
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1979/985  رقم الطلب

   8/15/1979  تاريخ الطلب

   985  رقم البراءة

   HERBICIDIES  اسم األختراع

   مقاومة األعشاب الضارة ( عربى)اسم األختراع 

   06:عدد الجريدة   01/12/1979  تاريخ النشر

   3/1/1980  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

The selective control of weeds in post-emergence treatment of 

cereal crops employing a combination of a compound of formula 

And a compound fo formual II Wherein X is CH (CH3) CH2 or 

(CH2)3 The treatment being shown to be synergistic, 

particularly in controlling the problematic weed species 

matricaria spp 980   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 جة نباتاتيتعلق هذا االختراع بالسيطرة الممتازة على الحشائش الضارة بواسطة معال

 2ك يد ( 3ك يد ) حيث اكس تكون ك يد 1المحاصيل باستخدام مركب من الصيغه 

وقد اتضح ان المعالجة فعالة خصوصا في السيطرة على الحشائش  3(2 ك يد_ او 

   .نوع ماتربكاريا س ب ب التي تسبب المشاكل الضارة التي هي من

   UNITED KINGDOM  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

   AT 21/12/1978 IN UNITED KINGDOM 49440/78  بيانات األسبقية

 

 المالك

   ليلي اندستريز ( عربى)اسم المالك 

   انكلترا 1هنريتا هاوس هنريتا بليس لندن واو  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 



   LILLY INDUSTRIES LIMITED ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
HENRIETTA HOUSE HENRIETTA PLACE LONDON W.1 

ENGLAND MANUFACTURING CHEMIST   

   ( التينى)النشاط 

   جيمس لزلي جالسجو ( عربى)اسم المالك 

   شارع ماركس واكنهام بركساير انكلترا9 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   JAMES LESLIE GLASGOW ( التينى)اسم المالك 

   MARKS ROAD WOKINGHAM BERKSHIRE ENGLAND 9 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   جورج سكايالكاكس ( عربى)اسم المالك 

   كريمبهل اولد وند سور بركشاير انكلترا ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   GEORGE SKYLAKAKIS ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
VICTORIA LODGE CRIMPHILL OLD WINDSOR 

BERKSHIRE ENGLAND   

   ( التينى)النشاط 

   جين مارك بيرود ( عربى)اسم المالك 

   فرساي فرنسا 0066البون افنتير32شارع دية  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   JEAN MARC BERAUD ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
RUE DE LA BONNE 32AVENTURE 78000 VERSAILLES 

FRANCE   

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   أبو غزاله للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   021166/11102ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 

 

 



 المخترعون

   جين مارك بيرود ( عربى)اإلسم 

   ( عربى)العنوان 

   JEAN MARC BERAUD ( التينى)اإلسم 

   ( التينى)العنوان 

   جيمس لزلي جالسجو ( عربى)اإلسم 

   ( عربى)العنوان 

   JAMES LESLIE GLASGOW ( التينى)اإلسم 

   ( التينى)العنوان 

   جورج سكايالكاكس ( عربى)اإلسم 

   ( عربى)العنوان 

   GEORGE SKYLAKAKIS ( التينى)اإلسم 

   ( التينى)العنوان 

 


