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  ملخص الوصف الفنى

Acyl anilines are disclosed having the formula (I) wherein R and 

R1 (like or unlike each other)=H; CH3; C2H5; n.C3H7; -CH2-

CH=CH2; -CH=CH-CH3; R3 and R4 (like or unlike each 

other)=H; alkyl C1-C3; halomethyl; Cl; F; CN; O-alkyl; S-alkyl; 

alkoxymethyl; or R3 and R4 together are (CH2=) (R9=alkyl C1-

C3); CN; -CH(OR5)2 (R5=alkyl or alkylidene ); (R6 and R7=H, 

alkyl) 'n=0,1 Z=phenyl optionally substituted; And R2=H, CH3; 

m=1,2; Y=alkynyl C2-C8; phenyl optionally substituted; phenyl-

acetyl; furyl, thienyl; pyridyl; heterocyclic groups containing 2 

or 3 heteroatoms, one of them different from nitrogen; R8=CH3; 

alkoxymethyl; halomethy; O-alkyl. The compounds of formula I 

are endowed with a high fungicidal activity and with a low 

phytotoxicity.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

، 3، ش1يتعلق هذا االختراع بمركبات الصيغه العامة حيث تدل الرموز ش، ش

   على معانيها المنصوص عليها في الوصف الكامل ، س، ع،4ش

   ITALY  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

    بيانات األسبقية

 

 



 المالك

   ايه0بي0مونتيديسون اس ( عربى)اسم المالك 

   فورو بونابرت ميالن ايطاليا 31 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   MONTEDISON S.P.A ( التينى)اسم المالك 

   FORO BUONAPARTE- MILAN ITALY 31 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   610010/11161ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   انريكو بوزون ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   ENRICO BOSONE ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   جيوفاني كاماجي ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   GIOVANNI CAMAGGI ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   المبرتاس دي فريز ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   LAMBERTUS DE VRIES ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   كارلو جارافاجيال ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   CARLO GARAVAGLIA ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   لوجي جارال شيلي ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 



   LUIGI GARLASCHELLI ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   جان كورنيلوس اوفيريم ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   JAN CORNELIS OVEREEM ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   فرانكو جوزو ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   GOZZO FRANCO ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   سيمون لوروسو ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   LORUSSO SIMONE ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

 


