şərabları üçün
əsas üzüm sortu Kaberne- Sovinyon, Merlo və Zinfandeldir.
Zinfandel amerika şərabçılığının vizit vərəqəsi olub,
xüsusi diqqətə layiqdir. Bu möcüzəli sortdan Kaliforniya şərabçıları özlərinin məşhur qırmızı şərablarını istehsal edirlər. Həmin şərab gilə ətrinə, yumşaq və yetişmiş büzücü dada malikdir. Zinfandel sortundan demək olar ki, yüngül yumşaqdanən ağır şərablara qədər istənilən stildə şərab hazırlamaq mümkündür.
Oynaq şərablar üçün Semilyon, Rislinq, Şardone, Kolombar, Fol Blanş, Niaqara, Delavar, Zinfandel və Pino Nuar
sortlarından istifadə olunur.
Oynaq şərabların 85%-i Kaliforniyada butulka, yaxud
rezervuar üsulu, həmçinin transfaza metodu ilə alınır.
Amerikada üzümün yığımı, nəql olunması və bir sıra
digər proseslər mexanikləşdirilmiş olduğundan, Kaliforniya
şərablarının çoxu fərdilikdən uzaq olur. Lakin bununla belə,
Kaliforniyada kütləvi seqment üçün həm sadə ordinar şərablar,
həm də xırda partiyalarla keyfiyyətli baha şərablar istehsal
edilir. Kaliforniyada dünya səviyyəli superelit şərablar
hazırlanması mümkündür.
Kəskin kontinental iqlimi (kifayət qədər soyuq qışı və isti
rütubətli yayı) burada işlərin uğurlu gedişini təmin etməmiş və
Avropa sortlarının becərilmə cəhdlərinin nəticəsiz baza çatması
ilə sonuclanmışdır. Ona görə də şərabçılar amerika və avropa
sortlarının təbii hibridlərinə üstünlük vermişlər. Həmin
hibridlərin yetişmə müddəti uzundur. “Katubo”, “Konkardu”,
“delevea” kimi amerika hibrid sortları məşhurdur.
Kaliforniya yeni dünya ölkəsinə aid edilsə də, burada
şərabçılığın 250 illik tarixi ənənələri vardır. Təcrübə və ənə305

nələr, innovasiya və təkmilləşdirilmiş texnologiyalar, üzümün
yetişməsi üçün ideal iqlim şəraiti Kaliforniyanı yüksək sinif
şərablar istehsalı üçün ən yaxşı yerlərdən birinə çevrmişdir.
Kaliforniya şərabları bütün dünyada yüksək keyfiyyətinə
və çox çeşidliliyinə görə tanınır. Çünki, ölkə dünyanın çox
fərqli şərabçılıq regionlarına malik yerlərindən olub, burada
100-dən çox üzüm sortu və üzümçülük zonaları vardır.
Kaliforniya şərablarına beynəlxalq tələbat fəal şəkildə
artmaqdadır. Əgər 1985-ci ildə ABŞ 35 mln. dollarlıq şərab
ixrac etmişdirsə, 20 il sonra 2004-cü ildə bu, 808 mln. dollar
olmuşdur. Hazırda ümumi istehsalın 18%-i dünyanın 125
ölkəsinə ixrac olunmaqdadır.
Kaliforniyanın iqlimi də, ştatın özü kimi çox rəngarəngdir. Burada iqlim şəraiti xeyli dərəcədə şimaldan cənuba
uzanan iki dağ silsiləsi ilə müəyyən olunur. Kaliforniyada Sakit
okean sahillərinin uzunluğu demək olar ki, 2 min km təşkil edir.
İsti qış, kifayət qədər isti yay, temperaturun gündüz və
mövsümü dəyişmələri az, həmçinin orta nəmliyin yüksək
olması zonanın əsas iqlim səciyyəsidir. Sahildən uzaqlaşdıqca
okeanın təsiri zəifləmiş olur. Okeanın təsirindən yaxşı qorunan
zonalarda kontinental iqlim - daha isti yay və soyuq qış,
temperaturların daha kəskin dəyişməsi və daha aşağı nisbi
rütubəti hökm sürür. Okeandan gələn soyuq hava ilə vadinin
içərilərindəki hava cərəyanın qarşılaşdığı yerdə, məxsusi
mikroiqlim şəraitinə malik olan mikrozonalar yaranır. Belə
mikrozonalar bir çox hallarda bu və ya digər üzüm sortunun
yetişdirilməsi üçün ideal səviyyədə olur. Şərabçılıq regionlarının çoxu dəniz və kontinental iqlimləri arasında orta vəziyyət təşkil edən zonalarda yerləşir. Belə zonalar üzümçülük və
şərabçılıq üçün ideal sayılır. Günəşli, isti və quru günlər küləkli
və dumanlı sərin hava şəraitinə malik gecə ilə növbələşir. Bu
isə “təbii soyutma sistemi” yaratmaqla üzümün tədricən və
bərabər səviyyədə yetişməsini təmin edir. Nəticədə zəngin,
güclü meyvə tonlu şərab alınmış olur.
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Son illərdə üzüm sortları arasında Şardone və KabarneSovinyon birinci və ikinci yerləri tutur. Pino Nuar, Sira, Pti
Sira, Sovinyon Blan, Pino Qri və Bionye üzüm sortları da
şöhrət qazanmaqdadır.
Kaliforniya şərabları öz adını əsasən üzümün sortundan
götürür ki, bu halda həmin sortun şərabda payı azı 75% təşkil
etməlidir. Lakin şərabçıların çoxu sort şərablarına deyil, kupaj
şərablarına üstünlük verirlər. Əgər şərabın tərkibi 75% bir
sortdan ibarət olmazsa, həmin şərab yalnız təsərrüfatın adı
göstərilməklə və yaxud sadəcə “süfrə şərabı” kimi markalanır.
ABŞ-da şərabın mənşəə apelasyonunda adlanması
aşağıdakı kimi ola bilər.
- ştat
- dairə
--AŞV (Amerika şərabçılıq vilayəti)
Əgər ştat apelasyon olarsa (məsələn, Kaliforniya), onda
şərabın istehsalında istifadə olunan üzüm 100% həmin ştatdan
olmalıdır.
Dairə apelasyonu (məsələn, Sonoma dairəsi) – inzibati
ərazi vahididir. Üzüm minimum 75% həmin dairədən
gəlməlidir. Apelasyonun iki, yaxud üç (bundan çox olmayaraq)
dairədən ibarət olması o vaxt etiketdə əks oluna bilər ki, bütün
üzüm həmin dairələrdə yetişdirilmiş olsun. Bu zaman etiketdə
hər dairənin faizlə nisbəti ifadə edilir.
Əgər etiketdə AVA (AŞV) göstərilərsə bu, üzümün azı
85%-nin həmin vilayətdən olduğunu ifadə edir. AVA sisteminə
ABŞ hökuməti nəzarət edir.
Son vaxtlar Kaliforniyada daha geniş yayılmaqdadır.
