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Predkladaný vynález sa týka nových, herbicídne aktívnych cyklopentándiónových zlúčenín, kon
krétne 2-(substituovaný fenyl)cyklopentán-l,3-diónových zlúčenín, a ich derivátov (napr. ich
keto-enolového tautoméru a/alebo kondenzovaných a/alebo spirocyklických bicyklických deri
vátov), postupov na ich prípravu, herbicídnych kompozícií obsahujúcich tieto zlúčeniny a ich
použitia pri kontrole burín, ako sú trávnaté jednoklíčne („monocotyledonous“) buriny, obzvlášť
na plodinách úžitkových rastlín, alebo pri inhibícii rastu nežiaducich rastlín.
Cyklopentándiónové zlúčeniny, ktoré sú substituované substituovaným fenylom a ktoré majú
herbicídnu aktivitu sa opisujú napríklad vo WO 2010/000773 A l, WO 2010/069834 A l, WO
2010/089210 A l, WO 2010/102848 A l a WO 2011/007146 A l (všetky Syngenta Limited et al.).
Napríklad WO 2010/000773 A l (Syngenta Limited) zverejňuje 5-(heterocyklylalkyl)-3-hydroxy-2-fenylcyklopent-2-enónové zlúčeniny a ich určité deriváty ako herbicídy. Rovnako napríklad
WO 2010/069834 A l (Syngenta Limited) zverejňuje cyklopentán-l,3-dióny, ktoré majú na cyklopentánovom kruhu tak substituenty heteroarylmetyl-, ako aj substituenty 2-(substituovaný
fenyl)-, a ich deriváty obsahujúce viažuce sa („latentiating“) skupiny; tieto zlúčeniny sú zverej
nené ako zlúčeniny, ktoré majú herbicídne vlastnosti. Kondenzované bicyklické a kyslíkom
premostené cyklopentándiónové deriváty, konkrétne 10-oxatricyklo-[5.2.1.02,6]dekán-3,5-dióny
a ich deriváty, ktoré sú substituované substituovaným fenylom a ktoré majú herbicídnu aktivitu,
sú zverejnené vo WO 2009/019005 A2 (Syngenta Limited). Fenylom substituované bicyklooktán-l,3-diónové deriváty a ich použitie ako pesticídy a/alebo herbicídy sú zverejnené vo WO
2010/040460 A2 (Bayer Cropscience AG).
Teraz sa našli cyklopentán-l,3-diónové zlúčeniny a ich deriváty (napr. kondenzované a/alebo
spirocyklické bicyklické deriváty), ktoré sú substituované v polohe 2 cyklopentán-l,3-diónu
fenylom, ktorý je sám o sebe substituovaný v polohe 4 (konkrétne) buď prop-l-inylom alebo
chlóretinylom, a deriváty keto-enolového tautoméru takýchto cyklopentándiónov, ktoré majú
herbicídnu aktivitu a/alebo vlastnosti inhibujúce rast rastlín, obzvlášť pri kontrole trávnatých
jednoklíčnych burín a/alebo keď sa použijú po vzídení („post-emergence“), ktoré sú zahrnuté v
predkladanom vynáleze.
Zdá sa, že konkrétne zlúčeniny A -l až A-29 zverejnené ďalej, ktoré sú zahrnuté v predkladanom
vynáleze, majú jednu alebo viac z nasledujúcich žiaducich vlastností:
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(a)

Zlúčeniny A -2 až A-12, A-14, A-15, A-17 až A-21 a A-23 až A-29, a v trochu menšom

rozsahu zlúčeniny A - l, A -l 3, A -16 a A-22, majú silnú herbicídnu aktivitu po vzídení pri kon
trole množstva trávnatých jednoklíčnych burín, ako sú Lolium, Alopecurus, Echinochloa a/alebo
Avena, a často aj Setaria (pozri napr. Biologické príklady 1, 2, 3 a 4 ďalej).
(b)

Mnohé alebo väčšina zo zlúčenín A-2 až A-15 a A-17 až A-29 sú selektívnymi herbi

cídmi pre trávnaté buriny (graminicídmi), keď sa použili po vzídení na pšenici a/alebo na jačm e
ni, a keď primerane chránili („safened“) na pšenici a/alebo na jačmeni chrániacim prostriedkom
(„safener“) klochintocet-mexyl.
(c)

Zdá sa, že zlúčeniny A-6, A-8, A-14, A -20, A-23 a A -26 majú dosť nízky polčas roz

padu v pôde, t. j. majú dosť nízke pôdne pretrvávanie („persistence“) (pozri Biologický príklad 5
ďalej), čo môže viesť k určitým environmentálnym a/alebo regulačným výhodám, ako napríklad,
že táto zlúčenina po postreku na poli nepretrváva príliš dlho v prostredí a/alebo pravdepodobne
má znížený potenciál vylúhovať sa do spodnej vody („groundwater“) a/alebo ju negatívne
ovplyvňovať.
Z tohto dôvodu sa podľa prvého aspektu predkladaného vynálezu poskytuje zlúčenina vzorca (I):
X

(I).

v ktorom:
X je metyl alebo chlór;
R 1je metyl alebo chlór;
R2 je vodík, metyl, etyl, «-propyl, cyklopropyl, vinyl, etinyl, fluór, chlór, bróm, metoxyskupina,
etoxyakupina alebo fluórmetoxyskupina;
R3, R4 a R5 sú nezávisle od seba vodík, Ci-Csalkyl (napr. Ci-C 4 alkyl, napr. Ci-C 2 alkyl), C2 -C 4 alkenyl (napr. C2-C3alkenyl-CH2-, napr. etenyl-C th-), C2 -C 4 alkinyl (napr. C2 -C 3 alkinyl-CH 2 -,
napr. etinyl-CFb-), Ci-C 2 fluóralkyl alebo Ci-C 3 alkoxyCi-C 3 alkyl; a

3
R6 je vodík; Ci-Csalkyl (najmä Ci-C 4 alkyl, napr. Ci-C 2 alkyl); C2 -C 4 alkenyl (najmä C2 -C 3 alkenyl-CH 2 -, napr. etenyl-CH 2 -); C2 -C 4 alkinyl (výhodne C2-C3alkinyl-CH2-, výhodnejšie etinyl-CH 2 -); R6AA-C=C-CH2-; Ci-C2fluóralkyl; Ci-C 3 alkoxyCi-C3alkyl; Ci-CsalkyltioCi-Csalkyl;
Ci-C 3 alkylsulfínylCi-C 3 alkyl; Ci-C 3 alkylsulfonylCi-C 3 alkyl; C3 -C 4 cykloalkyl (najmä cyklopropyl); alebo nesubstituovaný 4-členný, 5-členný alebo 6-členný (najmä 4-členný alebo 5-členný)
monocyklický heterocyklyl, ktorý má jeden kruhový heteroatóm nezávisle vybraný z kyslíka,
síry a dusíka, a ktorý je pripojený na kruhový atóm uhlíka v tomto heterocyklyle (výhodne tetrahydrofuranyl, ako je tetrahydrofuran-3-yl, alebo tetrahydropyranyl, ako je tetrahydropyran-4-yl);
alebo R 6 je Q-(CH2)m -CH(R7)-, v ktorom m je 0 alebo 1 (výhodne m je 0), a buď R 7 je vodík
alebo R 7 a R 5 spoločne tvoria väzbu, a Q je prípadne substituovaný heterocyklyl, ako sa definuje
ďalej;
alebo R6 je Het-CH(R8)-, v ktorom buď R8 je vodík alebo R8 a R5 spoločne tvoria väzbu, a Het je
prípadne substituovaný heteroaryl, ako sa definuje ďalej;
alebo R6 je C3 -C 6 cykloalkylCi-C 2 alkyl- (najmä C3 -C 3 cykloalkylmetyl-); alebo je C4 -C 6 cykloalkylCi-C 2 alkyl- (najmä C4 -C 6 cykloalkylmetyl-) substituovaný na atóme uhlíka cykloalkylového
kruhu, ktorý nie je kruhovým atómom uhlíka pripojeným na zvyšok -Ci-C 2 alkyl- a ktorý nie je
viazaný priamo na kruhový atóm uhlíka pripojený na zvyšok -Ci-C 2 alkyl-, jedným alebo dvoma
kruhovými substituentmi, ktorými sú nezávisle = N -0 -R 10, oxoskupina (= 0 ), Ci-C 4 alkoxyskupina, Ci-C 2 haloalkoxyskupina, 2-(Ci-C3alkoxy)etoxyskupina, Cs-Cscykloalkyloxyskupina, (C 3 -C 5 cykloalkyljmetoxyskupina, C2 -C 3 alkenyl-CH 2 -oxyskupina, Ci-C 3 alkyl alebo Ci-C 2 fluóralkyl;
alebo benzyloxyskupina, v ktorej je fenylový kruh prípadne substituovaný jedným alebo dvoma
substituentmi, ktorými sú nezávisle metyl, metoxyskupina, C ífluóralkoxyskupina, fluór alebo
chlór;
alebo R6 je benzyl prípadne substituovaný na svojom fenylovom kruhu jedným alebo dvoma
substituentmi,

