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İŞİN ÜMUMİ SƏCİYYƏSİ 
 

Mövzunun əsalandırılması və işlənmə dərəcəsi.  Keçən əsrin 

80-ci illərində Azərbaycanın şərabçılıq sənayesi tərəfindən istehsal 

olunan şərabların 92-95%-i spirtləşdirilmiş şərabların payına düşür-

dü. Onlardan bir çoxu dünya şöhrəti qazanmışdı. Bu baxımdan ən 

məşhurlarından biri yerli “Kürdəmir texnologiyası” ilə hazırlanan 

Kürdəmir kaqoru  idi. Keçmiş SSRİ-də Kürdəmir texnologiyası ilə 

23 adda şərab buraxılırdı. Bunlardan Şamaxı kaqoru, Qazaxıstan, 

Nektar, Çumay, Çyornıy doktor və b. göstərmək olar. Onların bir ço-

xu indi də istehsal olunmaqdadır. 

İstər Fransa, istərsə də Azərbaycanın kaqorları üçün qırmızı 

üzüm sortlarından istifadə olunur. Lakin, bu şərabların hazırlanma 

texnologiyaları bir-birindən köklü surətdə fərqlidir. Fransa kaqoru 

əzintinin qızdırılması ilə alınan natural şərab olduğu halda Kürdəmir 

üsulu ilə alınan Azərbaycan kaqoru əzintinin  spirtlənməsi ilə hazırla-

nan desert şərabdır.   

Tarixi ənənələrə malik olan tündləşdirilmiş şərablar istehsalı son 

vaxtlar durğunluq dövrünü yaşamaqdadır. Buna əsas səbəb kimi son 

vaxtlar şərab istehsalı və çeşidində baş verən dəyişiklik göstərilir. 

Lakin dünyanın tünd şərablar istehsal edən mərkəzləri hazırda da hə-

min şərablardan imtina etməmiş və bu işləri  uğurla davam etdirmək-

dədirlər.   

Bu baxımdan keçən əsrin əvvəllərindən hazırlanan və özünə-

məxsus istehlakçıları formalaşmış kaqor şərabları istehsalının geniş-

ləndirilməsi aktualdır. Lakin son illərdə ölkə üzümlüklərinin sorti-

menti əvvəllər kaqor üçün istifadə edilməmiş Merlo və Kaberne-

Sovinyon kimi qiymətli sortlarla zənginləşmiş həmçinin emal 

sənayesi ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Odur ki, yaran-

mış şərait yeni tədqiqatlar aparılması ehtiyacını yaradır. Göründüyü 

kimi sahənin qarşısında həllini tələb edən elmi problem durmaqdadır. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqatın məqsədi aborigen 

və introduksiya olunmuş üzüm sortlarından istifadə edilməklə kaqor 

tipli şərabların texnologiyasının təkmilləşdirilməsidir.  

Məqsədəuyğun olaraq aşağıdakı vəzifələrin həlli nəzərdə tutulur: 

 kaqor  üçün xammalın  tədqiqi və qiymətləndirilməsi; 
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  üzüm sortu və təsir üsullarının fenol birləşmələrin, vitaminlə-

rin və uçucu komponentlərin tərkibinin dəyişməsinə təsirinin tədqiqi; 

  üzüm əzintisinin müxtəlif üsullarla işlənməsinin kaqor tipli 

şərabların fiziki-kimyəvi tərkibinə təsirinin tədqiqi; 

  spirtləmə üsulu və spirtləyici komponentin təbiətinin kaqor 

tipli şərabların fiziki-kimyəvi və orqanoleptik xüsusiyyətlərinə təsi-

rinin tədqiqi; 

  salxımın bərk hissələrindən maddələrin ekstraksiyalaşdırılma 

üsullarının müqayisəli tədqiqi; 

  sənaye sınağının aparılması və təkmilləşdirilmiş texnologi-

yanın tətbiqindən gözlənilən iqtisadi səmərənin qiymətləndirilməsi.  

Tədqiqat metodları. Tədqiqat obyekti kimi yerli şəraitdə becə-

rilən qırmızı üzüm sortları, üzüm, şirə, əzinti, daraq, şərab materialı, 

şərab, hazırlanma üsulları, avadanlıqlar və istehsal prosesləri götü-

rülür. 

Şərab materialı və şərab hazırlanma prosesində fərqli temperatur, 

ekstraksiya rejimi, ekstragentlər, ekzogen fermentasiyalı maserasi-

yadan istifadə olunmaqla bərk hissədən maye hissəyə maddələrin nü-

fuzu təmin edilir. Kaqor şərablarının formalaşmasında mühüm rola 

malik olan maddələr, o cümlədən polifenollar, vitaminlər və uçucu 

komponentlərin xammal, yarımfabrikat və hazır şərabda miqdarı və 

keyfiyyət tərkibi ənənəvi metodlarla yanaşı, qaz və qaz-maye, həmçi-

nin yüksək səmərəli maye xromatoqrafiyasından  istifadə olunmaqla 

tədqiq olunur. 

Tədqiqat materialları əsasında kaqor şərabları istehsalının tək-

milləşdirilmiş aparat-texnoloji sxemi işlənib hazırlanaraq istehsalat 

sınağından keçirilir və iqtisadi səmərəliliyi hesablanır. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar: 

- kaqor üçün üzüm sortlarının karbohidrat - turşu və fenol poten-

sialı, monoşəkərlərin yığım üçün  optimal nisbətlərinin  müəyyən 

edilməsinin həlli yolları; 

- gilə komponentləri, o cümlədən şirə və qabığın xromatoqrafiya 

və spekterial təhlil nəticələri ilə; 

- rasvetrolun gilənin qabıq, toxum və  lət hissəsində paylanması 

və onun şəraba  nüfuz etməsini təmin edən texnologiyanın  tən-

zimlənmə yolları ilə; 
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- tündləşdirilmək üçün istifadə olunacaq spirtin növü və spirtlə-

mə formasının seçimi  ilə; 