Kaliforniya şərablarının yüksək keyfiyyətini təminat altına alan
ciddi qanunlar olsa da, istehlakçıların bu işdə rolu danılmazdır.
Şərabçıların doğru olub-olmaması barədə qərarı son nəticədə
istehlakçı verir.
Kaliforniya şərablarının çoxunda spirtin miqdarı 12-14 h% olur. Kaliforniya şərabçıları və şərab təsərrüfatları 2003-cü
307

ildə “Ekoloji səmərəli şərabçılığın kodeksi”ni yaratmışlar. Bu
könüllü razılaşma olub, burada şərabçılığa və ətraf mühitə
ziyan vurmayan şərabçılıq təcrübəsi öz əksini tapmışdır.
Burada eyni zamanda pestisidlərdən, sudan və elektrik
enerjisindən istifadənin azaldılması, qalıqların emalı, torpaq
eroziyası üzərində nəzarət və s. məsələlər yer almışdır.
5.5.2. Kanada
Bu ölkədə kommersiya məqsədli şərab istehsalının
başlanması 1860-cı ildən sayıla bilər. Həmin vaxtlar Okanagan
Valley ilk üzümlük salmışdır. Altı il keçdikdən sonra Epi gölü
rayonunda 8 hektar sahədə ilk Kanada kommersiya şərabçılıq
təsərrüfatı olan Vin Villa yaradıldı.
Kanadalılar 100 ildir ki, Labruska üzüm sortundan
hazırlanan şirin şərablara üstünlük vermişlər. 1913-cü ildə
Ontarioda yerləşən tədqiqat mərkəzi ölkədə hibrid sortlarının
inkişafı üzrə proqram işləyib hazırladı.
Hazırda Kanadada 8 min hektara yaxın üzümlük vardır.
Kanada şərabları iki təsnifat səviyyəsinə malikdir:
Rrovincial Designation - əyalət səviyyəsində mənşəə
yerini müəyyən edir.
Geographic Designation - coğrafi mənşəə yerinə görə
təsnifləşir.
1965-ci ildə Şato-Gai-da ilk Kanada şərabçılıq təsərrüfatı
yaradıldı və öz şərablarını Böyük Britaniyaya ixrac etməyə
başladı. Bu gün Kanada tənək üzərində dondurulmuş üzümdən
hazırlanan şərablar üzrə dünya lideridir. Bu Kanada Aysvayn
(“buzlu şərab”) şərabı olub, Avropa İttifaqı ölkələrinə həmin
adla ixrac olunur. Çünki, Avropada bu şərablar
qanunvericiliklə Kanadanın adında təsbit edilmişdir.
Kanadanın şərabçılıq nəhəngi olan Vincor İnternational
şirkəti fransızların Group Taillan ilə birgə müəssisə
yaratmışdır. Bu qrupun Bordoda altı şatosu var və Kanada
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şirkəti ilə birlikdə Bordo stilində yüksək keyfiyyətli qırmızı
şərablar istehsalını planlaşdırır.
5.5.3. Argentina
Argentina Cənubi Amerikanın cənubi-şərq hissəsində
yerləşməklə ərazisi dörd Fransa qədərdir. Argentina üç iqlim
zolağında yerləşir və həmçinin coğrafi olaraq çox rəngarəngdir.
And massivi, Atlantik okeanı sahilləri onun bütün 23 əyalətinə
təkrar olunmazlıq verir.
Şərabçılığının əsasının 1556-cı ildə Çilidən buraya
gəlmiş Xuan Sidron tərəfindən qoyulduğu bildirilir.
Argentina şərabçılığının XIX əsrin 20-ci illərində ciddi
impuls aldığı bildirilir. Çünki həmin vaxt ölkə İspan
işğalçılarından azad olmuş, paytaxt Buenos – Ayresi əsas
şərabçılıq əyaləti olan Mendosa ilə birləşdirən dəmir yol
xəttinin çəkilişi həyata keçirilmişdi.
1900-cü ildə köhnə dünyadan (Avropadan) emiqirantlar
axını ilə Argentinaya avropa üzüm sortlarının və fərqli
şərabçılıq təcrübəsinin gətirilməsi baş verdi.
XX əsrin ikinci yarısında - prezident Menemanın
vaxtında ölkəyə ciddi xarici sərmayələr daxil olmağa başladı.
O dövrdə Argentina şərabçılığına da dünya şöhrətli iri
beynəlxalq şirkətlər sərmayə qoydular.
1959-cu ildə əsası qoyulmuş üzümçülük-şərabçılıq milli
institutu kommersiya fəaliyyətlərinə, istehsal metodlarına,
şərab üzüm sortlarının analizinə nəzarət edir.
Argentina 2015-ci ildə 255 min ha üzümlüklə dünyanın
yeddincisi olmuşdur. İstehsal olunmuş 2,4 mln ton üzümdən
13,4 mln hl şərab hazırlanmışdır.
Ölkə üzüm istehsalına görə dünyada 9-cu, şərab buraxılışına görə 5-ci olmuşdur. Əhalisinin 400 min nəfəri şərabçılıq
sənayesində çalışır. Şərab istehsalının 90%-i Mendosa
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regionunun payına düşür (şəkil 5.37). İstehsal olunan şərabların
75%-i daxili bazarda satılaraq istehlak olunur.

Şəkil 5.37. Mendosada üzümlüklər
Tanınmış yerli şərabçıları hesab edirlər ki, onların şərablarının fərdi xarakteri və yüksək keyfiyyəti birbaşa üzümlüklərin yerləşmə yerindən asılıdır.
Argentina əhalisinin şərabla bağlı zövqü və tələbatı fərqlidir. Belə ki, əhali əsasən bordo şərablarının daha doğrusu
taninli, meyvəli və az turşulu şərablara üstünlük verirlər. Onlar
köhnə xam oduncaq iyini sevirlər. Odur ki, ölkədə şərabçiların
çoxu iki stildə - daxili bazar və ixrac üçün şərablar istehsal
edirlər. Son vaxtlar Argentinada şərab istehsalında azalma
müşahidə olunsa da, keyfiyyətli şərab istehsalında artım
müşahidə edilməkdədir. Bu şərabçılarda həyata keçirdikləri
dəyişikliklərin doğruluğuna dair bir daha inam yaratmış olur.
Onlar az məhsuldar sortların yüksək məhsuldarlar hesabına
artırılmasını aparmaqdadırlar. Daha yaxşı şərab emalı üçün iri
sərmayələr yeni avadanlıqlara və texniki vasitələrə qoyulur.
Üzümlüklər də bundan kənarda qalmır.
Mendosada üzümlüklərin çox hissəsi ənənəvi olaraq
bağlanır. Bunun üçün iki bağlanma sistemi daha əlverişlidir:
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espaldera – adi məftillə bağlanma və parral –hündür dayaq
sistemi.