ktorými

sú

nezávisle

kyanoskupina,

-C=C-R6A,

-C(R6B)=C(R6C)(R6CC),

-C (0)-R 6D, -S(0)2-R6E, -N(R6F)(R6G), C i-C 3 alkoxyskupina (výhodne Ci-C 2 alkoxyskupina, ako je
metoxyskupina), Ci-C 2 fluóralkoxyskupina (výhodne Cifluóralkoxyskupina), cyklopropyloxyskupina, CH2=CH-CH2-0-, HC=C-CH2-0-, halogén (výhodne fluór, chlór alebo bróm), C 1-C 2 alkyl (výhodne metyl) alebo Cifluóralkyl (výhodne trifluórmetyl);
alebo R3 a R4 spoločne tvoria -(CH2)ni- alebo -(CH2)n2-X 1-(CH2)n3- a R5 a R6 majú rovnaký vý
znam, ako sa definuje v tomto dokumente (napr. vyššie), alebo R5 a R6 spoločne tvoria -(CH2)ni-
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alebo -(CH2)n2-X 1-(CH2)n3- a R 3 a R 4 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tomto dokumente
(napr. vyššie);
alebo R4 a R6 spoločne tvoria -C(Rn )(R 12)-C(R13)(R 14)-C(R15)(R 16)-C(R17)(R 18)-, -C(RU)(R 12)-C(R13)=C(R15)-C (R 17)(R 18)- alebo -CH(R19)-C(R20)(R21)-CH(R22)-;
pričom Q je 4-členný až 7-členný monocyklický alebo 8-členný až 11-členný kondenzovaný bicyklický heterocyklyl, ktorý má jeden alebo dva kruhové heteroatómy nezávisle vybrané z kys
líka, síry a dusíka; a pričom heterocyklyl Q je prípadne substituovaný 1 alebo 2 substituentmi na
kruhovom uhlíku, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl (výhodne Ci-C 2 alkyl), Ci-C 2 fluóralkyl (vý
hodne Cifluóralkyl) alebo oxoskupina (= 0 ), a/alebo je prípadne substituovaný jedným substituentom Ci-C 4 alkyl, Ci-C 2 fluóralkyl, Ci-C 4 alkoxy, Ci-C 2 fluóralkoxy, R9-C (0 )- alebo Ci-C2alkyl-S(0)2- na kruhovom dusíku, ak je prítomný, a/alebo je prípadne substituovaný jedným alebo
dvoma substituentmi oxo (= 0 ) na kruhovej síre, ak je prítomná;
pričom Het je heteroaryl pripojený na kruhový uhlík, ktorý je prípadne substituovaný 1, 2 alebo
3 (výhodne 1 alebo 2, výhodnejšie 1) substituentmi na kruhovom uhlíku, ktorými sú nezávisle
Ci-C 3 alkyl (výhodne Ci-C 2 alkyl), Ci-C 2 fluóralkyl (výhodne Cifluóralkyl), Ci-C3alkyl-C(0)(výhodne Ci-C2alkyl-C(0)-, ako je metyl-C(O)-), Ci-C2fluóralkyl-C(0)- (výhodne Cifluóralkyl-C (0 )-), -C (0)-N (R 6H)(R6J), -S (0 )2-R6E, -N(R6F)(R6G), hydroxyskupina (vrátane akéhokoľvek
oxotautoméru), C2 -C 3 alkenyl (výhodne etenyl alebo prop-l-enyl), -C(R6BB)=C(R6CI)(R6C2),
C2-C 3 alkinyl (výhodne etinyl alebo prop-l-inyl), -C=C-R6AA, Ci-C 3 alkoxyskupina (výhodne
Ci-C2alkoxyskupina, ako je metoxyskupina), Ci-C2fluóralkoxyskupina (výhodne Cifluóralkoxyskupina), cyklopropyloxyskupina, CH2=CH-CH2- 0 - , HC=C-CH2- 0 -, halogén (výhodne fluór
alebo chlór), kyanoskupina alebo nitroskupina; za predpokladu, že akýkoľvek halogén iný než
fluór, akákoľvek alkoxyskupina, akákoľvek fluóralkoxyskupina, akákoľvek cyklopropyloxysku
pina, akýkoľvek CH2=CH-CH2- 0 - alebo akýkoľvek HC=C-CH2- 0 - nie sú substituované na kto
romkoľvek kruhovom uhlíku viazanom priamo na kruhový dusík heteroarylu;
a/alebo v prípade 5-členného heteroarylového kruhu obsahujúceho kruhový atóm dusíka nezú
častňujúci sa na C=N kruhovej dvojitej väzbe je tento heteroaryl prípadne substituovaný na kru
hovom atóme dusíka nezúčastňujúcom sa na C=N kruhovej dvojitej väzbe jedným substituentom
Ci-C 3 alkyl, Ci-C2fluóralkyl, Ci-C3alkyl-C(0)-, Ci-C2fluóralkyl-C(0)- alebo Ci-C2alkyl-S(0)2-;
pričom:
R6Aje vodík, metyl, Cifluóralkyl (výhodne trifluórmetyl), fluór, chlór alebo bróm;
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R6AA je Cifluóralkyl (výhodne trifluórmetyl), fluór, chlór alebo bróm;
R63, R 6C a R6CC s ú nezávisle vodík, metyl, Cifluóralkyl (výhodne trifluórmetyl), fluór alebo

chlór; za predpokladu, že R6B, R6C a R6CC celkove obsahujú nie viac než jeden atóm uhlíka, a
R 6B, R 6C a R6CC celkove obsahujú nie viac než jeden chlór; a

R6BB, R6C1 a R6C2

sú

nezávisle vodík, metyl, Cifluóralkyl (výhodne trifluórmetyl), fluór alebo

chlór; za predpokladu, že R6BB, R6C a R6C2 celkove obsahujú nie viac než jeden atóm uhlíka, a
R6BB. R6C1 a R6C2 celkove obsahujú nie viac než jeden chlór; a za predpokladu, že
-C(R6BB)=C(R6C1)(R6C2) nie je C2-C3alkenyl; a
R6D a R6E s ú nezávisle Ci-C3alkyl (výhodne Ci-C 2 alkyl, ako je metyl), Cifluóralkyl (výhodne
trifluórmetyl) alebo -N(R6H)(R6J);
R6f je -C(0)-Ci-C2alkyl (výhodne -C(O)-metyl), -C(0)-Cifluóralkyl (výhodne -C(0)-trifluórmetyl), -S(0)2-Ci-C2alkyl (výhodne -S(0)2-m etyl), -S(0)2-Cifluóralkyl (výhodne -S(0)2-trifluórmetyl), Ci-C 2 alkyl (výhodne metyl) alebo Cifluóralkyl (výhodne trifluórmetyl);
r 6cj a

£ ôj S)j nezávisle vodík, metyl alebo Cifluóralkyl (výhodne trifluórmetyl); a

R6Hje vodík, Ci-C 2 alkyl (výhodne metyl), alebo Cifluóralkyl (výhodne trifluórmetyl);
a pričom R9 je Ci-C 4 alkyl (napr. metyl, etyl, «-propyl, izopropyl alebo «-butyl), C2 -C 4 alkenyl
pripojený na atóm uhlíka zúčastňujúci sa na C=C dvojitej väzbe (napr. M e 2 C=CH-), Ci-C 2 fluóralkyl (napr. CF3 alebo CHF2 CF2 -), Ci-C 2 alkoxymetyl- (napr. metoxymetyl-), Ci-C3alkoxyskupina (napr. metoxyskupina), cyklopropyl, furanyl (napr. furan-2-yl alebo furan-3-yl), morfolin-4-yl, izoxazol-3-yl, 5-m etyl-izoxazol-3-yl, pyrazol-5-yl, 3-metylpyrazol-5-yl, 1-metylpyrazol-5-yl, l,3-dimetylpyrazol-5-yl; alebo fenyl alebo fenyl substituovaný 1 alebo 2 substituent
mi, ktorými sú nezávisle metyl, etyl, Cifluóralkyl, metoxyskupina, Cifluóralkoxyskupina, fluór
alebo chlór;
pričom R10 a R23 sú nezávisle vodík, Ci-C 4 alkyl (napr. metyl), Ci-C 2 Íluóralkyl, 2-(C i-C3alkoxy)etyl, C3-C 5 cykloalkyl alebo (C3-C 5 cykloalkyl)metyl;
pričom X 1 je O, S, S(O), S (0 )2, NH , N (C i-C 3alkyl), N(Ci-C3alkoxyskupina), C(H)(Ci-C2alkyl),
C(Ci-C 2 alkyl)2 , C(H)(Ci-C3alkoxyskupina) alebo C(M e)(Ci-C 2 alkoxyskupina); a
n l je 2, 3, 4 alebo 5 (napr. 3, 4 alebo 5); a
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n2 a n3 sú nezávisle 1, 2 alebo 3; za predpokladu, že n2 + n3 je 2, 3 alebo 4;
pričom:
R 11 a R 18 sú oba vodík, alebo R 11 a R 18 spoločne tvoria mostík -O- alebo -Ci-C 2 alkylén-; a
R 12 a R 17 sú nezávisle vodík, Ci-C 3 alkyl alebo Ci-C 2 alkoxyCi-C 2 alkyl;
R 13, R 14 a R 15 sú nezávisle vodík, Ci-C 3 alkyl alebo Ci-C 2 alkoxyCi-C 2 alkyl; za predpokladu, že
jeden, dva alebo všetky z R 13, R 14 a R 15 sú vodík; a
R 16 je vodík; Ci-C 3 alkyl; Ci-C 2 alkoxyCi-C 2 alkyl; fenyl prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3
(najmä 1 alebo 2) substituentmi, ktorými sú nezávisle metyl, Cifluóralkyl, metoxyskupina,
Cifluóralkoxyskupina, metyltioskupina, fluór, chlór, kyanoskupina alebo nitroskupina; alebo
pyridinyl pripojený na kruhový uhlík a prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 (najmä 1 alebo 2)
substituentmi na kruhovom uhlíku, ktorými sú nezávisle metyl, Cifluóralkyl, metoxyskupina,
Cifluóralkoxyskupina, hydroxyskupina (vrátane akéhokoľvek oxotautoméru), fluór, chlór, kya
noskupina alebo nitroskupina; za predpokladu, že akýkoľvek chlór, akákoľvek metoxyskupina
alebo akákoľvek Cifluóralkoxyskupina nie sú substituované na ktoromkoľvek kruhovom uhlíku
viazanom priamo na kruhový dusík pyridinylu;
a pričom:
R 19 a R22 sú nezávisle vodík, Ci-C 3 alkyl alebo Ci-C 2 alkoxyCi-C 2 alkyl; a
R20 a R21 sú nezávisle vodík, Ci-C 3 alkyl alebo Ci-C2 alkoxyCi-C 2 alkyl;
alebo R20 a R21 spoločne tvoria oxoskupinu (= 0 ), = N -0 -R 23 alebo =CH 2 ;
alebo R20 a R21 spoločne s atómom uhlíka, na ktorý sú pripojené, tvoria 5-členný, 6-členný alebo
7-členný (najmä 5-členný alebo 6-členný) nasýtený heterocyklyl, pričom tento heterocyklyl má
dva kruhové heteroatómy, ktorými sú nezávisle kyslík alebo síra a ktoré nie sú medzi sebou
priamo viazané, a pričom tento heterocyklyl je prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 (napr. 1 alebo
2) substituentmi na kruhovom uhlíku, ktorými sú nezávisle Ci-C 2 alkyly (napr. metyl);
a pričom:
G je vodík; poľnohospodársky prijateľný kov, alebo poľnohospodársky prijateľná sulfóniová
alebo amóniová skupina; alebo
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G je Ci-Csalkyl, Cy-Csfluóralkyl, fenylCi-Csalkyl (pričom fenyl je prípadne substituovaný 1, 2
alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina,
Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, Ci-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfinyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halo
gén, kyanoskupina alebo nitroskupina), heteroarylCi-Csalkyl (pričom heteroaryl je prípadne
substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl,
Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, Ci-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfinyl, C 1-C 3 alkylsulfonyl, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina), C2-C7alkenyl-CH 2 -, C2-C7alkenyl-CH(Me)-,