- şərabın keyfiyyətinə, xüsusilə də dolğunluq, ekstraktlıq və öz-

lülüyünə elektrofiziki  nəzarət təminatı ilə; 

- əzintinin isti işlənməsinin optimal rejim parametrlərinin həlli 

yolları ilə; 

- əzintinin mötədil isti-fermentativ maserasiyalı qıcqırdılması və 

fasiləli spirtlənməsi ilə intensiv ekstraktlaşdırmanın həlli yolları ilə; 

- kaqor şərabları istehsalının aparat tərtibatı və tətbiq səmərəli-

liyi ilə. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Xammalın karbonat-turşu potensialı, 

fenol- ətirverici birləşmələri və mexaniki tərkibi tədqiq edilmiş, ilk 

dəfə olaraq gilə komponentlərinin müxtəlif dalğa uzunluqlarında xro-

matoqramma və spektrləri alınmış, qabıq toxum və lətdə rasvetrolun  

miqdarı müəyyən edilmişdir.Salxım və gilənin bərk hissələrindən 

maddələrin, o cümlədən polifenolların səmərəli ekstraksiya üsulları 

işlənmiş, müasir analiz metodları ilə baş verən çevrilmələr və onun 

kaqora xas xüsusiyyətlərin formalaşmasında rolu əsaslandırılmışdır. 

Şərabların keyfiyyətinin elektrofiziki üsulla qiymətləndirilmə 

imkanları əsaslandırılmış, ekstraksiya proseslərini intensivləşdirməyə 

imkan verən əzintinin isti-fermentativ maserasiyalı qıcqırdılması və 

fasilələrlə spirtlənməsi üsulu və onun reallaşdırılması üçün təkmilləş-

dirilmiş aparat- texnoloji sxem işlənib hazırlanmışdır. 

Tədqiqatın nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Şirə, qabıq ekstraktı 

və hidrolizatlarında antosianidinlərin təyini üçün əlverişli dalğa 

uzunluğunun və müxtəlif tərkibli həlledicilərdən istifadə edilməklə 

spektrlərinin müəyyən edilməsi, şərab hazırlanmasının müxtəlif mər-

hələlərində tərkib göstəricilərinin, xüsusilə də fenol birləşmələri, 

azotlu maddələr, uçucu komponentlər, kation-anion tərkibində baş 

verən çevrilmələr, əzintinin isti-fermentativ maserasiyalı qıcqırdıl-

ması və fasilələrlə spirtlənməsi ilə gilənin bərk hissələrindən maddə-

lərin intensiv ekstraksiyalaşdırılması şərabçılıq və konservləşdirmə  

elmi üçün nəzəri əhəmiyyət kəsb edir. 

Xammalın karbohidrat-turşu potensialı, fenol- ətirverici kompo-

nentləri, mexaniki tərkibi, yığım üçün monoşəkərlərin sortlar üzrə 

daha optimal  nisbətinin əsaslandırılması, əzintinin isti işlənmə rejim-
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lərinin optimallaşdırılması, şərabın keyfiyyətinin elektrofiziki yolla 

təyini, spirtin növü və daha intensiv ekstraksiya təmin edən spirtlənə-

cək material seçimi, salxımın bərk hissələrindən maddələrin daha 

yaxşı ekstraktlaşdırılması üçün ekstragentlərin müəyyən edilməsi, 

kaqor istehsalının təkmilləşdirilmiş aparat-texnoloji təminatının 

işlənib hazırlanması və əsaslandırılmasının şərabçılıq sənayesi üçün 

praktik əhəmiyyəti vardır. 

İşin aprobasiyası və tətbiqi. Dissertasiyanın əsas müddəaları 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqrotexnologiya fakültəsi-

nin professor-müəllim heyəti, doktorant və magistrlərin elmi-praktik 

konfranslarında (Gəncə, 2016-2020-cu illər), Gəncə Dövlət Universi-

tetində keçirilən Beynəlxalq elmi-praktik konfransda (Gəncə, 2018), 

Belarus Respublikasında keçirilən Beynəlxalq elmi-texniki konfrans-

da (Mogilyov, 2020) məruzə edilmişdir. 

Yüksək ekstraktlı kaqor şərabları istehsalına imkan verən texno-

logiya işlənib hazırlanmış və təkmilləşdirilmiş aparat-texnoloji sxe-

min tərkibində “Az-Granata” ASC-də tətbiq edilmişdir. Təkmilləşdi-

rilmiş texnologiyanın tətbiqi ildə 3 min butulka istehsal həcminə görə 

10507,31 manat iqtisadi səmərəlilik əldə etməyə imkan vermişdir. 

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. Tədqiqat 

ADAU-nun Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza kafedrasının 

laboratoriya və zirzəmisində mikroşərabçılıq şəraitində yerinə yetiril-

mişdir.  

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi qeyd 

olunmaqla dissertasiyanın işarə ilə ümumi həcmi. Dissertasiya işi 

girişdən, dörd fəsildən, nəticələrdən, 149 sayda istifadə edilmiş 

ədəbiyyat siyahısından və əlavələrdən ibarətdir. Burada 34 şəkil, 53 

cədvəl və 3 əlavə vardır. Dissertasiyanın məzmununda giriş 6 səhifə 

olub 11777 işarədən, birinci fəsil 27 səhifə olub 50964 işarədən, 

ikinci fəsil 17 səhifə olub 21898 işarədən, üçüncü fəsil 53 səhifə olub 

81744 işarədən, dördüncü fəsil 34 səhifə olub 43750 işarədən, 

nəticələr 3 səhifə olub 4176 işarədən, istehsalata tövsiyələr 1 səhifə 

olub 388 işarədən və istifadə edilmiş 149 sayda ədəbiyyat siyahısı 17 

səhifə olub 28821 işarədən ibarətdir. Dissertasiyanın həcmi 164 sə-

hifə kompüter yazısından ibarət olmaqla, ümumi həcmi 252799 
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işarəni (istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı və əlavələr istisna edil-

məklə 218399 işarə) təşkil edir. 
 

İŞİN MƏZMUNU 
 

Girişdə mövzunun aktuallığı, problemin qoyuluşu və dissertasi-

yanın ümumi səciyyəsi verilmişdir.  