Bu sistemlər cavan zoğları ilk soyuqlardan qorumaq üçün
qəbul edilmişdir. Hər iki sistem baha və ağır zəhmətli olsa da
üzümçülükdə bir sıra gözəl imkanlar yaradır. Hər şeydən əvvəl
üzüm salxımları günəş şüalarını yaxşı qəbul edir və ideal
havalanma gedir. İkincisi, zədələnmiş yarpaqlar asanlıqla kənar
edilir. Üçüncü, bu halda yığımın mexanikləşdirilməsi asanlaşır.
Argentinada üzümlüklərin doludan mühafizə edilməsinə
xüsusi diqqət yetirilir. Bu məqsədlə üzümlüklər doludan
mühafizə edici xüsusi torlarla örtülür (şəkil 5.38).

Şəkil 5.38. Üzümlüklər - doluya qarşı mühafizə örtükləri ilə
Parlaq günəş işığı və quru hava finqisidlərlə tozlanmanı
mütləq şəkildə lazımsız edir. Bəzi üzümlüklərdə zərərvericilərə
heç bir şans verməmək üçün herbisidlərdən istifadə oluna bilir.
Lakin ümumilikdə Mendosa üzümlüklərinə xidmət təbii olub,
ekologiya və sağlamlığı mühafizənin müasir tələblərinə
uyğundur. Əgər stilinə görə Çili şərabları beynəlmiləldirsə,
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Argentina şərabları özünəməxsusluğu ilə fərqlənir. Buradakı
ətirli sortlardan hazırlanan Cənubi Amerika şərabları Yeni
dünyanın Kaberne-Sovinyon, Merlo, Şardone və Sovinyon
Blan sortlarından dad və buketinə görə fərqlənir. Bu baxımdan
ədviyyat və yabanı otların ətrinin birgə ifadəsində, yumşaq,
şirəli meyvə dadı verən Malbek sortu xüsusi qeyd olunmalıdır.
Bundan əlavə ağ Torrontes, qırmızı sortlar Barbera, Bonarda,
Sandjioveza və Tempranilyo dada görə fərqlənən şərablar verir.
Argentina şərablarının böyük çoxluğu onların təzə halda
içilməsi ilə diqqət çəkir.
Argentina şərablarının möcüzəli alınmasının əsas səbəbini onun təbii şəraiti ilə əlaqələndirirlər. Argentina Cənubi
Amerikanın cənubi-şərqində kifayət qədər böyük ərazidə
yerləşir. Qərbdən And dağları zənciri ilə məhdudlaşır. Şimalişərq hissəsi isə özünü düzənlik kimi göstərir. Argentina şərablarının xarakter və dadına aşağıdakı amillər təsir göstərir.
Buraya ilk növbədə fərqli terruarları aid etmək olar. Üzümlüklər şimaldan cənuba doğru 1000 kilometrlərlə uzanır. Anda
yaxınlığından və coğrafi enlikdən asılı olaraq hər təsərrüfatda
orijinal şərablar istehsalına imkan verən öz mikroiqlimi
formalaşır.
Dəniz səviyyəsindən yüksəklik Argentinanın əsas rəqabət
üstünlüyüdür. Burada terras şərabçılığı adlandırılan şərabçılıq
inkişaf edərək yüksək nəticələr verir. Üzümlükləri hər sort
üçün optimum sayılan yüksəklikdə - dağ ətəklərində yerləşir.
Hər sort özünəməxsus yüksəklikdə ideal yetişmə müddətinə
malik olmaqla, onlardan maksimum ifadəli şərab alınır.
Ölkənin kontinental iqlimi də təsiredici amillərdəndir.
Üzümlüklərinin əsas hissəsi yüksək dağlıq rayonlarda
becərildiyindən ona okeanlar təsir etmir. Quru kontinrntal iqlim
sağlam gilələrdən ibarət kifayət qədər məhsul alınmasına
imkan verir. Az yağıntılarına ğörə yerli üzümlüklər üçün
filloksera elə qorxulu deyildir. Həmin amil üzümçüləri
suvarmada süni irriqasiya sistemlərindən, o cümlədən damcı
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metodundan istifadə etməyə təhrik edir. Üzümlüklərdə
müxtəlif becərmə sistemlərindən istifadə edilir (şəkil 5.39).

Şəkil 5.39. Argentinada yüksək ştamblı üzümlüklər
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Burada torpaq və su amilləri də nəzərə alınmalıdır. And
dağı ətəklərində torpaq üzvi baxımdan zəifliyi ilə fərqlənir. Bu
isə tənəyin hər giləsinin şərab materialının keyfiyyətində
əlverişli şəkildə özünü göstərən parlaq ifadə olunan dad və ətrə
malik olması ilə nəticələnir. Belə məhsulu məhsuldar
torpaqlardan almaq mümkün olmur. Üzümlüklər ehtimal
olunmayan səviyyədə təmiz su ilə suvarılır. Belə ki, təmiz dağ
çayları süni yaradılmış göllərə axır və oradan suvarma üçün
istifadəyə verilir. Şərabçılar fərqli dad keyfiyyətli şərablar
almaq üçün nəmliyin miqdarına nəzarət edirlər.
Argentina üç şərabçılıq regionuna bölünür. Andın şimalqərb regionu ehtimal olunmayan şərabçılıq regionudur; Kuyoən inkişaf etmiş; cənub regionu isə inkişaf etməkdə olan
regiondur.
1999-cu ildə Argentrina senatı öklə şərablarının təsnifat
sistemi haqda qanunu qəbul etdi. Onun əsasında üç
kateqoriyanın təsdiq edilməsi nəzərdə tutulurdu.
İndication de Procedencia (İP)-ümumi mənşəə yeri
göstərilən şərab;
La İndicacion Geografica (İG)-müəyyən coğrafi region
göstərilən şərab;
La Denominacion de Origen Controlada (DOC)mənşəyinə görə nəzarət olunan şərab.
Şərabçılıq regionları (şəkil 5.40) Valles Calchaquies əsasən şimal əyaləti Saltada yerləşir.
Valles de Famatina – Argentinanın Rioxa əyalətində
yerləşir. Ən yaxşı subregionu – Chilecitodur. Regionun fəxri
Torrontes üzüm sortudur.
Vallı de Tulum – San-Xuan əyalətində yerləşir. 50 min
hektara yaxın üzümlüyü vardır.
Norte Mendocino – Mendosa əyalətində regiondur.
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Şəkil 5.40. Argentinanın şərabçılıq regionları
Zona Alta del Rio Mendoza - Mendoza əyalətində 30 min
hektar üzümlüyü vardır.
Este Mendocino – Mendosa əyalətində ən böyük
şərabçılıq regionudur. 60 min hektar üzümlüyə və 360
şərabçılıq təsərrüfatına malikdir.
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Valle de Uca - ən yüksək dağ regionlarından olub, üzümlükləri dəniz səviyyəsindən 900-1200 metr yüksəklikdə
yerləşir.
Sur Mendocino – 30 min hektar üzümlüyə və 200
şərabçılıq müassisəsinə malikdir.