C2 -C7alkenyl-CMe 2 -,

C2 -C4fluóralkenyl-CH2-,

C2 -C7alkinyl-CH2-,

-C(Xa)-R a,

-C(Xb)-X c-Rb, -C(Xd)-N(Rc)-Rd, - S 0 2-Re, -P(Xe)(Rf)-Rg alebo -CH2-Xf-Rh;
pričom X a, X b, Xc, X d, X e a X f sú nezávisle od seba kyslík alebo síra (najmä kyslík); a pričom
R a je H , Ci-C2alkyl, Ci-C 2 ialkenyl, C2 -C i 8 alkinyl, Ci-Ciofluóralkyl, Ci-Ciokyanoalkyl, C 1-C 10 -

nitroalkyl, Ci-Cioaminoalkyl, Ci-C5alkylamino(Ci-C5)alkyl, C2-C 8 dialkylamino-(Ci-C 5 )alkyl,
C3 -C7cykloalky 1(C 1-Cs)alky 1,

Ci -Csalkoxy(C 1-Csjalkyl,

C3 -C 5 alkeny loxy(C 1-Csjalky 1,

C3 -C 5 alkinyloxy

Ci-C 5 alkyltio(Ci-Cs)alkyl,

Ci-C 5 alkylsulfinyl(Ci-C 5 )alkyl,

(Ci-Csjalkyl,

Ci-C 5 alkylsulfonyl(Ci-C 5 )alkyl,

C2 -Cgalkylidénamínoxy(Ci-C 5 )alkyl,

Ci-C 5 -alkylkarbonyl(Ci-C 5 )alkyl,

Ci-C 5 alkoxykarbonyl(Ci-Cs)alkyl,

aminokarbonyl(C 1-Csjalkyl,

C 1-Csalky laminokarbonyl(C 1-Cs)alkyl,

C2 -C 8 dialkylaminokarbonyl(Ci-C 5 )alkyl,

Ci-C 5 alkylkarbonylamino(Ci-Cs)alkyl,

A^-(Ci-C5 )alkylkarbonyl-A^-(Ci-C5 )alkylamÍno(Ci-C 5 )alkyl, C3 -C 6 trialkylsilyl(Ci-C 5 )alkyl, fenyl(Ci-Csjalkyl (pričom fenyl je prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú ne
závisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, Ci-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfmyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina),
heteroaryl(Ci-C 5 )alkyl (pričom heteroaryl je prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi,
ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, Ci-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfinyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halogén, kyanoskupina alebo
nitroskupina), C2-C 5 fluóralkenyl, Cs-Cscykloalkyl; fenyl alebo fenyl substituovaný 1, 2 alebo 3
substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, C 1-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina; alebo heteroaryl alebo heteroaryl
substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl,
Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina;
R b je Ci-Ci8alkyl, C3 -C i 8 alkenyl, C3 -C i 8 alkinyl, C2-Ciofluóralkyl, Ci-Ciokyanoalkyl, C 1-C 10 -

nitroalkyl,

C2 -Cioaminoalkyl,

Ci-C 5 alkylamino(Ci-Cs)alkyl,

C2-Cgdialkylamino(Ci-C 5 )alkyl,

C3 -C7cykloalkyl(Ci-C 5 )alkyl, Ci-C 5 alkoxy(Ci-Cs)alkyl, C3 -C 5 alkenyloxy(Ci-C 5 )alkyl, C 3 -C 5 -
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alkinyloxy(Ci-C 5 )alkyl, Ci-C 5 alkyltio(Ci-C 5 )alkyl, Ci-C 5 alkylsulfinyl(Ci-C 5 )alkyl, Ci-Csalkylsulfonyl(Ci-C 5 )alkyl,

C2 -C 8 alkylidénamínoxy(Ci-C 5 )alkyl,

Ci-C 5 alkoxykarbonyl(Ci-Cs)alkyl,
(Ci -Csjalkyl,

Ci-Csalkylkarbonyl(Ci-Cs)alkyl,

aminokarbonyl(Ci-C 5 )alkyl,

C2 -C 8 dialkylaminokarbonyl(Ci -Csjalkyl,

Ci-Csalky laminokarbonyl-

C i -Csalky lkarbonylamino(C i -Cs)alkyl,

iV-(Ci-C5)alkylkarbonyl-7V-(Ci-Cs)alkylamino(Ci-Csjalkyl, C3-C6trialkylsilyl(Ci-Cs)alkyl, fenyl(Ci-Cs)alkyl (pričom fenyl je prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú ne
závisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C3alkoxyskupina, Ci-C3fluóralkoxyskupina, Ci-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfínyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina),
heteroarylCi-Csalky 1 (pričom heteroaryl je prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi,
ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 Íluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, Ci-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfinyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halogén, kyanoskupina alebo
nitroskupina), C3 -Csfluóralkenyl, C3 -Cscykloalkyl; fenyl alebo fenyl substituovaný 1, 2 alebo 3
substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, C 1-C 3 ťluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina; alebo heteroaryl alebo heteroaryl
substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-Csfluóralkyl,
Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 Íluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina; a
Rc a Rd sú každý nezávisle od seba vodík, Ci-Cioalkyl, C 3 -Cioalkenyl, C3 -Cioalkinyl, C2 -C 10 fluóralkyl, Ci-Ciokyanoalkyl, Ci-Cionitroalkyl, Ci-Cioaminoalkyl, Ci-C 5 alkylamino(Ci-C 5 )alkyl,
C2 -C 8 dialkylamino(Ci-C 5 )alkyl, C3 -C 7 cykloalkyl(Ci-C 5 )alkyl, Ci-Csalkoxy(Ci-Cs)alkyl, C 3 -C 5 alkenyloxy(Ci-Cs)alkyl, C3 -C 5 alkinyloxy(Ci-C 5 )alkyl, Ci-C 5 alkyltio(Ci-C 5 )alkyl, Ci-Csalkylsulfiny l(Ci -C 5 )alkyl,

Ci -C 5 alkylsulfonyl(C 1-C 5 )alkyl,

C2 -Csalky lidénamínoxy(C 1-C 5 )alkyl,

Ci-C 5 alkylkarbonyl(Ci-C 5 )alkyl, C i-Csalkoxykarbonyl(Ci-Csjalkyl, aminokarbonyl(Ci-Csjalkyl,
C 1-Csalkylaminokarbonyl(C 1-Csjalkyl, C2 -C 8 dialkylaminokarbonyl(C 1-Csjalkyl, C 1-Csalkylkarbonylamino(Ci-Csjalkyl, Aľ-(Ci-Cs)alkylkarbonyl-7^-(C2-Cs)alkylaminoalkyl, C3 -Cótrialkylsilyl(Ci-Csjalkyl, fenyl(Ci-Csjalkyl (pričom fenyl je prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substituent
mi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, Ci-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfinyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halogén, kyanoskupina
alebo nitroskupina), heteroaryl(Ci-Csjalkyl (pričom heteroaryl je prípadne substituovaný 1, 2
alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina,
Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, Ci-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfínyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halo
gén, kyanoskupina alebo nitroskupina), C2 -Csfluóralkenyl, C3 -Cscykloalkyl; fenyl alebo fenyl
substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl,
Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina; hete
roaryl alebo heteroaryl substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle C 1-C 3 -

alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 Íluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina
alebo nitroskupina; heteroarylaminoskupina alebo heteroarylaminoskupina substituovaná 1, 2
alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina,
Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina; diheteroarylaminoskupina
alebo diheteroarylaminoskupina substituovaná 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle
Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanosku
pina alebo nitroskupina; fenylamino skupina alebo fenylaminoskupina substituovaná 1, 2 alebo 3
substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-Csfluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, C 1-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina; difenylaminoskupina alebo difenylaminoskupina substituovaná 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl,
Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 Íluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo
nitroskupina;

alebo

C3 -C7 cykloalkylaminoskupina,

di(C 3 -C 7 cykloalkyl)aminoskupina

alebo

C3 -C 7 cykloalkoxyskupina;
alebo R c a R d spoločne s dusíkom, na ktorý sú viazané, tvoria nesubstituovaný 4-členný, 5-členný, 6-členný alebo 7-členný (napr. 5-členný alebo 6-členný) kruh prípadne obsahujúci jeden
heteroatóm vybraný z O alebo S; a
R e je Ci-Cioalkyl, C2 -Cioalkenyl, C2 -Cioalkinyl, Ci-Ciofluóralkyl, Ci-Ciokyanoalkyl, C 1-C 10 -

nitroalkyl, Ci-Cioaminoalkyl, Ci-Csalkylamino(Ci-Cs)alkyl, C2 -C 8 dialkylamino-(Ci-Csjalkyl,
C3 -C 7 cykloalkyl(Ci-C 5 )alkyl,

Ci-Csalkoxy(Ci-Cs)alkyl,

C3 -C 5 alkenyloxy(Ci-C 5 )alkyl,

C3 -C 5 alkinyloxy(Ci -Csjalkyl,

C 1-Csalkylt io(C 1-Csjalkyl,

Ci -Csalky lsulfinyl(Ci -Csjalkyl,

Ci-Csalkylsulfonyl(Ci-Cs)alkyl,

C2 -C 8 alkylidénamínoxy(Ci-Cs)alkyl,

Ci-C 5 alkylkarbonyl(Ci-Cs)alkyl, Ci-Csalkoxykarbonyl(Ci-Cs)alkyl, aminokarbonyl(Ci-Csjalkyl,
Ci -Csalkylaminokarbonyl(C 1-Csjalkyl,