Birinci fəsil «Ədəbiyyat icmalı, tədqiqatın məqsəd və vəzifə-

ləri» adlanır. Burada qidalanma və sərbəst radikal reaksiyalarda anti-

oksidantların rolu, üzüm polifenolları və onun bioloji fəal 

xüsusiyyətlərinin tədqiqi, əzintinin ekstraksiyalaşdırılmasının inte-

nsiv üsulları, ekstraktlı kaqor şərabları istehsalını təmin edən şərait, 

Azərbaycan kaqoru və onun fərqli xüsusiyyətləri verilmişdir.  

Şirə və əzintinin spirtlənməsi, likor və şirin şərabların sonrakı 

yetişdirilməsi və saxlanmasının müasir texnologiyasının işlənib ha-

zırlanmasında K.P.Dyakov, İ.M.Andruşenko, A.İ.Denisov, Q.V.Qla-

mazdin, V.T.Çernoqorov, İ.S.Kas, Z.T.Dubinin, A.A.Eqorov, 

V.A.Daiko, L.İ.Şleyner, H.K.Fətəliyev, Ə.Ə.Nəbiyev, T.M.Pənahov, 

V.Ş.Mikayılov və başqa alimlərin böyük xidmətləri olmuşdur. Desert 

şərabçılığının nəzəri əsasları M.A.Xovrenko, M.A.Gerasimov, 

Z.N.Kişkovski, A.A.Preobrajenski, eləcə də N.S.Oxramenko, 

A.K.Rodopulo, K.K.Almaşi və başqa alimlərin tədqiqatlarında  öz 

əksini tapmışdır. 

Lakin aparılan tədqiqatlar  istifadə olunan üsalların həyata keçi-

rilməsi üçün (əzintidə saxlanma, əzintidə qıcqırtma, əzintinin qızdı-

rılması və s.) tələb olunan mürəkkəb avadanlıq və ağır zəhməti tam 

aradan  qaldıra bilməmişdir.  Göründüyü kimi qeyd olunan 

çatışmazlıqları istisna edən və keyfiyyətli şərablar istehsalına imkan 

verən yeni texnoloji üsulların işlənib hazırlanması elmi problem 

olaraq qalmaqdadır.  

İkinci fəsil «Tədqiqat obyekti və metodlarıı» adlanır. Tədqiqat 

obyekti olaraq aborigen və introduksiya olunmuş qırmızı üzüm 

sortları Mədrəsə, Xındoqnı, Saperavi, Kaberne-Sovinyon və Şirvan-

şahı üzüm sortları həmçinin üzüm, şirə, əzinti, şərab materialı, şərab, 

daraq, cecə, ferment preparatı, texnoloji üsul  və avadanlıqlar gö-

türülür. 
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Nümunələrin hazırlanması və saxlanaraq yetişdirilməsi dövründə 

ardıcıl olaraq fiziki-kimyəvi və orqanoleptik təhlillər aparılır. Metal-

lar Atom Emissiya Spektroskopiya metodunun, amin turşularının 

miqdarı yüksək səmərəli maye xromatoqrafiyası ilə, üzvi turşuların 

qatılığı “Kapel-105p” cihazından istifadə edilməklə kapillyar elektro-

forez metodu ilə QOSTR 58841-07 təyin edilir.. 

Üzüm şirəsi, üzüm qabığı ekstraktları və ekstrakt hidrolizatları-

nın ümumi antioksidant tutumu spektrofotometrik üsulla CUPRAC-

normal, CUPRAC-inqubasiya və ABTS/HRP üsulları ilə, ümumi 

fenol birləşmələrinin miqdarı Folin-Ciocalteu üsulu ilə, ümumi flava-

noidlərin miqdarı Al Cl3/Na NO2 üsulu ilə təyin olunmuşdur. Qırmızı 

üzüm şirəsi, qırmızı üzüm qabığı ekstraktları və ekstrakt hidrolizat-

larındakı ümumi antosianların miqdarı isə fərqli pH qiymətləri ilə 

müəyyən edilmişdir.  

Üçüncü fəsil «Eksperimental tədqiqatlar» adlanır. Bu fəsildə ka-

qor üçün istifadə olunan üzüm sortlarında salxımın mexaniki tərkibi 

öyrənilmiş, sortlar üzrə  salxımın quruluşu,  yekunu və strukturu ve-

rilmişdir. 

Tədqiq olunan sortlar üzrə gilə göstəricisi 52,5-90,9 arasında də-

yişmişdir. Bu göstəriciyə görə Kaberne-Sovinyon birinci və Mədrəsə 

sortu sonuncu olmuşdur. Kaberne-Sovinyon və Merlo sortunda struk-

tur göstəricisi 4,3, Mədrəsə sortunda 5,3 və nəhayət Xındoqnu sor-

tunda 6,1 olmuşdur.  

Aparılan təhlillər tədqiq olunan sortların kaqor şərabları istehsa-

lında istifadəsinin mümkünlüyünü göstərmişdir. Texniki yetişkənlik 

göstəricisi (TYG) sortlar üzrə 196-280 arasında tərəddüd etmişdir.  

Məlum olduğu kimi xammalın keyfiyyətini əks etdirən mühüm 

göstəricilərdən biri də şəkər-turşu potensialı, başqa sözlə qlükosido-

metrik göstəricidir. Tədqiq olunan sortlarda QAG 3,0-5,7 arasında 

dəyişmişdir. Mədrəsə (4,9), Kaberne-Sovinyon (5,0) və Şirvanşahı 

(5,7) sortlarında yüksək, Xındoqnı (3,0) və Merlo (3,1) üzüm sortla-

rında aşağı olmuşdur.  

Bir sıra tədqiqatçılara görə qlükozanin fruktozaya nisbəti üzü-

mün yetişkənliyini əks etdirən əsas göstəricilərdəndir (şəkil 1). 