Valls de Rio Negro – Rio – Neqro əyalətində yerləşir.
Argentinan əsas üzümlükləri Mendosada (150 min ha
yaxin) və San – Xuanda (50 min ha yaxın) yerləşir. Mendosa
əyaləti bütün argentina şərablarının 75%-i və şərab ixracatının
95 faizini verir. Burada Chandon şirkətinin ən yaxşı şərabı
alınır. Argentinalıların milli qürur mənbəyi Malbek üzüm sortu
olub, bütün qitələrdə əhalinin heyranlığını qazanmışdır.
Ölkənin fərqli təbii şəraiti şərabçılara müxtəlif tip və stillərdə
şərab hazırlamağa imkan verir. Şərabları əsasən Böyük
Britaniyaya, Avropa qitəsinə, Yaponiyaya və s. ölkələrə ixrac
olunur. Argentina şərablarının şöhrəti durmadan artmaqdadır.
Onlar avropalılardan geri qalmamağı qarşıya məqsəd
qoymuşlar.
5.5.4. Çili
İnklərin dilində çili sözü torpağın qurtardığı yer
mənasındadır. Böyük olmayan Cənubi Amerika ölkəsi olsa da,
şərabları dünya bazarında yüksək uğur qazanmışdır. Digər latın
Amerikası ölkələrində olduğu kimi burada da şərabçılığın
ispanlar tərəfindən yaradıldığı bildirilir. 1551-ci ildə Fransisko
de Aquirre adlı bir nəfər burada ispan üzüm əkin materialından
istifadə etməklə üzümlüklər salmışdır.
XIX əsrin birinci yarısında fransız Clondio Gay çili
hakimiyyətini müxtəlif bitkilərdən, o cümlədən avropa üzüm
tinglərindən ibarət tinglik yaratmağa razı sala bilir. Beləliklə də
ölkədə orjinal üzüm sortlarından ibarət özünəməxsus bank
yaradılır.

316

İspanların istilasından azad olunduqdan sonra ölkə
özünün iqtisadiyyatını yaratmağa başladı. Bir çox çilili təcrübə
toplamaq və öz biznesini inkişaf etdirmək üçün Avropaya üz
tutdu. Onlardan biri də Silvestr Oçaqavia idi. Müasir Çili
şərabçılığı bu günkü inkişafı üçün məhz həmin insana
borcludur. O, 1851-ci ildə Fransadan elit tinglər gətirir. Onunla
birgə çiliyə həm də ən yaxşı fransız şərabçılarından biri də
gələrək, həmin sortların yerli şəraitə uyğunlaşdırılması
istiqamətində işlərə başlayır. 1855-ci ildə Λiverpulda keçirilən
Beynəlxalq sərgidə Oçaqavianın şərabları Çilinin tarixində ilk
dəfə olaraq qızıl medala layiq görülür. 1889-cu ildə isə Çili
şərabı Parisdə keçirilən Beynəlqal Sərgidə Qran Pri alır. Lakin
bütün bunlar fərdi uğurlar idi.
Çili özünü ən yaxşı şərab istehsalı üçün ideal yer kimi
göstərir. Hazırda Çilidə 140 min hektara yaxın üzümlük vardır.
O, yeganə ciddi şərab istehsalçı ölkəsidir ki, orada heç vaxt
filloksera olmamışdır və buna görə də üzümlükləri öz kökü
üstə bitən əkin materialı əsasındadır. Şərabçılıqda köhnə - yaşlı
tənəklərdən alınan məhsul önəmli yer tutur.
1980-ci ildə Çili höküməti şərab ixracının ölkə
iqtisadiyyatında mühüm rola malik olması nəticəsinə gəldi və
həmin vaxtdan sahəyə sərmayə qoyuluşu artdı. Şərabçılıq
təsərrüfatları texniki cəhətdən yenidən quruldu və kütləvi
şəkildə avropa sortlarından ibarət bağlar salındı. Görülən
tədbirlər şərabın keyfiyyətinin yüksəlməsinə və ixracda payının
durmadan artmasına zəmin yaratmış oldu. Hazırda Çili
şərabları dünyanın 100-ə yaxın ölkəsinə ixrac olunmaqdadır.
İxrac olunan ölkələr arasında ABŞ, Böyük Britaniya, Kanada
və başqaları vardır.
1995-ci ildə Çili kənd təsərrüfatı Nazirliyinin qərarı ilə
ölkədə 5 üzümçülük-şərabçılıq regionu yaradıldı. Bu regionlar
13 subregiona, onlar isə öz növbəsində zonalara bölünür.
Rayek ən xırda ərazi vahidi olmaqla sayı 44-ə bərabərdir (şəkil
5.41).
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Şəkil 5.41. Çilinin şərabçılıq regionları
Çilinin əlverişli coğrafi vəziyyəti burada fərqli üzüm
sortlarının becərilməsinə və müxtəlif tip şərablar istehsalına
imkan verir.
Üzümlükləri dörd bir tərəfdən təbii şəkildə mühafizə
olunur. Şərqdən And yüksəkliyi, qərbdən – Sakit okean,
Şimaldan – Atakama səhrası (yerin ən susuz olan hissəsi),
cənubdan - əbədi Pataqoniya buzluqları (buradan Antarktidaya
cəmi 900 km-dir) ilə əhatə olunur. Bütün bunlar torpaq-iqlim
şəraitində fərqlilik yaratmaqla, şərab istehsalı üçün əlverişli
şərait təmin edir.
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İqlimi mərkəzi regionda-aralıq dənizi və şimalda-tropik
səhra, cənubda-mötədil-arktikadır. Relyefi əsasən dağlıqtəpəlik olub, üzümün yetişməsi üçün daha idealdır. Çili
çoxsaylı əlverişli torpaq-iqlim amillərinə görə “şərabçılıq üçün
cənnət” adlandırılır.
Mütəxəssislər dövlətin kənd təsərrüfatı yönümlü
inkişafını, üzümçülük və şərabçılığa xarici sərmayələrin cəlb
edilməsini və tənqidi vergi siyasətinin aparılmasını digər uğur
amillərindən sayırlar.
Çili şərabçılığının hər yerdə tanınmasını həm də onların
ağıllı qiymətləndirilməsi ilə izah edirlər.
Torpaqları
filloksera
zərərvericisi
ilə
sirayətlənmədiyindən, burada baha başa gələn müasir
texnologiyaların tətbiqinə ehtiyac qalmır. Ona görə də şərablar
avropadakı analoqlarından 2 dəfə ucuz satılır.
Çili şərabları uzun müddət saxlanıb yetişdirmək üçün
nəzərdə tutulmur. Daha yaxşı həzz almaq üçün həmin şərablar
2-3 il müddətində içilməlidir.
Yetişdirilməyən adi Çili şərablarının səciyyəvi
xüsusiyyəti onların zəngin sort ətridir. Şardone və Sovinyon
Blandan alınan ağ şərablar çox parlaq, günəşli və təzə olub,
onların aromatikasında açıq şəkildə tropik meyvələr və
yetişmiş gilə ətri hiss olunur. Qırmızı şərablar arasında yerli
şəraitə uyğun xarakterik nyanslarını biruzə verən klassik bordo
sortları – Kaberne-Sovinyon və Merlo daha uğurlu sayılır (şəkil
5.42).