C2 -C 8 dialkylaminokarbonyl(Ci -Csjalkyl,

Ci-C 5 alkylkarbonylamino(Ci-Cs)alkyl,
A^-(Ci-C5 )alkylkarbonyl-jV-(Ci-C 5 )alkylamino(Ci-Cs)alkyl, C3-C6trialkylsilyl(Ci-Cs)alkyl, fenyl(Ci-Csjalkyl (pričom fenyl je prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú ne
závisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, C 1-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfinyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halogén, kyanoskupina alebo nitrosku
pina), heteroaryl(Ci-Cs)alkyl (pričom heteroaryl je prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substi
tuentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, Ci-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfinyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halogén, kyano
skupina alebo nitroskupina), C2 -Csfluóralkenyl, C 3 -C 8 cykloalkyl; fenyl alebo fenyl substituova
ný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxy-
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skupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina; heteroaryl alebo
heteroaryl substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-Csalkyl, C 1-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo nitro
skupina; heteroarylamino skupina alebo heteroarylaminoskupina substituovaná 1, 2 alebo 3 sub
stituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C3Íluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 Íluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina; diheteroarylaminoskupina alebo di
heteroarylaminoskupina substituovaná 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle C 1-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C3fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina
alebo nitroskupina; fenylaminoskupina alebo fenylaminoskupina substituovaná 1, 2 alebo 3 sub
stituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C3fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina; difenylaminoskupina alebo difenylaminoskupina substituovaná 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl,
Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo
nitroskupina; alebo C3 -C 7 cykloalkylaminoskupina, di(C 3 -C 7 cykloalkyl)aminoskupina, C3 -C 7 cykloalkoxyskupina, Ci-Cioalkoxyskupina, Ci-Ciofluóralkoxyskupina, Ci-Csalkylaminoskupina ale
bo di(Ci-C 4 alkyl)aminoskupina;
Rf a Rg sú každý nezávisle od seba Ci-Cioalkyl, C2 -Cioalkenyl, C2 -Cioalkinyl, Ci-Cioalkoxyskupina, Ci-Ciofluóralkyl, Ci-Ciokyanoalkyl, Ci-Cionitroalkyl, Ci-Cioaminoalkyl, Ci-Csalkylamino(Ci-C 5 )alkyl, C2 -C 8 dialkylamino(Ci-C 5 )alkyl, C3 -C 7 cykloalkyl(Ci-C 5 )alkyl, Ci-Csalkoxy(Ci-Cs)alkyl, C3 -C 5 alkenyloxy(Ci-Cs)alkyl, C3 -C 5 alkinyloxy(Ci-C 5 )alkyl, Ci-C 5 alkyltio(Ci-C 5 )alkyl, Ci-C 5 alkylsulfinyl(Ci-C 5 )alkyl, Ci-C 5 alkylsulfonyl(Ci-C 5 )alkyl, C2 -C 8 alkylidénamínoxy(Ci-C 5 )alkyl, Ci-C 5 alkylkarbonyl(Ci-C 5 )alkyl, Ci-C 5 alkoxykarbonyl(Ci-C 5 )alkyl, aminokarbonyl(Ci -C 5 )alky 1, C 1-Csalkylaminokarbony 1(C1-C 5 )alky 1, C2 -C 8 dialkylaminokarbonyl(Ci -C 5 )alkyl, Ci-C 5 alkylkarbonylamino(Ci-C 5 )alkyl, iV-(Ci-C 5 )alkylkarbonyl-jV-(C2 -C 5 )alkylaminoalkyl,
C3 -C 6 trialkylsilyl(Ci-C 5 )alkyl, fenyl(Ci-C 5 )alkyl (pričom fenyl je prípadne substituovaný 1, 2
alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 Íluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina,
Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, Ci-C3alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfinyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halo
gén, kyanoskupina alebo nitroskupina), heteroaryl(Ci-Cs)alkyl (pričom heteroaryl je prípadne
substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl,
Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, Ci-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfínyl, C 1-C 3 alkylsulfonyl, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina), C2 -Csfluóralkenyl, C 3 -Cscykloalkyl;
fenyl alebo fenyl substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl,
Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo
nitroskupina; heteroaryl alebo heteroaryl substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú
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nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén,
kyanoskupina alebo nitroskupina; heteroarylaminoskupina alebo heteroarylaminoskupina substi
tuovaná 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, C 1-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 Íluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina; dihetero
arylaminoskupina alebo diheteroarylaminoskupina substituovaná 1, 2 alebo 3 substituentmi, kto
rými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, C 1-Cifluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina,
halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina; fenylaminoskupina alebo fenylaminoskupina substi
tuovaná 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, C 1-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina; difenylaminoskupina alebo difenylaminoskupina substituovaná 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú
nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén,
kyanoskupina alebo nitroskupina; alebo C3 -C 7 cykloalkylaminoskupina, di(C 3 -C 7 cykloalkyljaminoskupina, C3 -C 7 cykloalkoxyskupina, Ci-Ciofluóralkoxyskupina, Ci-Csalkylaminoskupina
alebo di(Ci-C 4 alkyl)aminoskupina; alebo benzyloxyskupina alebo fenoxyskupina, pričom benzylové a fenylové skupiny sú zasa prípadne substituované 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú
nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 Íluóralkoxyskupina, halogén,
kyanoskupina alebo nitroskupina; a
R h je Ci-Cioalkyl, C3-C íoalkenyl, C3 -Cioalkinyl, Ci-Ciofluóralkyl, Ci-Ciokyanoalkyl, C 1-C 10 -

nitroalkyl,

C2 -Cioaminoalkyl,

C 1-Csalkylamino(Ci-Csjalkyl,

C2 -Csdialkylamino(Ci-Csjalkyl,

C3 -C 7 cykloalkyl(Ci-C 5 )alkyl, C i-Csalkoxy(Ci-Csjalkyl, C3 -Csalkenyloxy(Ci-Cs)alkyl, C 3 -C 5 alkinyloxy(Ci-C 5 )alkyl, Ci-Csalkyltio(Ci-Cs)alkyl, C 1-Csalky lsulfinyl(Ci-Csjalkyl, Ci-Csalkylsulfonyl(Ci-Cs)alkyl,

C2 -C 8 alkylidénamínoxy(Ci-Csjalkyl,

C 1-Csalkoxykarbony 1(C 1-Csjalkyl,
(C 1-Csjalkyl,

Ci-Csalkylkarbonyl(Ci-Cs)alkyl,

aminokarbonyl(Ci -Csjalkyl,

C2 -Csdialkylaminokarbonyl(Ci -Csjalkyl,

C 1-Csalky laminokarbony 1-

Ci -Csalkylkarbonylamino(C 1-Csjalkyl,

7V-(Ci-Cs)alkylkarbonyl-iV-(Ci-C5)alkylamino(Ci-C5)alkyl, C3 -C 6 trialkylsilyl(Ci-Cs)alkyl, fenyl(Ci-Csjalkyl (pričom fenyl je prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú ne
závisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, Ci-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfinyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina),
heteroaryl(Ci-Csjalkyl (pričom heteroaryl je prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi,
ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 Íluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, Ci-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfmyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halogén, kyanoskupina alebo
nitroskupina), fenoxy(Ci-Csjalkyl (pričom fenyl je prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substi
tuentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, Ci-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfinyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halogén, kyano-
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skupina alebo nitroskupina), heteroaryloxy(Ci-C 5 )alkyl (pričom heteroaryl je prípadne substi
tuovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 Íluóralkyl, C 1-C 3 alkoxyskupina, Ci-C3fluóralkoxyskupina, Ci-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfinyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina), Cs-Csfluóralkenyl, Cs-Cscykloalkyl; fenyl
alebo fenyl substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, C 1-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 Íluóralkoxyskupina, halogén alebo nitroskupina; hetero
aryl alebo heteroaryl substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl,
Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C3alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo
nitroskupina; alebo fenyl-C(O)- alebo Ci-Côalkyl-C(O)-;
pričom „heteroaryl“ znamená aromatický kruhový systém obsahujúci aspoň jeden kruhový heteroatóm a skladajúci sa buď z jedného kruhu alebo z dvoch kondenzovaných kruhov;
a pričom zlúčenina vzorca (I) je prípadne prítomná (napr. tam, kde je to chemicky možné) ako
jej agrochemicky prijateľná soľ.
V definíciách substituentov zlúčenín vzorca (I) každý alkylový zvyšok buď samotný alebo ako
súčasť väčšej skupiny (ako je alkoxyskupina, alkyltioskupina, alkoxykarbonyl, alkylkarbonyl,
alkylaminokarbonyl alebo dialkylaminokarbonyl a iné) môže mať priamy reťazec alebo rozvet
vený reťazec. Typicky je alkylom napríklad metyl, etyl, w-propyl, izopropyl, M-butyl, sek-b\ity\,
izobutyl, terc-butyl, n-pentyl, neopentyl alebo «-hexyl. Týmito alkylovými skupinami môžu byť
napr. Ci-Cóalkylové skupiny (okrem prípadu, keď sú už úzko definované), ale výhodne sú to
Ci-C 4 alkylové alebo Ci-C 3 alkylové skupiny (okrem prípadu, keď sú už úzko definované), a vý
hodnejšie sú to Ci-C 2 alkylové skupiny, ako je metyl.
Alkenylové a alkinylové zvyšky môžu byť vo forme priamych alebo rozvetvených reťazcov, a
tam, kde je to vhodné, alkenylové zvyšky môžu mať buď (E)- alebo (Z)-konfiguráciu. Alkenylom alebo alkinylom sú typicky C2 -C 3 alkenyl alebo C2 -C 3 alkinyl, ako je vinyl, alyl, etinyl,
propargyl alebo prop-l-inyl. Alkenylové a alkinylové zvyšky môžu obsahovať jednu alebo viac
dvojitých a/alebo trojitých väzieb v akejkoľvek kombinácii; ale výhodne obsahujú len jednu
dvojitú väzbu (pre alkenyl) alebo len jednu trojitú väzbu (pre alkinyl).
Halogénom je fluór, chlór, bróm alebo jód. Preferovanými halogénmi sú fluór, chlór alebo bróm,
výhodnejšie fluór alebo chlór.
Fluóralkylovými skupinami sú alkylové skupiny, ktoré sú substituované jedným alebo viacerými
(napr. 1, 2, 3, 4 alebo 5; najmä 1, 2 alebo 3; napr. 1 alebo 2) atómami fluóru. Fluóralkylom je
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typicky Ci-Csfluóralkyl alebo Ci-C 2 fluóralkyl (výhodne Cifluóralkyl), ako je CF3 , CHF 2 , CH 2 F,
CH 3 CHF-, CF3 CH2 -, CHF2 CH2 -, CH2 FCH 2 -, CHF2 CF2 - alebo (CH3)2CF-. Fluóralkoxyskupinou
je typicky Ci-C 3 fluóralkoxyskupina alebo Ci-C 2 fluóralkoxyskupina (výhodne Cifluóralkoxysku
pina), ako je CF3 O, CHF2 O, CH 2 FO, CH 3 CHFO-, CF3 CH 2 O-, CHF2 CH 2 O- alebo CH2 FCH 2 O-.
V kontexte predkladaného opisu výraz „aryl“ znamená fenyl alebo naftyl. Preferovanou arylovou
skupinou je fenyl.
Výraz „heteroaryl“, ako sa používa v tomto dokumente, znamená aromatický kruhový systém
obsahujúci aspoň jeden kruhový heteroatóm a skladajúci sa buď z jedného kruhu alebo z dvoch
kondenzovaných kruhov. Jednotlivé kruhy budú výhodne obsahovať 1, 2 alebo 3 kruhové heteroatómy a bicyklické systémy 1 , 2 , 3 alebo 4 kruhové heteroatómy, ktoré budú výhodne vybrané
z dusíka, kyslíka a síry. Typicky je „heteroarylom“ furyl, tienyl, pyrolyl, pyrazolyl, imidazolyl,
1.2.3-triazolyl, 1,2,4-triazolyl, oxazolyl, izoxazolyl, tiazolyl, izotiazolyl, 1,2,4-oxadiazolyl,
1.3.4-oxadiazolyl,