Tədqiq olunan üzüm sortlarında qlükozanın fruktozaya nisbəti 

vahidə yaxın (1,01-1,08) olmuşdur. Vaxtilə tədqiqatçilar texnoloji 
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yetişkənlik mərhələsində bu nisbətin 0,7-1,5 arasında dəyişdiyini 

göstərmişlər. Üzümdə olan polifenollar arasında rasveratrol qədər 

güclü antioksidant xüsusiyyətə malik ikinci birləşmə yoxdur, desək 

yanılmarıq. Rasveratrol (trans-3,41,5-trihidrokstilben) bitkilərin təka-

mül prosesində ətraf mühit stress və təhlükələrinə dayanıqlıq mexa-

nizmini möhkəmləndirmək üçün yaradılmış stilben qrupuna aid edi-

lən fenol birləşməsidir. Bir sıra məhsullarda tapılsa da, daha çox 

miqdarda qırmızı üzüm və şərablarda olur. 

 

 
 

Şəkil 1. Kaqor şərab materialı üçün üzüm sortlarının yığım   

           yetişkənliyi:  

            - qlükoza;  -fruktoza 

 

Gələnin komponentlərində rasveratrolun miqdarı ilə bağlı apar-

dığımız tədqiqat nəticələri verilir. Nəticələr yaş kütləyə görədir (şəkil 

2). Tədqiq olunan qırmızı sortların qabığında illər üzrə rasveratrolun 

daha yüksək miqdarı 2017-ci ildə, sortlar üzrə isə Şirvanşahıda mü-

şahidə edilmişdir. Ümumiyyətlə qabıqda illər və sortlar üzrə rasvet-

rolun miqdarı çox geniş intervalda (0,75-8,25mq/kq) dəyişmişdir. 

Toxumda rasveratrolun miqdarı qabıqdan xeyli aşağı  olmuş,  

illər və sortlar üzrə təqribən 0,31-5,7 mq/kq arasında tərəddüd etmiş-

dir. Sortlar və illər üzrə gilə lətində rasveratrol yox səviyyəsində və 

yaxud olduqca cüzi (ən çoxu 0,25 mq/kq) olmuşdur. 

Karbon qazı olan  mühitdə aparılan qıcqırma prosesi də tərkib 

göstəricilərinə təsirini göstərmiş olur. Karbon qazı maserasiyasının 
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aparılma müddəti digər göstəricilərə olmasa da, fenol birləşmələrinin 

miqdarına öz təsirini göstərir. Əgər 12 saat  maserasiya zamanı fenol 

birləşmələrinin miqdarı 1700 mq/dm3 rəng maddələri 410 mq/dm3 

olmuşdursa, 36 saat maserasiyasında həmin göstəricilər uyğun olaraq 

2150 mq/dm3 və 510 mq/dm3  təşkil etmişdir. 

 

 
              -2017;          -2018;          -2019 

 

Şəkil 2. Üzüm qabıqlarında rasveratrolun miqdarı, mq/kq. 

 

Aparılan çoxsaylı tədqiqatlar əsas götürülərək əzintinin qızdırıl-

ması 3 rejimdə 550C, 650C və 750C-də aparılmışdır. Qızdırma rejimi-

nin tərkibə təsirini aydınlaşdırmaq üçün əzinti qızdırıldığı müddətdə 

əlavə təsirsiz əzintidə saxlanmışdır. Fenol və azotlu birləşmələrin 

miqdarına və orqanoleptik keyfiyyətinə görə 3-cü variant (650 C) 

daha optimal tərkibə malik olmuşdur. Orqanoleptik təhlil zamanı 

həmin variant nəzarətdən 0,2 bal yüksək qiymətləndirilmişdir. Bun-

dan yuxarı temperaturda qızdırma isə orqanoleptik keyfiyyətin aşağı 

düşməsi ilə nəticələnmiş, həmin variant nəzarətlə müqayisədə  0,1 

bal aşağı qiymət almışdır. 4 saat müddətində isti işlənmə dadda kəs-

kin karamelləşmə tonu ilə müşahidə olunmuş və özündən əvvəlki va-

riantdan 0,2 bal aşağı qiymətləndirilmişdi. Keyfiyyət baxımından da-

ha yüksək qiymətləndirilən ikinci variant, yəni 3 saat müddətində isti 

işlənən nümunə olmuşdur. 
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Spirtləmədə eyni tündlükdə olan üzüm və buğda spirtindən isti-

fadə olunmuşdur. Məlum olmuşdur ki, rektifikasiya olunmuş buğda 

spirtindən istifadə olunaraq hazırlanan desert şərab nümunələri daha 

yüksək balla qiymətləndirilmiş, ondan sonra tündlüyün azalması 

ardıcıllığı ilə üzüm spirtləri gəlmişdir.  

Üzüm spirti ilə tündləşdirilmiş nümunələrin ətrində və dadında 

konyak tonu, aldehid və ali spirtlər qeyd olunmuşdur. Üzüm spirti ilə 

tündləşdirilən şərab materiallarında metil spirtinin miqdarına görə 

bəzən norma hədlərindən kənara çıxmalara rastlanmış və xüsusilə də 

kifayət qədər təmizlənməmiş üzüm spirtindən istifadə olunan nümu-

nələrdə  orqanoleptik keyfiyyətin bir qədər pisləşməsi müşahidə edil-

mişdir. 

Spirtlənmənin aparılma üsulu da tərkib və keyfiyyətə təsirsiz 

ötüşməmişdir. Belə ki, əzintinin spirtlənməsi ilə alınan kaqor şərabla-

rında fenolkarbon turşularının miqdarı digər üsullarda olduğundan 

15-24 mq/dm3  yüksək olması ilə fərqlənmişdir (cədvəl 1). 
 