Çili şərablarının çatışmazlığına dadda parlaq ifadəli
xarakterin olmaması aid edilir. Bu çatışmazlıq isə yeni dünya
şərablarının çoxu üçün səciyyəvi olub, üzümün az məhsulu
(seçmə) ilə kifayətlənilməsi və çəlləklərdə yetişmə
proseslərinin aparılmaması ilə əlaqədardır.
Çilinin çox əlverişli coğrafi şəraiti vardır. Ölkənin hər
tərəfdən təbii baryerlərlə əhatə olunması üzümün yetişməsi
üçün əlverişli şərait yaradaraq, üzümlüklərin xəstəlik və
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zərərvericilərdən mühafizəsinə kömək edir. Belə qeyri- adi
coğrafi vəziyyəti ölkədə müxtəlif iqlim zonalarının
mövcudluğunu təmin edir. Şimal regionu - ən istisi olub,
ərazisi səhra və yarımsəhralardır. Cənub regionunda
Antarktidanın soyuq nəfəsi hiss olunur. Ölkənin mərkəzi
hissəsində yumşaq aralıq dənizi iqlimi hökm sürür. Bunun
üçün isti, quru, yay və yağışlı sərin qış səciyyəvi olub, üzüm
tənəyinin böyümə və inkişafına olduqca əlverişli təsir göstərir.
Gündüzün parlaq günəşli istisi gecənin sərinliyi ilə əvəz
olunur. Temperaturun gündəlik dəyişməsi üzümdə təzə meyvə
ətrinin canlandırıcı turşuluğunun əmələ gəlməsini, qırmızı
şərablarda isə yetkin taninlər gözəl rəng və antosianların
yüksək miqdarını təmin etmiş olur.
Sakit okean tərəfdən gələn sərinlik də üzümlüklərə
əlverişli təsir göstərir. And dağlarının qarlı zirvəsindən axan
sulardan üzümlüklərin suvarılmasında istifadə olunur. Çilinin
coğrafi xüsusiyyəti, relyef və torpaqlarının çox fərqliliyi
terruarların geniş mozaikasını müəyyən edir ki, bu da çox fərqli
stillərdə keyfiyyətli şərablar yaradılmasına stimul verir.
Şərabların təsnifatı
Vinos de Mesa – süfrə şərabı
Vinos sin denominacion de Origen - mənşəə yerimə
görə nəzarət olunmayan şərablar. Etiketdə istehsalçıya, sorta və
məhsulun yığıldığı ilə dair məlumatlar ola bilər.
Vinos con denominacion de Orgen (DO) – mənşəə
yerinə görə nəzarət olunan şərablar. Etiketdə şərabın mənşəə
yeri, üzüm sortu, məhsulun yığım ili, butulkaya doldurulduğu
yer haqqında məlumat olmalıdır. Üzümçülük-şərabçılıq
zonasının adı o halda ola bilər ki, şərab istehsalı üçün istifadə
olunan üzüm həmin bölgənin ərazisində becərilməklə, yalnız
müəyyən üzüm sortlarından istifadə olunsun. Qanunla etiketdə
mütləq qaydada “DO” ifadəsinin verilməsi tələb olunmur və
üzüm sortunun mənşəə yerinin göstərilməsi ilə kifayətlənilir.
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Əlavə olaraq digər reglamentləşdirməyə də icazə verilir.
Məsələn, sort şərabları ən azı 85% etiketdə göstərilən üzüm
sortundan ibarət olmalıdır.

Şəkil 5.42. Çilinin Kasablanka regionun üzümlükləri
Çili şərabları bütün dünyada populyarlıq qazanmışdır.
Məsələn, ən konkret keyfiyyət göstəricisinə tələbkar olan
Avropa bazarında – Böyük Britaniyada o, bir çox şərabçılıq
nəhənglərini üstələyərək 6-cı yeri tutur.
Filloksera epidemiyasından sonra Bordoda itən və 1991ci ildə Çilidə tapılan Karmener üzüm sortu, Kaberne Sovinyon,
Şardone, Merlo və Sovinyon Blanla birgə Çili şərabçılığının
əsasını təşkil edir.
5.5.5. Braziliya
Müasir Braziliyanın ərazisi ABŞ-ın ərazisinə bərabər
olub, əhalisi 150 mln. nəfərə yaxındır. Üzüm tənəyinin buraya
1532-ci ildə portuqaliyalılar tərəfindən gətirildiyi bildirilir.
1870-ci ilə qədər ölkədə şərabçılığın inkişafı üçün edilən
cəhdlər demək olar ki, lazımı nəticə verməmiş və həmin il
italiyalı emiqrantın gətirdiyi üzüm sortları-Barbera, Bonarda,
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Trebbiano və Muskat ailəsi sortları həlledici rol oynamışdır.
Həmin sortlar yüksək dağlıq regionu Syerra-Qançada əkildi.
Indi Braziliya 60 min hektara yaxın üzümlüyə malikdir.
Ölkədə Martini və Rossi, Moet və Chandon və digər nəhəng
şirkətlərin müəssisələri yaradılmışdır.
1998-ci ildə ölkədə Milli Şərabçılıq və Üzümçülük
İnstitutu yaradılmışdır. Onun vəzifələrinə şərab istehsalı və
təsnifatında keyfiyyət standartlarının yaradılması da daxildir.
Braziliyanın əsas şərabçılıq regionu olan Rio Grand do
Sul iki subregiondan ibarətdir. Braziliya şərablarının əsas
alıcıları ABŞ və Böyük Britaniyadır.
Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, Brazilyanın məşhur
milli içkisi şəkər qamışından istehsal olunur. Onun adı
Kasacadır.
5.5.6. Peru
İnklərin “Günəşin uşaqları” adlandırılan məşhur ölkəsi
özünün böyük şöhrətini hələ də saxlamaqdadır. Perunun baş şəhəri - Limadır. Uzun illər Yeni Dünyanın siyasi və hərbi
paytaxtı olmuşdur.
1547-ci ildə konkistator Fransisko pizarronun əmri ilə
Peruda ilk üzümlüklər salınmış, XVI əsərin sonunda üzümlüklərin sahəsi artıq 40 min hektara Çatdırılmışdı. XX əsrin 60cı illərində peruların dəvəti ilə tanınmış fransız enoloqprofessorları Emile Peynaud, Riberau-Gayon və Rives Peruya
gəldilər.
Hazırda Peruda 12 min hektara yaxın üzümlük vardır.