1,2,5-oxadiazolyl,

1,2,3-tiadiazolyl,

1,2,4-tiadiazolyl,

1,3,4-tiadiazolyl,

1.2.5-tiadiazolyl, pyridyl, pyrimidinyl, pyridazinyl, pyrazinyl, 1,2,3-triazinyl, 1,2,4-triazinyl,
1.3.5-triazinyl,
indazolyl,

benzofuryl,

benzotiazolyl,

benzizofuryl,
benzizotiazolyl,

benzotienyl,

benzizotienyl,

benzoxazolyl,

indolyl,

benzizoxazolyl,

izoindolyl,

benzimidazolyl,

2,1,3-benzoxadiazol, chinolinyl, izochinolinyl, cinolinyl, ftalazinyl, chinazolinyl, chinoxalinyl,
naftyridinyl, benzotriazinyl, purinyl, pteridinyl alebo indolizinyl; prípadne prítomný tam, kde je
to chemicky možné, ako jeho agrochemicky prijateľná soľ.
Výraz „heterocyklyl“, ako sa používa v tomto dokumente, okrem prípadu, keď sa výslovne
uvádza inak, znamená 4-členný, 5-členný, 6-členný alebo 7-členný (najmä 5-členný, 6-členný
alebo 7-členný) monocyklický organický kruhový systém alebo 8-členný, 9-členný, 10-členný
alebo 11-členný (najmä 8-členný, 9-členný alebo 10-členný) kondenzovaný bicyklický organic
ký kruhový systém, ktorý je úplne nasýtený a ktorý má jeden alebo dva (výhodne jeden) kruhové
heteroatómy nezávisle vybrané z kyslíka, síry a dusíka. Tam, kde má heterocyklyl dva kruhové
heteroatómy, tieto dva kruhové heteroatómy sú výhodne oddelené aspoň dvoma kruhovými ató
mami uhlíka. Heterocyklyl je pripojený na kruhový atóm uhlíka v heterocyklyle. Heterocyklylom môže byť najmä tetrahydroťuranyl, tetrahydropyranyl, tetrahydrotiofenyl, 1,4-dioxanyl,
1,4-ditianyl, morfolinyl, tiomorfolinyl, pyrolidinyl, piperidinyl alebo piperazinyl; obzvlášť tetrahydrofuranyl (napr. tetrahydro furan-2 - y 1 alebo najmä tetrahydrofuran-3-yl), tetrahydropyranyl
(napr. tetrahydropyran-2-yl, tetrahydropyran-3-yl alebo najmä tetrahydropyran-4-yl), morfolinyl,
pyrolidinyl (napr. pyrolidin-2-yl alebo najmä pyrolidin-3-yl), piperidinyl (napr. piperidin-2-yl,
piperidin-3-yl alebo najmä piperidin-4-yl) alebo piperazinyl. Podľa konkrétneho uskutočnenia je

14
heterocyklyl, keď je prípadne substituovaný, prípadne substituovaný 1 alebo 2 (napr. 1) substi
tuentmi na kruhovom uhlíku, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl (napr. Ci-C 2 alkyl), Ci-C 2 Íluóralkyl alebo oxoskupina (= 0 ), a/alebo je prípadne substituovaný jedným substituentom Ci-C 3 alkyl (napr. Ci-C 2 alkyl), Ci-C 2 fluóralkyl alebo Ci-C 3 alkoxy (napr. Ci-C 2 alkyl alebo Ci-C 2 Íluóralkyl) na kruhovom dusíku, ak je prítomný, a/alebo je prípadne substituovaný jedným alebo
dvoma substituentmi oxo (= 0 ) na kruhovej síre, ak je prítomná.
Cykloalkylom je výhodne cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl alebo cyklohexyl. (Cykloalkyl)alkylom je výhodne (cykloalkyl)metyl, ako je (C 3 -C 6 cykloalkyl)metyl, najmä cyklopropylmetyl.
Cykloalkenylom je výhodne cyklopentenyl alebo cyklohexenyl.
Tento vynález sa týka aj poľnohospodársky prijateľných solí, ktoré sú zlúčeniny vzorca (I)
schopné tvoriť s bázami prechodných kovov, alkalických kovov a kovov alkalických zemín, s
amínmi, s kvartémymi amóniovými bázami alebo s terciámymi sulfóniovými bázami.
Spomedzi činidiel, ktoré vytvárajú soli prechodných kovov, alkalických kovov a kovov alkalic
kých zemín, by sa mali špeciálne uviesť hydroxidy medi, železa, lítia, sodíka, draslíka, horčíka a
vápnika, a výhodne hydroxidy, hydrogenuhličitany a uhličitany sodíka a draslíka.
Príklady amínov vhodných na tvorbu amóniových solí zahŕňajú amoniak, rovnako ako primárne,
sekundárne a terciáme Ci-Cisalkylamíny, Ci-C 4 hydroxyalkylamíny a C2 -C 4 alkoxyalkylamíny,
napríklad metylamín, etylamín, n-propylamín, izopropylamín, štyri butylamínové izoméry,
tt-amylamín, izoamylamín, hexylamín, heptylamín, oktylamín, nonylamín, decylamín, pentadecylamín, hexadecylamín, heptadecylamín, oktadecylamín, metyletylamín, metylizopropylamín,
metylhexylamín, metylnonylamín, metylpentadecylamín, metyloktadecylamín, etylbutylamín,
etylheptylamín, etyloktylamín, hexylheptylamín, hexyloktylamín, dimetylamín, dietylamín,
di-w-propylamín, diizopropylamín, di-w-butylamín, di-n-amylamín, diizoamylamín, dihexylamín,
diheptylamín, dioktylamín, etanolamín, w-propanolamín, izopropanolamín, j¥,iV-dietano lamín,
Ar-etylpropanolamín, 7V-butyletanolamín, alylamín, n-but-2-enylamín, «-pent-2-enylamín, 2,3-dimetylbut-2-enylamín, dibut-2-enylamín, n-hex-2-enylamín, propyléndiamín, trimetylamín, trietylamín, tri-H-propylamín, triizopropylamín, tri-«-butylamín, triizobutylamín, trkve^-butylamín,
tri-H-amylamín, metoxyetylamín a etoxyetylamín; heterocyklické amíny, napríklad pyridín,
chinolín, izochinolín, morfolín, piperidín, pyrolidín, indolín, chinuklidín a azepín; primáme
arylamíny, napríklad anilíny, metoxyanilíny, etoxyanilíny, o-, m- a p-toluidíny, fenyléndiamíny,
benzidiny, naftylamíny a o-, m- a />-chlóranilíny; ale obzvlášť trietylamín, izopropylamín a di
izopropylamín.
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Preferované kvartéme amóniové bázy vhodné na tvorbu solí zodpovedajú napríklad vzorcu
[N(RaRbRcR d)]O H , v ktorom Ra, Rb, Rc a Rd sú každý nezávisle od ostatných vodík a Ci-C 4 alkyl.

Ďalšie vhodné tetraalkylamóniové bázy s inými aniónmi sa môžu získať napríklad aniónovými
výmennými reakciami.
Preferované terciáme sulfóniové bázy vhodné na tvorbu solí zodpovedajú napríklad vzorcu
[SReRfRgjOH, v ktorom Re, R f a R g sú každý nezávisle od ostatných C1-C4 alkyl. Obzvlášť pre

ferovaný je trimetylsulfóniumhydroxid. Vhodné sulfóniové bázy sa môžu získať z reakcie tioéterov, najmä dialkylsulfídov, s alkylhalogenidmi a následnou konverziou na vhodnú bázu, na
príklad na hydroxid, aniónovými výmennými reakciami.
Malo by sa rozumieť, že v týchto zlúčeninách vzorca (I), v ktorom G je kov, amóniová alebo
sulfóniová skupina, ako sa uvádza vyššie, a ako taký predstavuje katión, je zodpovedajúci
záporný náboj z veľkej časti delokalizovaný naprieč jednotkou 0-C = C -C = 0.
Zlúčeniny vzorca (I) podľa tohto vynálezu zahŕňajú aj hydráty, ktoré sa môžu vytvoriť v prie
behu tvorby soli.
Skupiny G (tam, kde G je iná než vodík alebo poľnohospodársky prijateľný kov, amóniová alebo
sulfóniová skupina) sú obvykle vybrané tak, aby sa umožnilo ich odstránenie jedným bio
chemickým, chemickým alebo fyzikálnym postupom alebo ich kombináciou, čo poskytne zlúče
niny vzorca (I), v ktorom G je H, napr. pred aplikáciou na ošetrovanú oblasť alebo na ošetrované
rastliny, v jej priebehu alebo po nej (výhodne v jej priebehu alebo po nej, výhodnejšie po nej).
Príklady týchto postupov zahŕňajú enzymatické štiepenie, chemickú hydrolýzu a/alebo fotololýzu, obzvlášť enzymatické štiepenie v rastline. Zlúčeniny nesúce takéto skupiny G môžu v niekto
rých prípadoch poskytovať určité výhody, ako napríklad zlepšené prenikanie („penetration“)
kutikulou ošetrených rastlín (napr. burinových rastlín), zvýšenú toleranciu (t. j. menšie poškode
nie) určitých plodín, zlepšenú kompatibilitu alebo stabilitu vo formulovaných zmesiach obsa
hujúcich iné herbicídy a/alebo prostriedky chrániace pred účinkami herbicídov, a/alebo znížené
vylúhovanie v pôdach; najmä zlepšené prenikanie kutikulou ošetrených rastlín (napr. burinových
rastlín).
Preferované, vhodné a/alebo konkrétne významy substituentov v zlúčenine vzorca (I) alebo ďal
šie charakteristické znaky zlúčeniny vzorca (I), najmä G, X, R 1, R2, R3, R4, R5, R6, R6A, R6AA,
p6B
IV

p6C

, IV

p6CC

, IV

p6Cl

, IV

p6C2 p 6 D p6E p6F p6G p6H p6J p 7 p 8 p 9 plO p i l
, Jv
, IV
, i v , IV , IV , i v , I v , i v , r v , i v , IV