Cədvəl 1. Spirtləmənin fenol karbon turşularının miqdarına təsiri 
 

Fenolkarbon 

turşularının qatılığı, 

mq/dm3 

Spirtləmə üsulu 

Qıcqıran 

bütün 

əzintinin 

spirtlənməsi 

Sızdırılmış 

qıcqıran əzintinin  

spirtlənməsi 

Qıcqıran şirənin 

spirtlənməsi 

(nəzarət) 

Askorbin turşusu 9 7 5 

Xlorogen turşusu 4 3 0 

Nikotin turşusu 2 0 2 

Orot turşusu 26 17 21 

Qəhvə turşusu 6 5 6 

Hal turşusu 7 0 5 

Protokatex turşusu 6 4 6 

Fenol karbon 

turşularının ümumi 

miqdarı: 

60 36 45 

 

Məlum olmuşdur ki, əzintinin spirtlənməsi ilə alınan kaqor şə-

rabları yalnız fenolkarbon turşularının ayrılmasını deyil, həm də şə-

rab istehsalı prosesinin bütün texnoloji mərhələlərində saxlanmasını 

təmin edir.  
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 Əzintinin ekstraktsiyalaşdırılmasının tədqiqi məqsədilə ağ üsul, 

əzintinin müxtəlif müddətlərdə maserasiyası, qırmızı üsul, kaxet 

üsulu, termovinifikasiya, fermentativ kataliz kimi üsullarla hazırla-

nan şərab nümunələri fixiki-kimyəvi və orqanoleptik təhlillərə məruz 

qoyulmuşdur. Məlum olmuşdur ki, bərk hissələrlə təmas və prosesi 

intensivləşdirən üsullardan istifadə olunması ilə şərab nümunələrində 

ekstraktlıq, o cümlədən polifenolların miqdarı artmış olur. Daraqla 

qıcqırtma zamanı alınan material yüksək ekstraktlığa malik olsa da 

orqanoleptik gğstəriciləri ilə analoqlarından geri qalmışdır. 

Hazırlanmış variantlar üzrə nümunələrin aminturşu tərkibi təhlili 

zamanı  bütün nümunələrdə 17 sayda amin turşusu aşkar edilmişdir. 

Əzintinin qızdırılması və əzintinin spirtlənməsi variantları üzrə 

alınan şərab nümunələri daha zəngin amin turşu tərkibinə malik 

olmuşdur. Aminturşuların keyfiyyət tərkibinə nəzər saldıqda aydın 

olur ki, nümunələrdə triptofan istisna olunmaqla əvəzolunmayan 

aminturşuların bütün nümayəndələri təmsil olunmuşdur. Əzintinin 

spirtlənməsi variantı aminturşuların ümumi miqdarına görə yalnız 

əzintinin qızdırılması variantından geri qalmış, lakin əvəzolunmayan 

aminturşuların miqdarına görə əzintinin spirtlənərək qıcqırdılması 

variantı bütün analoqlarından daha üstün olması ilə diqqəti cəlb 

etmişdir.  

Fermentləşdirilmiş daraqdan və cecədən müxtəlif ekstragentlər-

dən istifadə edilməklə ekstraktlar hazırlanmışdır. Bu zaman konyak 

spirti tündlüyündə olan üzüm spirtindən istifadə olunmuş və onun 

bazasında müxtəlif tündlüyə malik olan  su+spirt, şirə+spirt, şirə+su 

(1:1)+spirt, turş şərab+spirt, turş şərab+su(1:1)+spirt ekstragentlər 

hazırlanmışdır. Həmin ekstragentlər əlavə olunmaqla fermentləşdiril-

miş daraq və ya cecədən müxtəlif tərkibli ekstraktlar alınmışdır. Apa-

rılmış fiziki-kimyəvi və orqanoleptik təhlillər belə nəticəyə gəlməyə 

imkan verir ki, bu məqsədlə spirtləşdirilmiş turş şərabdan və həmçi-

nin su spirt qarışığından istifadə olunmalıdır. Spirtləşdirilmiş turş 

şərabdan istifadə olunmaqla alınan ekstraktlar zəngin polifenol tərki-

bi ilə analoqlarından fərqlənmiş və orqanoleptik təhlil zamanı 7,75 

və 7,85 balla qiymətləndirilmişlər. 

Məlum olmuşdur ki, aromatik tərkibinə görə əzintinin spirtlən-

məsi ilə hazırlanmış kaqor nümunələri digər nümunələrdən daha zən-



13 

gin tərkibi, yetişdirilmiş kaqora məxsus buketi və ətri ilə fərqlən-

mişdir. Bu halda ətirli maddələrin miqdarı 318,59 mq/dm3, əzintidə 

qıcqırtma zamanı 308,02 mq/dm3, əzintinin qızdırılmasında 261,41 

mq/dm3, əzintidə 24 saat saxlanmada 206,92 mq/dm3 təşkil etmiş və 

ağ üsulla alınan nəzarət variantından (133,42 mq/dm3) xeyli yüksək 

olmaları ilə fərqlənmişlər. 

Dördüncü fəsil «Tədqiqat nəticələri əsasinda istehsalin aparat-

texnoloji sxeminin təkmilləşdirilməsi» adlanır. Eksperimental tədqi-

qatlar əsasında işlənib hazırlanan aparat-texnoloji sxemə görə (şəkil 

3) şnekli qidalayıcı bunkerə-1 daxil olan üzüm əzinti nasosu-2 ilə 

əzinti nasoslu daraqayırıcıya-3 ötürülür. Burada daraq ayrılaraq fer-

mentləşməyə yönəldilir. Əzinti isə nasosla-3 roto tipli rezervuarlar 

sisteminə-4 və yaxud qızdırıcıya-5 verilərək oradan həmin rezervuar-

lara-4 ötürülür.  

Qızdırıcıda-5 əzinti 35-400C temperatura qədər qızdırılır və dövr 

etdirilməklə bütün əzinti həmin temperatura çatdırılır. Dozatordan-6 

isti əzintiyə 75-100 mq/l hesabı ilə SO2 və ferment preparatı əlavə 

olunmaqla dövr etmə fasilələrlə davam etdirilir. Fermentlərin təsiri 

altında ekstraktlaşmış material əzinti nasosu-7 ilə qarışdırıcılı mase-

ratorlara-8 ötürülür. Buraya dozatorla-6 2-3% maya məhlulu əlavə 

olunur və əzinti qarışdırılır. Tələb olunan miqdarda şəkər qıc-

qırdıldıqdan sonra buraya dozatordan-6 fasilələrlə spirt əlavə olunur.  