Sahələrin 50 faizi süfrə sortları altındadır. Daha tanınmış şərab
istehsalçı regionu-İca Valley olub, Facama üzümlükləri ilə
tanınır. Perunun şərabçılıq təsərrüfatlarının yarıdan çoxu
burada yerləşir. Başqa şərabçılıq regionlarından - Chincha,
Moquegua və Tachanı göstərmək olar. Ölkədə hər il 20 min hlə yaxın şərab istehsal edilir ki, bu da məşhur yerli brendi-pisko
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üçün xammal rolu oynayır. Bununla yanaşı bir sıra regionlarda
uğurla fransız üzüm sortları ilə işləyirlər. Peruda Ocucaje
şərabı tanınır. Şirkət kimi İka şəhərində Vina Tacama
tanınmaqla, ölkənin ən böyük şərabçılıq təsərrüfatı kimi
qiymətləndirilir. Vina Tacama şirkəti öz məhsullarını uğurla
Böyük Britaniya və Fransaya ixrac edir.
5.5.7. Uruqvay
Ərazisinin cəmi 170 min kvadrat kilometr və əhalisinin
milyondan bir qədər artıq olmasına baxmayaraq, Uruqvay
şərab istehsalına görə Cənubi Amerika ölkələri arasında 4-cü
yeri tutur. Bu ölkəni çox vaxt cənubi Amerika belçikası, yaxud
İsveçrəsi adlandırırlar. Çünki burada əhalinin əsas hissəsinin
həyat səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, Uruqvay əhalinin adambaşına illik şərab
istehlakına görə qitənin lider ölkələrindəndir. Ölkə şərabçılıq
mədəniyyətinin inkişafına görə fərqlənir və dərin köklərə
malikdir. Şərabçılıq sənayesi ciddi reqlamentləşdirmə və
innovasiya ruhu ilə xarakterizə olunur. Dövlət 1987-ci ildə
yaradılmış Milli Şərabçılıq və Üzümçülük İnstitutu vasitəsilə
şərabın keyfiyyətinə və sahənin inkişafına nəzarət edir.
Ölkədə 20 min hektara yaxın üzümlüklərdən 750 min hl
şərab istehsal olunur. Üzümlüklər ölkənin cənubunda və
Uruqvay çayının vadisində yerləşir. Torpaq tipi məhsuldar
allüvial, iqlimi dəniz tipli və kifayət qədər istidir. Kif və virus
xəstəliklərinin qarşısını almaq üçün üzümlüklər şpaler sistemində becərilir. Məhsuldarlıq ciddi şəkildə məhdudlaşdırılır.
1992-ci ildə Uruqvayda 5 şərabçılıq zonası təsdiq olunmuşdur. Bunlar Southren, Southwestern, Central, Northwestern
və North adlanır. Onlardan ən yaxşısı Southerndir. Üzümlüklərinin 90 faizə yaxını paytaxt Montevideonun ətrafındadır.
Uruqvay üzümlükləri çökəklilklərdə yerləşir. Ən hündür yeri
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dəniz səviyyəsindən 320 metrdir. Digər cənubi amerika ölkələri
ilə müqayisədə Uruqvayda demək olar ki, dağlıq ərazi yoxdur.
1870-ci ildə Uruqvayda Tannat üzüm sortu əkilmişdir.
Hazırda həmin sortun bazasında kommersiya şərabçılığı uğurla
inkişaf etdirilir. Ölkədə ümumilikdə milyon hl-ə yaxın şərab
istehsal olunur ki, onun da çox hissəsi ixrac olunur. 1988-ci
ildə bazarda Sotern tipli ilk Uruqvay şərabı satılmışdır.
Uruqvaydan ixrac olunan şərabların 45 faizi yalnız
Böyük Britaniyanın payına düşür. Ölkənin Castillo Vieyo,
Castel Piyol, Suanico və İrurtia şirkətləri tanınır. Uruqvay
şərabçılığın inkişafı üçün böyük potensiala malikdir. Çoxlu
sayda xarici enoloq-məsləhətçilər, o cümlədən Kaliforniyadan
Paul Hobbs yerli mütəxəssislərlə birlikdə Uruqvay şərablarının
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün əsaslı qüvvə sərf edirlər.
Ən yaxşı şərabçılıq regionu Konelonesdir. O, cənub
sahildən 50 km məsafədədir. Bu diyarda üzüm üçün əlverişli
olan okean iqlimi hökmrandır.
Uruqvayda tez-tez yağışlar yağır və əsasən Cənubi
Atlantikadan gələrək xüsusən qış dövrünə yəni, tənəklərin sükunət dövründə olduğu vaxta düşür. Yayda da yağıntılar olur,
nəticədə ağ sortlar – Şardone, Sovinyon Blan, Qevyurstraminer
çox ətirli alınır və qırmızılar isə yetişib ötmür.
Bu gün fəaliyyət göstərən 270 şərabçılıq təsərrüfatının
çoxu ailələrə-adətən basklara yaxud italyanlara məxsusdur.
5.5.8. Ekvador
Burada şərabçılıq 1534-cü ildən inkişaf etdirilməkdədir.
Həmin vaxtdan burada Kito şəhərinin əsası qoyulmuş və
zirzəmilər yaradılmışdır. Müasir Ekvador şərabçılığının tarixi
1982-ci ildən hesablanır. Həmin ildən burada 200 ha üzüm bağı
salınmışdır. Əsas üzümlükləri ölkənin 6 dağlıq əyalətində yerləşir. Bu əyalətlər kifayət qədər soyuq olduğundan ildə
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üzümdən bir dəfə məhsul almaq olur. Sahildə yerləşən 50 ha
üzümlükdən isə ildə üç dəfə məhsul alınır.
5.6. Avstraliya və Yeni Zellandiya
5.6.1. Avstraliya
Böyük Biritaniya höküməti özündə şərab istehsalı
olmadığına, həmçinin Fransa ilə daima münaqişə vəziyyətində
olduğuna görə imperiya şərabçılığını uzaq müstəmləkələrdə
inkişaf etdirmək qərarına gəlir. Bu məqsədlə Avstraliyaya
ingilis turmələrində olan iki faransız hərbi əsir göndərilir.
Onların qarşısına belə bir vəzifə qoyulur ki, 3 il müddətində
Yeni Cənubi Uels ştatında üzümlüklər salınmalı və yerli
əhaliyə şərabçılıq sənəti öyrədilməlidir. Bunun əvəzində onlara
azadlıq vəd edilir. Lakin nəticə bir qədər uğursuz alınır. Əsirlərdən biri iş qabiliyyətini itirdiyindən geri qaytarılır, digəri isə
Normandiyadan olduğuna görə yalnız alma əvəzinə şaftalıdan
sidr hazırlaya bilir.
Əlacsız qalan yerli əhali özləri bu işlə məşğul olmağa
başlayır. 1820-ci ildə onlar artıq Avstraliya şərablarının istehsalına başlayırlar. Lakin Avstraliyada şərabçılığın inkişafı əsasən son 50 ildə mümkün olmuşdur. Hazırda şərab hazırlanması
texnologiyası nöqteyi-nəzərindən Avstraliyalılar dünyada
yüksək nüfuza malikdirlər. Artıq bu ölkədə yetişən şərabçıları
hətta aparıcı Fransız şirkətləri işə dəvət edirlər.