, IY

pl2

, IV

pl3

, IV

pl4

, IV

p l5

, IV

,

R 16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, Ra, Rb, Rc, Rd, Re, Rf, Rg, Rh, Xa, X b, X c, Xd, Xe, X f, Q, Het,
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X 1, n l, n2 a/alebo n3, sa uvádzajú ďalej (a/alebo obvykle v tomto dokumente), a môžu sa chápať
buď samotné alebo sa môžu chápať spoločne s jedným alebo s viacerými z akýchkoľvek ďalších
preferovaných, vhodných a/alebo konkrétnych charakteristických znakov v akejkoľvek (akých
koľvek) ich kombinácii (kombináciách).
V zlúčenine vzorca (I) obzvlášť výhodne:
R6 nie je R6AA-C=C-CH 2 - a nie je prípadne substituovaný benzyl;
a Het je heteroaryl pripojený na kruhový uhlík, ktorý je prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 sub
stituentmi na kruhovom uhlíku, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 2 fluóralkyl, Ci-C 3 alkyl-C(O)-, Ci-C2fluóralkyl-C(0)-, hydroxyskupina (vrátane akéhokoľvek oxotautoméru), C 2 -C 3 alkenyl, C2 -C 3 alkinyl, Ci-C3alkoxyskupina, Ci-C 2 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina ale
bo nitroskupina; za predpokladu, že akýkoľvek halogén iný než fluór, akákoľvek alkoxyskupina
alebo akákoľvek fluóralkoxyskupina nie sú substituované na ktoromkoľvek kruhovom uhlíku
viazanom priamo na kruhový dusík heteroarylu;
a/alebo v prípade 5-členného heteroarylového kruhu obsahujúceho kruhový atóm dusíka nezú
častňujúci sa na C=N kruhovej dvojitej väzbe je tento heteroaryl prípadne substituovaný na
kruhovom atóme dusíka nezúčastňujúcom sa na C=N kruhovej dvojitej väzbe jedným substituentom Ci-C 3 alkyl, Ci-C 2 fluóralkyl, C i-Csalky l-C(O)-, Ci-C2Íluóralkyl-C(0)- alebo Ci-C 2 alkyl-S(0)2-; a
Rh nie je fenyl-C(O)- alebo Ci-Cóalkyl-C(O)-.
Rh výhodne nie je fenyl-C(O)- alebo Ci-Cóalkyl-C(O)-.
Podľa jedného preferovaného uskutočnenia G je vodík, poľnohospodársky prijateľný kov (napr.
poľnohospodársky prijateľný alkalický kov alebo kov alkalických zemín) alebo poľnohospodárs
ky prijateľná amóniová alebo sulfóniová skupina; alebo G je -C(Xa)-Ra alebo -C(Xb)-X c-Rb, v
ktorých X a, Ra, X b, X c a Rb majú rovnaký význam, ako sa definuje v tomto dokumente.
Podľa konkrétneho uskutočnenia G je -C(Xa)-Ra alebo -C(Xb)-X c-Rb, v ktorých X a, Ra, X b, Xc a
Rb majú rovnaký význam, ako sa definuje v tomto dokumente.
X a, X b, Xc, Xd, Xe a/alebo X f sú výhodne kyslík. Xa, X b, X°, Xd, Xe a X f sú výhodnejšie kyslík.
Ra je výhodne Ci-Cioalkyl (napr. Ci-Cealkyl), C2 -C 6 alkenyl (napr. C2 -C 4 alkenyl), C2 -Cealkinyl
(napr. C2 -C 4 alkinyl), C3 -Cócykloalkyl alebo Ci-C 4 alkoxyCi-C 4 alkyl.

17
Rb je výhodne Ci-Cioalkyl (napr. Ci-Cealkyl), C2-C5alkenyl-CH2- (napr. C2-C3alkenyl-CH2-),
C2 -C 4 alkenyl-CH(Me)- (napr. C2 -C 3 alkenyl-CH(Me)-), C2 -C 5 alkinyl-CH 2 - (napr. C2 -C 3 alkinyl-CH 2 -), C2 -C 4 alkinyl-CH(Me)- (napr. C2 -C 3 alkinyl-CH(Me)-), C3 -C 6 cykloalkyl alebo Ci-C 4 alkoxyCi-C 4 alkyl.
Keď G je -C(Xa)-Ra alebo -C(Xb)-X c-Rb, potom X a, X b a X c sú výhodne kyslík, Ra je Ci-Cioalkyl
(napr. Ci-Cealkyl), C2 -C 6 alkenyl (napr. C2 -C 4 alkenyl), C2 -C 6 alkinyl (napr. C2 -C 4 alkinyl),
C3 -C 6 cykloalkyl alebo Ci-C 4 alkoxyCi-C 4 alkyl; a Rb je Ci-Cioalkyl (napr. Ci-Cóalkyl), C2 -C 5 alkenyl-CH 2 - (napr. C2 -C 3 alkenyl-CH 2 -), C2 -C 4 alkenyl-CH(Me)- (napr. C2 -C 3 alkenyl-CH(Me)-),
C2 -C 5 alkinyl-CH 2 -

(napr.

C2-C3alkinyl-CH2-),

C2 -C 4 alkinyl-CH(Me)-

(napr.

C2 -C 3 alkinyl-

-CH(Me)-), C3 -Cócykloalkyl alebo Ci-C 4 alkoxyCi-C 4 alkyl.
Podľa výhodného uskutočnenia G je vodík, alebo poľnohospodársky prijateľný alkalický kov
alebo kov alkalických zemín, alebo poľnohospodársky prijateľná amóniová alebo sulfóniová
skupina. G je výhodnejšie vodík alebo poľnohospodársky prijateľný alkalický kov alebo kov
alkalických zemín.
Podľa výhodného uskutočnenia G je vodík, -C(Xa)-Ra alebo -C(Xb)-X c-Rb.
G je najvýhodnejšie vodík.
Podľa jedného konkrétneho uskutočnenia X je chlór.
V predkladanom vynáleze však najvýhodnejšie X je metyl.
Podľa jedného konkrétneho uskutočnenia R 1 je chlór.
V predkladanom vynáleze však najvýhodnejšie R1je metyl.
Z tohto dôvodu najvýhodnejšie X je metyl a R1 je metyl.
Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia X je chlór a R 1je metyl.
Podľa alternatívneho konkrétneho uskutočnenia X je metyl a R 1je chlór.
Podľa alternatívneho konkrétneho uskutočnenia X je chlór a R1je chlór.
Podľa tohto vynálezu R2 je vodík, metyl, etyl, «-propyl, cyklopropyl, vinyl, etinyl, fluór, chlór,
bróm, metoxyskupina, etoxyskupina alebo fluórmetoxyskupina.
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R2 je výhodne vodík, metyl, etyl, etinyl, chlór, metoxyskupina alebo fluórmetoxyskupina (napr.
monofluórmetoxyskupina, difluórmetoxyskupina alebo trifluórmetoxyskupina).
R2 je výhodnejšie vodík, metyl, etinyl, chlór alebo metoxyskupina; a/alebo R2 je výhodnejšie
metyl, etinyl, chlór alebo metoxyskupina.
R2 je ešte výhodnejšie vodík, metyl alebo chlór; a/alebo R2 je ešte výhodnejšie metyl alebo chlór.
R2 je ešte výhodnejšie vodík alebo metyl.
R2 je najvýhodnejšie metyl.
Z tohto dôvodu najvýhodnejšie R 1 je metyl, R2 je metyl a X je metyl alebo chlór (výhodne
metyl).
Podľa alternatívneho veľmi výhodného uskutočnenia R 1 je metyl, R2 je vodík a X je metyl alebo
chlór (výhodne metyl).
Podľa alternatívneho veľmi výhodného uskutočnenia R1 je metyl, R2 je chlór a X je metyl alebo
chlór (výhodne metyl).
Podľa alternatívneho výhodného uskutočnenia R 1 je metyl, R2 je etinyl a X je metyl alebo chlór
(výhodne metyl).
Podľa alternatívneho výhodného uskutočnenia R 1 je metyl, R2 je metoxyskupina a X je metyl
alebo chlór (výhodne metyl).
Podľa alternatívneho veľmi výhodného uskutočnenia R 1 je chlór, R2 je chlór a X je metyl alebo
chlór (výhodne metyl).
Podľa alternatívneho veľmi výhodného uskutočnenia R1 je chlór, R2 je vodík a X je metyl alebo
chlór (výhodne metyl).
R3, R4 a/alebo R5 sú nezávisle od seba výhodne vodík, Ci-C 4 alkyl (napr. Ci-C 2 alkyl), C2 -C 3 alkenyl-CH 2 - (napr. etenyl-CH 2 -), C2-C3alkinyl-CH2- (napr. etinyl-CPb-), Ci-C 2 fluóralkyl (napr.
Cifluóralkyl) alebo Ci-C 2 alkoxy-Ci-C 2 alkyl;
alebo R3 a R4 spoločne tvoria -(CH 2 )ni- alebo -(CH 2 )n2 -X 1-(CH 2 )n3 - a R5 a R6 majú rovnaký vý
znam, ako sa definuje v tomto dokumente, alebo R5 a R6 spoločne tvoria -(CH 2 )ni- alebo
-(CH 2 )n2 -X 1-(CH 2 )n3 - a R3 a R4 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tomto dokumente;
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alebo R4 a R6 spoločne tvoria -C(RU)(R 12)-C(R13)(R 14)-C(R15)(R 16)-C (R17)(R 18)-, -C(Rn )(R 12)-C(R13)=C(R15)-C (R17)(R 18)- alebo -CH(R,9)-C(R20)(R21)-CH(R22)-.
R3, R4 a/alebo R5 sú nezávisle od seba výhodnejšie vodík alebo Ci-C 2 alkyl (najmä vodík);
alebo R3 a R4 spoločne tvoria -(CFbjni- alebo -(CH2)n2-X1-(CH2)n3- a R5 a R6 majú rovnaký vý
znam, ako sa definuje v tomto dokumente, alebo R5 a R6 spoločne tvoria -(CFhjni- alebo
-(CH 2 )n2 -X'-(CH 2 )n3 - a R3 a R4 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tomto dokumente;
alebo R4 a R6 spoločne tvoria -C(Rn )(R 12)-C(R13)(R 14)-C(R15)(R 16)-C(R17)(R 18)-, -C(Rn )(R 12)-C(R13)=C(R15)-C(R17)(R 18)- alebo -CH(R19)-C(R20)(R21)-CH(R22)-.
R3, R4 a R5 sú ešte výhodnejšie vodík;
alebo R3 a R5 sú vodík, a R4 a R6 spoločne tvoria -C(Rn )(R 12)-C(R13)(R 14)-C (R,5)(R 16)-C(R17)(R 18)-, -C(R u )(R 12)-C(R13)=C(R15)-C (R 17)(R 18)- alebo -CH(R19)-C(R20)(R21)-CH(R22)-.
R3, R4 a R5 sú ešte výhodnejšie vodík;
alebo R3 a R5 sú vodík, a R4 a R6 spoločne tvoria -C(Rn )(R 12)-C (R,3)(R 14)-C (R15)(R 16)-C(R17)(R 18)- alebo -C(Rn )(R 12)-C(R13)=C(R15)-C(R17)(R 18)-.
R3, R4 a R5 sú najvýhodnejšie vodík.
Keď R6 je prípadne substituovaný benzyl, potom R6 je výhodne benzyl prípadne substituovaný
na svojom fenylovom kruhu jedným alebo dvoma substituentmi, ktorými sú nezávisle kyano
skupina, -C=C-R6a, -C(R6B)=C(R6C)(R6CC), -C (0)-R 6D, -S (0 )2-R6e, Ci-C3alkoxyskupina (výhod
ne Ci-C 2 alkoxyskupina, ako je metoxyskupina), Ci-C 2 fluóralkoxyskupina (výhodne Cifluóralk
oxyskupina), halogén (výhodne fluór alebo chlór), metyl alebo Cifluóralkyl.
Keď R6 je prípadne substituovaný benzyl, potom R6 je výhodnejšie benzyl substituovaný na
svojom