Əzinti bu şəkildə qarışdırılmaqla intensiv maserasiyaya uğra-

dılır, sonra əzinti oradan nasosla-7 sızdırıcıya-9 və sıxıcıya-10 ve-

rilir. Əgər lazım gələrsə sızdırıcıdan alınan birinci fraksiya şirə daha 

zərif şərablar hazırlanması üçün yönəldilə bilər. Sızdırıcı və sıxıcıdan 

alınan şirə fraksiyaları nasosla-11 kupaj rezervuarına-12 verilir. Əgər 

şərab materialı kifayət qədər ekstraktlı olmazsa, üzərinə dozatordan-

6 fermentləşdirilmiş daraq və cecədən alınmış şərab-spirt ekstraktı 

vurulur. Tələb olunan kondisiyaya çatdırılmaq üçün dozatordan-6 

lazım gələrsə spirt və qatı şirə əlavə olunur. Material kupajdan sonra 

yaxşı qarışdırılır, dincə qoyulur və nasos-11 vasitəsi ilə daxilinə palıd 

taxtası düzülmüş metal rezervuarlara-13 yaxud palıd çəlləklərə-14 

ötürülərək yetişdirilməyə qoyulur. Yetişdirilmış şərab materialı 

filtrdən-15 keçirilərək sonrakı əməliyyatlara yönəldilir. 
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Sortlar üzrə əzintinin fasiləli spirtlənməklə qıcqırdılması – I (nə-

zarət); əzintinin ferment preparatları ilə işlənərək qıcqırdılması – II; 

kaqor istehsalında geniş istifadə olunan əzintinin qızdırılması - III və 

əzintinin 35-400C qızdırılaraq SO2 və FP əlavə edilərək dinamik ma-

serasiyasından sonra fasiləli spirtləməklə qıcqırdılması – IV (təkmil-

ləşdirilmiş texnologiya) variantları üzrə hazırlanmış nümunələr təd-

qiq edilmişdir (cədvəl 2). 
 

Cədvəl 2. Kaqor nümunələrinin fiziki-kimyəvi tərkibi və 

orqanoleptik səciyyəsi 

s/

s 
Tərkib göstəriciləri 

Variantlar  

Nəzarət 

I 
II   III  IV  

1 Etil spirtinin həcmdə payı, % 16,2 16,2 161 16,3 

2 Şəkərlərin kütlə qatılığı, q/dm3 230 231 230 230 

3 Titrləşən turşuların kütlə qatılığı, q/dm3 6,5 4,6 4,8 4,7 

4 Şərab turşusunun kütlə qatılığı, q/dm3 2,7 2,6 2,7 2,6 

5 Alma turşusunun kütlə qatılığı, q/dm3 1,0 0,1 0,2 0,2 

6 Uçucu turşuların kütlə qatılığı, q/dm3 0,41 0,22 0,20 0,25 

7 Fenol birləşmələrinin kütlə qatılığı, mq/dm3 2740 3430 3520 3590 

8 Antosianların kütlə qatılığı, mq/dm3 430 525 570 660 

9 pH 3,2 3,4 3,5 3,4 

10 Qliserinin kütlə qatılığı, q/dm3 5,6 7,0 6,8 6,8 

 Dequstasiya xarakterizəsi və qiyməti, bal 
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Şərab materiallarının kimyəvi göstəriciləri titrləşən və üzvi tur-

şular, pH ədədi, fenol, rəng maddələri, qliserinin miqdarına görə 

fərqlənmiş və orqanoleptik göstəricilər də onlara adekvat olaraq 

dəyişmişdir. II variant üzrə hazırlanmış şərab nümunəsində antosian-

ların miqdarı 525 mq/dm3, yəni nəzarətdən 95 mq/dm3 çox təşkil et-

miş və 7,80 balla qiymətləndirilmişdir. III variant üzrə alınan təcrübə 

nümunəsi həm tərkibi (xüsusilə də ümumi fenol birləşmələri və 

antosianların miqdarına), həm də orqanoleptik keyfiyyəti baxımından 

əvvəlki variantdan üstün olmuşdur. Lakin bu nümunə də kifayət 

qədər dolğun olmaması ilə diqqət çəkmişdir. Tərkibinə (antosianların 

miqdarı 660 mq/dm3) və dequstasiya nəticələrinə əsasən IV variantın 

kaqora məxsus keyfiyyəti tam əks etdirdiyini qeyd etmək olar. Digər 

təcrübə nümunələrində mürəkkəb kaqor ətri ilə ifadə olunmuş 

yumşaq, harmonik dad nəzərə çarpsa da tam dolğunluq müşahidə 

edilməmişdir. Nəzarət variantında kəskin, qeyri-harmonik turşuluq 

bilinməklə, kaqor şərablarına xas olan yağlıtəhərlik və yumşaqlıq 

müşahidə olunmamışdır. 

Təkmilləşdirilmiş texnologiyanın tətbiqi ilə alınan nümunələrdə 

vitaminlərin miqdarı artım nümayiş etdirmişdir. Bu, nəzarət nümunə-

sində həmin maddələrin gilə və salxımın bərk hissələrindən kifayət 

miqdarda nüfuzunun çatdırılmadığına dəlalət edir. Mötədil isti işləmə 

SO2 və FP əlavə olunması ilə aparılan maserasiya məhz bu baxımdan 

mövcud olan boşluğun aradan qaldırılmasına xidmət etmiş olur. 

Çünki, həmin maserasiyanı sonra fasilələrlə spirtləməklə qıcqırtma 

müşayət edir. Eyni zamanda bu halda nəzarətlə müqayisədə bərk his-

sələrlə daha fərqli təmas və maserasiya təmin edilmiş olur. Bütün 

qeyd olunanlar yeni texnologiya ilə alınan şərabı  tərkib baxımından  

zəngin  məhsula çevirmiş olur. 