Ölkədə üzümlüklərin sahəsi 140 min hektara yaxındır.
Həmin üzümlüklər hər ştatda və hər ərazidə yerləşən 1318
şərabçılq təsərrüfatını əhatə edir. Şərabçılıq təsərrüfatlarının
çoxu xırda həcmlidir. Bütün istehsalın 80%-ni 4 ən iri şirkət
verir (şəkil 5.43).
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Şəkil 5.43. Avstraliya üzümlükləri
XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində kütləvi üzümlüklər
salınması şərabçılıq müəssisələrinin çatışmazlığını yaradır. Bu
problem Avstraliya ənənələrinə tam uyğun şəkildə həll edilir.
Belə ki, üzüm və şirə böyük məsafədə yerləşən kooperativ
şərab zirzəmilərinə aparılır. Burada müxtəlif üzümlüklərin
məhsulları çox vaxt kupaj olunaraq beynəlxalq səviyyədə
tanınan brendlərdən birinin adı altında buraxılır. Qeyd etmək
lazımdır ki, Avstraliya şərab biznesinin ayrı-ayrı bölmələri və
xüsusilə də şərab istehlakçıları üzümlüklərin yayılma yerinə
çox diqqət yetirirlər. Bununla bağlı özünəməxsus adlanma regionallıq meydana gəlmişdir.
Avstraliyanın 100 ildən artıq istehsal etdiyi yüksək şəkər
və çatışmayan turşuluğa malik olan tonuslaşdırıcı şərablarına
əvvəlki tələbat yoxdur. Odur ki, şərabçılıq təsərrüfatları sürətlə
süfrə şərablarının istehsalına keçdilər.
Hazırda üzümlüklər əvvəllər üzüm olmayan daha soyuq
rayonlara doğru genişlənməkdədir.
Üzümlüklərin suvarılması üçün keyfiyyətli suyun olmaması bu quraq ölkənin nəhəng üzümlüklər diyarına çevrilməsini ləngidən başlıca amillərdəndir.
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Bəzi sahələr istisna olunmaqla Avstraliya üzümlükləri
əsasən cavan bağlardır. Əkinlərin xarakteri dəbdən asılı olaraq
dəyişir. Məsələn, 1970-ci ildə Cənubi Avstraliyada bir dənə də
olsun Şardane sortuna aid üzüm tənəyi olmadığı halda, 1980-ci
il və 1990-cı ilin əvvəlində yalnız bu sortu əkirdilər. 1990-cı
ilin ortalarında qırmızı şərablara meylin yüksəlməsi ilə
əlaqədar olaraq kütləvi surətdə Şiraz və Kabarne - Sovinyon
üzüm sortlarının becərilməsinə başlandı. 2001-ci ildə Şardone
üzüm sortunun çatışmazlığı hiss olunmağa başladı. Bu gün
Avstraliyada ən geniş yayılmış üzüm sortu Şirazdır.
Avstraliya özünün mədəni birliyi, mətbəxi və şərabçılıq
ənənələri ilə fəxr edir. Onun şərabçılığı kardon “çəllək”ləri və
sərgi sistemləri ilə fərqlənir. Həmin sərgilərdə” ən yaxşı
təqdimatçı”, yaxud “keyfiyyətin zirvəsində dayanan” prizləri
və medallar təqdim olunur.
Avstraliya şərabının uğurunun sirri nədir? sualına “yeni
texnologiyaların tətbiqi” cavabını vermək olar. Bu gün bu ölkə
şərabçılıq sahəsində yeni avadanlıq və istehsal üsulunun
tətbiqinə görə liderdir. Avstraliya şərabın kimyası və üzümçülük sahəsində ən yeni kəşflərin və təkliflərin rekord sayda
tətbiqinə görə fərqlənir. “Tənqidi qiymət” nəzəriyyəsi adlandırılan təlim Avstraliya şərabçılıq məktəblərinin əsasında durur.
Bu məktəblər hər il yüksək ixtisaslı mütəxəssislər buraxmaqdadır.
Avstraliya reqlamintasiyasında “təsdiq olunmuş adla”
şərab kateqoriyası fərqləndirilir. Etiketdə regionun adı ilə
birlikdə belə yazının getməsi onu göstərir ki, butulkada olan
məhsul tamamilə bu regiondandır. Əgər etiketdə yalnız regionun adı görsədilirsə bu həmin şərabın minumum 80% həmin
regiondan olduğunu bildirir. Əgər şərab ən azı 80% bir sortdan
təşkil olunursa o zaman etketdə sortun adı yazılır.
Ölkədə etiketə uyğunluq proqramı fəaliyyətdədir. Həmin
proqram etiketdə verilənlərin həqiqət olmasını təminat altına
alır. Bu zaman aşağıdakılar ola bilir:
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Produse of Australia - əsas coğrafi baza indikasiyasıdır;
 Souht Australia – coğrafi müəyyən olunmuş şərabçılıq regionudur;
 State of Origin – spesifik coğrafi təyin olunma;
 Zones - “state”-dən xırda olan zona olub, bir neçə
regionları əhatə edir;
 regions (region) - spesifik təyin olunma;
 Sub- Regions (subregion) regionun bir hissəsidir.
Avstraliyada apelasyonlara dəqiq nəzarət hələlik yoxdur.
1994-cü ildə ölkədə şərab haqqında yeni qanunvericilik qəbul
olunmuşdur.
Şərabçılıq regionları Western Australia (qərbi Avstraliya) üzümlüklərinin 5,9 faizini təşkil edir; 5 zonaya bölünməsi
nəzərdə tutulur (şəkil 5.44, 5.45).
South Australia (Cənubi Avstraliya) - üzümlüklərinin
41,8 faizini təşkil edir. 7 zonaya bölünməsi nəzərdə tutulur.
Victoria (Viktoria) - üzümlüklərin 26,2 faizini təşkil
edir. 6 zonaya bölünməsi nəzərdə tutulur.


Şəkil 5.44. Avstraliyanin şərabçılıq regionları
328

New Sonth Wales (Yeni Cənubi Uels) üzümlüklərinin
23 faizidir, 8 zonaya bölünməlidir.
Queensland and Northern Terriory (Kvinslend və Şimal
ərazisi) üzümlüklərin 1,5 faizidir, Kvinslendin ən yaxşı
üzümlükləri yüksək dağlıq rayonda yerləşir.
Tasmaniya adasında ölkə üzümlüklərinin 0,5 faizi
yerləşir.
Avstraliyanın şərab istehsal edən daha tanınmış rayonları
- Barosa, Koppamura, Hunter, Mornington Peninsula, Margaret
Riverdir.
Avstraliyanın ən yaxşı şərabları üçün iki kateqoriya
nəzərdə tutulur:
Qutstanding-yüksək; Excellent-əla.