fenylovom

kruhu

prvým

substituentom,

ktorým je

kyanoskupina,

-C=C-R6A,

-C(R6B)=C(R6C)(R6CC) alebo -C (0)-R 6D; a prípadne substituovaný na svojom fenylovom kruhu
druhým nezávislým substituentom, ktorým je kyanoskupina, -C=C-R6A, -C(R6B)=C(R6G)(R6cc),
-C (0)-R 6D, -S(0)2-R 6E, Ci-C 2 alkoxyskupina (výhodne metoxyskupina), Ci-C 2 Íluóralkoxyskupina (výhodne Cifluóralkoxyskupina), halogén (výhodne fluór alebo chlór), alebo metyl; v ktorých
R6D a R6E s ú nezávisle metyl alebo trifluórmetyl.
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Keď R6 je prípadne substituovaný benzyl, potom R6 je ešte výhodnejšie benzyl substituovaný na
svojom fenylovom kruhu prvým substituentom, ktorým je kyanoskupina alebo -C=C-R6A; a
prípadne substituovaný na svojom fenylovom kruhu druhým nezávislým substituentom, ktorým
je kyanoskupina, -C=C-R6A, -C(R6B)=C(R6C)(R6CC), -C (0)-R 6D, -S (0 )2-R6E, metoxyskupina,
Cifluóralkoxyskupina, fluór, chlór alebo metyl; v ktorých R6D a R6E sú nezávisle metyl alebo
trifluórmetyl.
Keď R6 je prípadne substituovaný benzyl, potom R6 je ešte výhodnejšie benzyl substituovaný na
svojom fenylovom kruhu jedným substituentom, ktorým je kyanoskupina alebo -C=C-R6A.
R6 však výhodne nie je R6AA-C=C-CH2-; a/alebo R6 výhodne nie je prípadne substituovaný
benzyl.
R6 je výhodne vodík; Ci-C4alkyl (napr. Ci-C2alkyl); C2-C 3 alkenyl-CH2- (napr. etenyl-CH2-);
C2-C3alkinyl-CH2- (výhodne etinyl-CH2-); Ci-C2fluóralkyl (napr. Cifluóralkyl); Ci-C2alkoxyCi-C2alkyl; Ci-C2alkyltioCi-C2alkyl; Ci-C2alkylsulfinylCi-C2alkyl; Ci-C2alkylsulfonylCi-C2alkyl; cyklopropyl; alebo tetrahydrofuranyl (ako je tetrahydrofuran-3-yl) alebo tetrahydropyranyl
(ako je tetrahydropyran-4-yl);
alebo R6 je Q-CH(R7)- (R7 môže byť najmä vodík);
alebo R6 je Het-CH(R8)- (R8 môže byť najmä vodík);
alebo R6 je C3 -C 6 cykloalkylmetyl- (napr. cyklohexylmetyl-); alebo je C4 -C 6 cykloalkylmetyl(napr. cyklohexylmetyl-) substituovaný na cykloalkylovom kruhovom atóme uhlíka, ktorým nie
je kruhový atóm uhlíka pripojený na zvyšok -Ci-C2alkyl- a ktorý nie je viazaný priamo na kru
hový atóm uhlíka pripojený na zvyšok -Ci-C2alkyl-, jedným kruhovým substituentom, ktorým je
= N -0 -R 10, oxoskupina (= 0 ), Ci-C 3 alkoxyskupina, Cihaloalkoxyskupina, cyklopropyloxyskupina, (cyklopropyl)metoxyskupina alebo vinyl-CH2-oxyskupina, a prípadne druhým kruhovým
substituentom, ktorým je Ci-C2alkyl (napr. metyl);
alebo R3 a R4 spoločne tvoria -(CH2)ni- alebo -(CH2)n2-X 1-(CH2)n3 - a R5 a R6 majú rovnaký vý
znam, ako sa definuje v tomto dokumente, alebo R5 a R6 spoločne tvoria -(CH2)„i- alebo
-(CH2)n2-X 1-(CH2)n3- a R3 a R4 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tomto dokumente;
alebo R4 a R6 spoločne tvoria -C(RU)(R 12)-C(R13)(R 14)-C(R15)(R16)-C(R17)(R 18)-, -C(RU)(R 12)-C(R13)=C(R15)-C (R17)(R 18)- alebo -CH(R19)-C(R20)(R21)-CH(R22)-.
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R6 je výhodnejšie vodík; Ci-C 4 alkyl (najmä Ci-C 2 alkyl); C2-C3alkinyl-CH2- (výhodne etinyl-CH 2 -); alebo Ci-C 2 alkoxyCi-C 2 alkyl (najmä metoxymetyl);
alebo R6 je Q-CH(R7)- (R7 môže byť najmä vodík);
alebo R6 je Het-CH(R8)- (R8 môže byť najmä vodík);
alebo R6 je substituovaný na cyklohexylm etyle v polohe 4 cyklohexylového kruhu (počítané
vzhľadom na kruhový atóm uhlíka pripojený na zvyšok -metyl-) buď jedným kruhovým sub
stituentom, ktorým je = N -0 -R 10; alebo prvým kruhovým substituentom, ktorým je oxoskupina
(= 0 ), Ci-C 3 alkoxyskupina, Cihaloalkoxyskupina, cyklopropyloxyskupina, (cyklopropyl)metoxyskupina alebo vinyl-Cŕh-oxyskupina, a prípadne druhým kruhovým substituentom, ktorým je
Ci-C 2 alkyl (najmä metyl);
alebo R3 a R4 spoločne tvoria -(C H 2)n i- alebo -(C H 2)n2-X '-(C H 2)n3- a R5 a R6 majú rovnaký vý
znam, ako sa definuje v tomto dokumente, alebo R5 a R6 spoločne tvoria - ( C t b j n i- alebo
-(C H 2)n 2-X 1-(C H 2)n3- a R3 a R4 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tomto dokumente;

alebo R4 a R6 spoločne tvoria -C(RU)(R 12)-C(R13)(R 14)-C(R15)(R 16)-C(R17)(R 18)-, -C(Rn )(R 12)-C(R13)=C(R,5)-C (R17)(R 18)- alebo -CH(R19)-C(R20)(R21)-CH(R22)-.
R6 je ešte výhodnejšie vodík; Ci-C 4 alkyl (najmä Ci-C 2 alkyl); C2-C3alkinyl-CH2- (výhodne etinyl-CFh-); alebo Ci-C 2 alkoxyCi-C 2 alkyl (najmä metoxymetyl);
alebo R6 je Q-CH(R7)- (R7 môže byť najmä vodík);
alebo R6 je Het-CH(R8)- (R8 môže byť najmä vodík);
alebo R4 a R6 spoločne tvoria -C(RU)(R 12)-C(R13)(R 14)-C(R15)(R 16)-C(R17)(R 18)-, -C(Rn )(R 12)-C(R13)=C(R15)-C (R17)(R 18)- alebo -CH(R19)-C(R20)(R21)-CH(R22)-.
R6 je ešte výhodnejšie Ci-C 4 alkyl (najmä Ci-C 2 alkyl); C2-C3alkinyl-CH2- (výhodne etinyl-CH 2 -);
alebo Ci-C 2 alkoxyCi-C 2 alkyl (najmä metoxymetyl);
alebo R6 je Q-CH(R7)- (R7 môže byť najmä vodík);
alebo R6 je Het-CH(R8)- (R8 môže byť najmä vodík);
alebo R4 a R6 spoločne tvoria -C(Rn )(R 12)-C(R13)(R 14)-C(R15)(R 16)-C(R17)(R 18)-, -C(RU)(R 12)-C(R13)=C(R15)-C(R17)(R 18)- alebo -CH(R19)-C(R20)(R21)-CH(R22)-.
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R6 je ešte výhodnejšie C2-C3alkinyl-CH2- (výhodne etinyl-CH 2 -);
alebo R6 je Q-CH(R7)- (R7 môže byť najmä vodík);
alebo R6 je Het-CH(R8)- (najmä R8 môže byť najmä vodík);
alebo R4 a R6 spoločne tvoria -C(Rn )(R 12)-C(R13)(R 14)-C(R15)(R 16)-C(R17)(R 18)-, -C(Rn )(R 12)-C(R13)=C(R15)-C (R 17)(R 18)- alebo -CH(R19)-C(R20)(R21)-CH(R22)-.
R6 je ešte výhodnejšie Q-CH(R7)- (R7 môže byť najmä vodík);
alebo R6 je Het-CH(R8)- (R8 môže byť najmä vodík);
alebo