 Tədqiqatlardan aydın olur ki, texnoloji üsulların antosianların 

sonrakı miqdarına və rəng intensivliyinə təsiri sortdan da asılı olmuş-

dur. Rəng intensivliyinin aşağı düşməsi Merloya nisbətən Mədrəsə 

və Kaberne-Sovinyonda daha diqqəti çəkən olmuşdur. Üçüncü vari-

antda antosianların yüksək miqdarı bu şərabların daha uzun müddətli 

yetişdirlmə tələb etməsi və bununla da yüksək keyfiyyətindən xəbər 

verir. (cədvəl 3).  
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Cədvəl 3. Yetişdirilmə zamanı kaqor şərab nümunələrində  

rəngin dəyişməsi 
 

Şərabın 

hazırlanma 

üsulu 

Göstəricilər 

Merlo  Mədrəsə 
Kaberne-

Sovinyon 

İlkin 

1 

ildən 

sonra 

Ilkin 

1 

ildən 

sonra 

Ilkin 

1 

ildən 

sonra 

Əzintidə 

qıcqırtma 

Rəng intensivliyi 1,25 1,01 1,09 0,80 1,16 0,69 

Antosianlar, mq/dm3 580 390 460 330 474 315 

İsti işləmə 

və əzintidə 

qıcqırtma 

Rəng intensivliyi 1,71 1,02 1,45 0,57 1,34 0,51 

Antosianlar, mq/dm3 570 235 405 63 552 86 

Təcrübə  

nümunəsi 

(Təkmilləşdi-

rilmiş 

texnologiya) 

Rəng intensivliyi 1,88 0,86 1,58 0,60 1,74 0,81 

Antosianlar 660 130 620 110 660 120 

 

Antosianların azalması əvvəla, onun bir hissəsinin polimerləşə-

rək kaqora məxsus dad və ətrin əmələ gəlməsini təmin etməsi və 

ikincisi, yetişdirilmədə  monomer fenollarla birləşərək dimerlər, 

trimerlər və s. əmələ gətirməsi ilə əlaqədardır. Monomer flavonoidlər 

adətən kversetin və onun qlükozidi rutin şəklindədir. Onlardan başqa 

şərab nümunələrində  (+) - katexin, (-) – epikatexin və (-) epikatexin-

qallat da aşkar edilmişdir (cədvəl 4). 
 

Cədvəl 4. Saxlanıb yetişdirilmədə bəzi fenol birləşmələrinin 

dinamikası (mq/dm3) 
 

Komponentlər, 

mq/dm3 

Əzintidə qıcqırtma (nəzarət) Təcrübə nümunəsi 

Ilk ş/m 1 il yetişdirilmiş Ilk ş/m 1 il yetişdirilmiş 

Kversetin 6,7 9,1 7,0 13,2 

Rutin 2,0 2,4 2,3 2,8 

(+) Katexin 3,6 17,3 6,7 24,5 

(-) Epi katexin 24,1 28,2 25,7 31,5 

(-) Epi katexinqallat 9,2 11,4 `6,4 13,2 

 

Göründüyü kimi bir illik yetişdirmə dövründə monometr 

flavonoidlərin miqdarıda artım baş vermişdir. Həmin artımın təcrübə 

variantında daha intensiv olması nəzərə çarpır. 

Müxtəlif sortlardan hazırlanmış kaqor nümunələrində texnoloji 

emal əməliyyatlarından sonra rasveratrolun miqdarının təhlil ilkin 
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vəziyyətlə müqayisədə sona doğru zəif azalma meylləri olduğunu 

göstərmişdir. Xındoqnı  sortunda kupaja qədər azalma digər variant-

lardan daha nəzərə çarpan olmuşdur. Kupajdan sonra isə Mədrəsəyə 

rəğmən Xındoqnıda rasvetrolun miqdarı baxımından bir qədər sa-

bitləşmə müşahidə olunmuşdur. Rasveratrolun miqdarına görə yerli 

Şirvanşahı üzüm sortu hətta Kaberne-Sovinyon sortunu da üstələdiyi 

nəzərə çarpır. Digər sortların isə onlardan xeyli geri qalması müşahi-

də edilmişdir. 

Kaqor şərablarının alınma üsulu onun fiziki-kimyəvi xüsusiyyət-

lərinə, o cümlədən bufer tutumu, elektrik keçiriciliyi, özülülüyü və 

pH göstəricisinə təsir göstərmişdir. Məlum olmuşdur ki, elektrofiziki 

xüsusiyyətlərdən istifadə olunmaqla şərabların dolğunluq və eks-

traktlığını nəzarətdə saxlamaq mümkündür. Bu amil kaqor şərabları 

üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Hazır Kaqor nümunələri “Sarı qan duzu+bentonit+soyuq”sxemi 

üzrə kompleks emal sxemi üzrə stabilləşdirilmişdir. Mənfi 6-70C 

temperaturda soyuq işlənmədən sonra filtrlənmə aparılaraq nümunə-

lər dincə qoyulmuş, lazimi nəticə alınmadığı hallarda nümunələr  isti 

ilə işlənərək təkrar filtrlənmişdir. Nəticədə əlavə işlənmələrə məruz 

qoyulmadan tam duruluğa nail olunmuşdur. 

Stabilləşdirilmə işlənmələrindən sonra nümunələr Beynəlxalq 

Üzüm və Şərab Təşkilatının  100 ballı sistemi ilə təhlil olunmuşdur. 

Bu zaman təcrübi şərab nümunələri nəzarətdən 5-12 bal yüksək 

qiymətləndirilmişdir.  
 

Nəticələr 
 

1. Şəkərlərin kütlə qatılığı tədqiq olunan sortlar üzrə 197-265 

q/dm3 arasında tərəddüd etmiş, bu baxımdan birinci Şirvanşahı (265 

q/dm3) və sonuncu Xındoqnı sortu (197 q/dm3) olmuşdur. Şəkər-tur-

şu potensialı Şirvanşahı (5,7) Kaberne-Sovinyon (5,0) və Mədrəsədə 

yüksək (4,9); Merlo (3,1) və Xındoqnı (3,0) üzüm sortlarında nisbə-

tən aşağı olmaqla, yiğim zamanı qlükozanın fruktozaya nisbəti 

vahidə yaxın (1,01-1,08) təşkil etmişdir.  