Avstraliyada ən məşhur üzüm sortları ağlardan - Şardone,
Qevyurctraminer, Marsan, Muskat, Rislinq, Sovinyon Blan,
Semilyon; qırmızılardan - Kaberne Sovinyon, Pino Nuar, Sira
becərilir.

Şəkil 5.45. Avstraliyada şərabçılıq regionları
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5.6.2. Yeni Zellandiya
Avstraliyadan cənubi-şərqə doğru 1000 mil məsafədə
yerləşir. Sakit okeanda adalar qrupu kimi özünü göstərir.
Dünyada ekoloji və yaşıllıq baxımından ən təmiz ölkə sayılır.
Ölkədə istisna dərəcədə incə dad və rənglə zərif ağ şərablar
buraxılır. Həmin şərablar istənilən ölkə şərabçıları üçün etalon
rolu oynayır.
Dünya xəritəsinə nəzər saldıqda yeni Zellandiyanın Antartktidadan elə də uzaqda yerləşmədiyi aydın olur. Belə şərait
burada üzüm bitkisinin bitməsinə şübhə yaradır. Lakin reallıqda burada nəinki üzüm yetişir, hətta dünya şöhrətli Yeni
Zellandiya ağ şərablarının yaranmasına da imkan verir.
Ölkənin yerli əhalisi olan maorilər üzüm yetişdirməmiş
və şərab hazırlamamışlar. Burada ilk üzümlüklər 1819-cu ildə
Kerikeri rayonunda Semuel Marslen tərəfindən salınmışdır. 16
il sonra şotland Ceyms Basbi tərəfindən fransız və İspan üzüm
sortlarından istifadə edilməklə üzümlüklər salınmışdır.
XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində yeni Zellandiya
şərabçılığı filloksera zərərvericisi, həmçinin sprtli içkilər
istehsal və istehlakının məhdudlaşdırılmasına görə böhran
yaşamışdır. Sahənin dirçəlişi1920-30-cu illərdə başlamışdır.
Yeni Zellandiyada daha böyük sahələr Sovinyon Blan,
Şardone, Qevyurstraminer və Ruslinq üzüm sortları altındadır.
Lakin klassik Avropa üzüm sortları Kaberne-Sovinyon, Merlo
və Pino Nuarı da diqqətsiz buraxıb, onlardan yan keçmək
olmaz. Yerli iqlim şəraitində becərilən üzüm tamamilə yeni və
parlaq şərab verir (şəkil 5.46, 5.47).
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Şəkil 5.46. Yeni Zellandiyada üzümlüklər
Yeni Zellandiya Sovinyon Blan etalon şərabının vətənidir. Bu şərab meydana gələnədək luar vadisindən olan fransız
şərabı Sovinyon yeganə etalon idi. Yeni Zellandiya Sovinyonu
daha parlaq, büzücü, quşüzümü tamı dominantlıq edən və tropik meyvə çalarlı intensiv ağ meyvə fonuna malikdir. Yeni
Zellandiya yalnız Sovinyon Blandan ibarət deyildir. Ümumiyyətlə burada Avstraliyaya nisbətən daha yüngül, “sərinləşdirici” və ciddi şərablar hazırlanır. Yeni Zellandiyada həmçinin əla qozlu-ballı Şardone, çiçəkli – meyvəli Ruslinq və üstünlüyə malik oynaq şərablar istehsal edilsə də, burada onların
dadı, xüsusilə də Kaberne-Sovinyonda meyvəli deyil, daha
otvari və “yaşıl” olur.

Şəkil 5.47. Yeni Zellandiyada (güllü) üzümlüklər
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Bəzi Yeni Zellandiya şərablarını butulkada yetişdirilmədən doldururlar. Ən yaxşısı Son Vintaj (vintaj – müəyyən
ilin məhsulunun şərabı) şərablarının alınaraq cavan şəkildə içilməsidir. Sovinyon Blan əsasında ad çıxarmış şərablar məsələn,
Kladi Bey özünü hətta yaxşı şərab dəyərləndiriciləri hesab edən
insanlarda belə güclü təəssürat yarada bilir.
İqlimin özünəməxsusluğu nəzərə alındıqda Yeni
Zellandiya şərablarının hazırlanması çox ucuz olur və bunu
anlayan bir çox istehsalçılar keyfiyyətə dəyər verirlər. Bir qədər artıq xərcləməklə həqiqətən keyfiyyətli məhsul almaq olar.
Yeni Zellandiyada şərab haqqında qanun nisbətən
demokratik olduğundan burada ciddi təsnifat sistemi mövcud
deyildir. Lakin coğrafi mənşəyi təsdiq olunmuş şərab sertifikat
origin (CO) təminat mənşəə nişanı ilə ifadə oluna bilər.
Ümumiyyətlə Yeni Zellandiyanın bütün şərabları yüksək keyfiyyətli seqmentə aiddir.
Hazırda ölkənin şərabçılıq sənayesində üç şirkət dominantlıq edir. Montana, Cor bans və Villa Maria.
Şimal və cənub adı daşıyan iki əsas adası vardır.Yeni
zelland adasında şərab 200-dən çox şərabçılıq təsərrüfatında
istehsal olunur.
Əhalinin 70%-i yaşayan şimal adasında ildə orta hesabla
20 şərabçılıq təsərrüfatı - butiklər yaradılır.
Yeni Zellandiyada ümumilikdə 5 min fərqli şərab istehsal
olunur. Son illər şərab ixracatında əsaslı irəliləyişlərə nail
olunmuşdur. Əsas ixrac bazarları – Boyük Britaniya,
Avstraliya və ABŞ-dır.
1996-cı ildən ölkədə yeni apellasyon sistemi fəaliyyətdə
olub, coğrafi regionlara Certified Oriqen (CO) statusu təqdim
edərək coğrafi mənşəyi təsdiq edir.
Şərabçılıq regionları Şimal adaları. Oklend, Qisborn,
Xoks-Bey, Uan Kato, Horflend, Oreyt, Baricr-Matakuna, Uan
Xeke, Kumcu, Bey-at-Plenti və Uairarapa.
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Cənub adaları. Kenferbern, Otaro, Marl boro, Helson və
Naipara (şəkil 5.48).

Şəkil 5.48. Yeni Zelandiyanın şərabçılıq regionları
Məhsulunun 90%-dən çoxu Xoks-Bey, Qisborn və Marlboro vilayətlərinə aiddir.
Şərabçılıq regionlarının adı butulka etiketlərində göstərilir, lakin regionlar hələ lazım olan səviyyədə təsnifləşdirilməmişdir.
Yeni Zellandiya şərablarının dünyada yüksək şöhrətini
Malboro regionunda Sovinyon Blan üzüm sortundan hazırlanan
şərab təmin etmişdir. Sonralar ona Şardone də əlavə olunmuşdur. Son zamanlar isə Pino Nuar sortundan hazırlanan qırmızı
şərablar böyük populyarlıq qazanmaqdadır. Hal-hazırda bu şərab bütün Yeni Zellandiya şərablarının 10%-dən çoxunu təşkil
edir.
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