2. Şirə, həmçinin qabıq eksrakt və hidrolizatlarının müxtəlif dal-

ğa uzunluqlarında (280; 520 nm) xromatoqrammaları və fərqli tərki-

bli həlledicilərdən istifadə olunmaqla spektrləri müəyyən edilmişdir. 
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Qabıq hidrolizatlarında delfinidin, sianidin, peonidin və malvidin an-

tosianidinləri aşkar edilmiş, illər və sortlar üzrə rasvetrolun miqdarı 

qabiqda 0,75-8,25mq/kq, toxumda 0,31-5,7 mq/kq və lətdə 0,01- 

0,25 mq/kq təşkil etmişdir. 

3. Qıcqırma və sonrakı texnoloji emal proseslərində fenol-azot 

komponentləri, rəng intensivliyi və kation-anion tərkibində azalma 

baş vermiş və bu prosesin isti işlənmiş üzümdən alınan nümunələrdə 

daha da intensivləşməsi məlum olmuşdur. Fenol karbon turşularının 

cəmi “ağ üsulla” müqayisədə “Əzintinin spirtlənməsi” texnoloji 

üsulunda 2,5 dəfəyə yaxın artım göstərmişdir.  

4. “Ağ üsula” nəzərən bərk hissələrlə təması nəzərdə tutan digər 

variantlarda şərab nümunələri ekstrakt maddələrinin, o cümlədən 

fenol birləşmələri və azotlu komponentlərin daha yüksək miqdarı ilə 

səciyyəvi olmuşlar. Ümumi fenol birləşmələri və onun monomer for-

ması “əzintinin spirtlənməsi”, polimer fenollar “əzintinin qızdırılma-

sı” və antosianlar “əzintinin daraqla qıcqırdılması” variantında daha 

yüksək olmuşdur. 

5. Əzintinin isti işlənməsinin optimal rejim parametrləri müəy-

yən edilmişdir. 650C-də 3 saat müddətində isti işlənmə ilə hazırlanan 

şərab nümunələri tərkib və keyfiyyət baxımından fərqlənməklə 

orqanoleptik təhlil zamanı nəzarətdən 0,8 və digər analoqlarından 

0,2-0,6 bal yüksək qiymətləndirilmişdir. Daha aşağı temperatur la-

zımi səmərə vermədiyi kimi, yüksək temperatur da dadda kəskin ya-

nıq tonu və orqanoleptik keyfiyyətin pisləşməsi ilə nəticələnmişdir. 

6. Əzintinin spirtlənməsi ilə hazırlanan kaqor nümunələrində 

aromatik maddələrin miqdarı ağ üsuldan (nəzarət) 185mq/dm3 və 

əzintinin qızdırılması ilə alınan nümunədən 57mq/dm3  çox olmuş-

dur. Aminturşuların keyfiyyət tərkibinə nəzər saldıqda nümunələrdə 

triptofan istisna olunmaqla bütün əvəzolunmayan aminturşuların 

olduğu məlum olmuş və bu baxımdan əzintinin spirtlənərək qıcqırdıl-

ması variantı bütün analoqlarından üstünlüyü ilə fərqlənmişdir. 

7. “Ağ üsulla” alınan şərab nümunələri elektrik keçiriciliyi və 

bufer tutumunun, əzintinin spirtlənməsi ilə alınan nümunələr isə pH 

və özülülüyün daha yüksək qiymətinə malik olmuşlar. Elektrik keçi-

riciliyinin şərab nümunələrinin dolğunluğu və ekstraktlığı yüksəldik-

cə azalması müşahidə edilmişdir. Eyni zamanda ekstraktlıq və 
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dolğunluğun artması ardıcıllığı ilə özülülüyün də yüksəlməsi müşahi-

də olunmuşdur. Bu isə keyfiyyətə elektrofiziki üsulla nəzarəti müm-

kün etmiş olur. 

8. Gilənin bərk hissələrindən maddələrin ekstraksiyasını inten-

sivləşdirməyə imkan verən əzintinin isti-fermentativ maserasiyalı 

qıcqırdılması və fasilələrlə spirtlənməsinin optimal parametrləri işlə-

nib hazırlanmışdır. Bu üsulla alınmış şərabda fenol birləşmələr və 

bioloji fəal maddələr (vitamin tərkibi), həmçinin antioksidant tutum 

xeyli yüksəlmiş, orqanoleptik təhlil zamanı həmin nümunə analoq-

larını xeyli üstələyərək 97 balla qiymətləndirilmişdir. 

9. Saxlanıb yetişdirilmədən, həmçinin kupaj və stabilləşdirilmə 

əməliyyatlarından sonra antosianlar, rəng intensivliyi və rasveratro-

lun miqdarında azalma, monomer fenol birləşmələri (kversetin, kate-

xin və s.) və ətirli maddələrin miqdarında isə artım baş vermişdir. 

Baş verən bu dəyişikliklər, xüsusilə də ətirverici maddələrin dinami-

kasında müşahidə olunan 115 mq/dm3-a yaxın artım kaqora xas olan 

ətir və buketin formalaşmasını təmin etmişdir. 

10. Tədqiqat nəticələrinə əsasən kaqor istehsalının təkmilləşdi-

rilmiş aparat-texnoloji sxemi işlənib hazırlanmış və 3 min butulka 

illik istehsal həcminə görə 10507,31 manat iqtisadi səmərələliklə is-

tehsalat sınağından keçmişdir. 
 

İstehsalata tövsiyələr 
 

- yüksək ekstraktlı kaqor və tünd şərablar alınmasında əzintinin 

isti-fermentativ maserasiyalı qıcqırdılması  və fasilələrlə spirtlənmə-

sini nəzərdə tutan istehsal texnologiyası və onun aparat təminatının 

tətbiqi; 

- tünd şərab materialı və kaqor şərabları hazırlanmasında yüksək 

keyfiyyət və iqtisadi səmərə təmin edən əsaslandırılmış texnoloji pa-

rametrlərdən istifadə olunması. 
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