R4 a R6 spoločne

tvoria

-C(Rn )(R 12)-C (R 13)(R14)-C(R15)(R 16)-C(R17)(R 18)-

alebo

-C(Rn )(R 12)-C (R13)=C(R15)-C(R17)(R 18)-.
R6 je ďalej výhodnejšie Q-CH(R7)- alebo Het-CH(R8)-. R7 a/alebo R8 sú výhodne vodík.
R6 je najvýhodnejšie Het-CH(R8)-. R8 je výhodne vodík.
Podľa všetkých aspektov a/alebo uskutočnení tohto vynálezu R8 je najvýhodnejšie vodík.
Podľa všetkých aspektov a/alebo uskutočnení tohto vynálezu R7 je najvýhodnejšie vodík.
Q je výhodne 4-členný až 7-členný (napr. 4-členný, 5-členný alebo 6-členný, výhodne 5-členný
alebo 6-členný) monocyklický heterocyklyl, ktorý má jeden alebo dva (výhodne jeden) kruhové
heteroatómy nezávisle vybrané z kyslíka, síry a dusíka; a pričom heterocyklyl Q je prípadne sub
stituovaný 1 alebo 2 substituentmi na kruhovom uhlíku, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl (najmä
Ci-C 2 alkyl), Ci-C 2 fluóralkyl (najmä Cifluóralkyl) alebo oxoskupina (= 0 ), a/alebo je prípadne
substituovaný jedným substituentom Ci-C 4 alkyl (najmä Ci-C 3 alkyl alebo Ci-C 2 alkyl), C 1-C 2 fluóralkyl (najmä Cifluóralkyl), Ci-C 4 alkoxy (najmä Ci-C 3 alkoxy alebo Ci-C 2 alkoxy), C 1-C 2 fluóralkoxy (najmä Cifluóralkoxy), R9-C (0 )- alebo Ci-C2alkyl-S(0)2- na kruhovom dusíku, ak
je prítomný, a/alebo je prípadne substituovaný jedným alebo dvoma substituentmi oxo (= 0 ) na
kruhovej síre, ak je prítomná.
Q je výhodnejšie 4-členný až 7-členný (napr. 4-členný, 5-členný alebo 6-členný, výhodne 5-člen
ný alebo 6-členný) monocyklický heterocyklyl, ktorý má jeden alebo dva (výhodne jeden) kru
hové heteroatómy nezávisle vybrané z kyslíka, síry a dusíka; a pričom heterocyklyl Q je prí
padne substituovaný jedným substituentom Ci-C 4 alkyl (najmä Ci-C 3 alkyl alebo C i-C 2alkyl),
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Ci-C 2 fluóralkyl (najmä Cifluóralkyl), Ci-C 4 alkoxy (najmä Ci-C 3 alkoxy alebo Ci-C 2 alkoxy),
Ci-C 2 fluóralkoxy (najmä Cifluóralkoxy), R9-C (0 )- alebo Ci-C2alkyl-S(0)2- na kruhovom dusí
ku, ak je prítomný, a/alebo je prípadne substituovaný jedným alebo dvoma substituentmi oxo
(= 0 ) na kruhovej síre, ak je prítomná.
Q je ešte výhodnejšie 4-členný až 7-členný (napr. 4-členný, 5-členný alebo 6-členný, výhodne
5-členný alebo 6-členný) monocyklický heterocyklyl, ktorý má jeden kruhový heteroatóm nezá
visle vybraný z kyslíka, síry a dusíka; a pričom heterocyklyl Q je prípadne substituovaný jedným
substituentom R9-C (0 )- alebo Ci-C2alkyl-S(0)2- (výhodne R9-C (0)-) na kruhovom dusíku, ak je
prítomný, a/alebo je prípadne substituovaný jedným alebo dvoma substituentmi oxo (= 0 ) na kru
hovej síre, ak je prítomná.
Q je najvýhodnejšie 4-členný, 5-členný alebo 6-členný (výhodne 5-členný alebo 6-členný) mo
nocyklický heterocyklyl, ktorý má jeden kruhový heteroatóm nezávisle vybraný z kyslíka a dusí
ka; a pričom heterocyklyl Q je prípadne substituovaný jedným substituentom R9-C (0 )- alebo
Ci-C2alkyl-S(0)2- (výhodne R9-C (0 )-) na kruhovom dusíku, ak je prítomný.
Obzvlášť preferované je, keď Q je pripojený na kruhový atóm uhlíka na zvyšok -(CFfcV-CH(R7)- alebo -CH(R7)-.
Obzvlášť preferované je, keď jeden alebo dva (napr. jeden) kruhové heteroatómy v Q nie sú
priamo viazané na kruhový atóm (napr. na kruhový atóm uhlíka), ktorý je polohou pripojenia na
zvyšok -(C H 2)m -CH(R7)- alebo -C H (R 7)-.
Keď sú v Q dva kruhové heteroatómy, potom sú výhodne oddelené jedným alebo (výhodnejšie)
dvoma atómami uhlíka (t. j. nie sú medzi sebou priamo viazané).
R9 je výhodne Ci-C 4 alkyl (najmä metyl, etyl, «-propyl, izopropyl alebo n-butyl, výhodne metyl,
etyl, /r-propyl alebo izopropyl), Ci-C 2 fluóralkyl (napr. CF3 alebo CHF2 CF2 -), Ci-C 2 alkoxymetyl(napr. metoxymetyl-) alebo cyklopropyl.
R 9 je výhodnejšie Ci-C 3 alkyl (výhodne metyl alebo etyl), Ci-C 2 fluóralkyl (napr. CF3 alebo

CHF2 CF2 -), metoxymetyl- alebo cyklopropyl.
R 9 je najvýhodnejšie metyl, etyl, Ci-C2fluóralkyl (napr. CF3 alebo CHF2CF2-) alebo metoxy

metyl-; najmä metyl.
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Q je v ý h odne je d e n z n asled u jú cich p o d v zo rco v Qi, Q2, Q3, Q4, Qs, Qó, Q7, Q33, O34, Q37, Q38,
Q41, Q42, Q43, Q44, Q47, Q 87, Q 89, Q90 alebo Q107:

O" cr cr cr a.
Qt

Qg

Q3

Q4

Q5

v ktorých:
A je poloha pripojenia na zvyšok -(C F bjm CH(R7)- alebo -CH(R7)-; a R9 má rovnaký význam,
ako sa definuje v tomto dokumente.
Q je výhodnejšie jeden z podvzorcov Qi, Q2, Q4, Qó, Q7, Q33, Q34, Q41, Q42, Q43, Q44, Qs7, Qs9
alebo Q90. Q je ešte výhodnejšie jeden z podvzorcov Q2, Qó, Q7, Q33, Q34, Q41, Q42, Q43, Q44, Qs7,
Q 89 alebo Q90.

Q je ešte výhodnejšie jeden z podvzorcov Q2, Q7, Qs7 alebo Q90. Q je ďalej výhodnejšie jeden z
podvzorcov Q2, Q7 alebo Q90.
Q je najvýhodnejšie podvzorec Q7.
R8 je výhodne vodík.
Het je výhodne heteroaryl pripojený na kruhový uhlík, ktorý je prípadne substituovaný 1, 2 alebo
3 (výhodne 1 alebo 2, výhodnejšie 1) substituentmi na kruhovom uhlíku, ktorými sú nezávisle
Ci-C 3 alkyl (výhodne Ci-C 2 alkyl), Ci-C 2 fluóralkyl (výhodne Cifluóralkyl), Ci-C3alkyl-C(0)(výhodne Cialkyl-C(O)-, ktorou je metyl-C(O)-), Ci-C2fluóralkyl-C(0)- (výhodne Cifluóralkyl-
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-C (0)-), hydroxyskupina (vrátane akéhokoľvek oxotautoméru), C2 -C 3 alkenyl (výhodne etenyl
alebo prop-l-enyl), C2 -C 3 alkinyl (výhodne etinyl alebo prop-l-inyl), Ci-C 3 alkoxyskupina (vý
hodne Ci-C 2 alkoxyskupina, ako je Ci-C 2 alkoxyskupina, ktorou je metoxyskupina), Ci-C 2 fluóralkoxyskupina (výhodne Cifluóralkoxyskupina), halogén (výhodne fluór alebo chlór), kyanoskupina alebo nitroskupina; za predpokladu, že akýkoľvek halogén iný než fluór, akákoľvek alkoxyskupina alebo akákoľvek fluóralkoxyskupina nie sú substituované na ktoromkoľvek kruhovom
uhlíku viazanom priamo na kruhový dusík heteroarylu;
a/alebo v prípade 5-členného heteroarylového kruhu obsahujúceho kruhový atóm dusíka nezú
častňujúci sa na C=N kruhovej dvojitej väzbe je tento heteroaryl prípadne substituovaný na kru
hovom atóme dusíka nezúčastňujúcom sa na C=N kruhovej dvojitej väzbe jedným substituentom
Ct-C 3 alkyl, Ci-C 2 fluóralkyl, Ci-C3alkyl-C(0)-, Ci-C2fluóralkyl-C(0)- alebo Ci-C2alkyl-S(0)2-;
Het je výhodnejšie heteroaryl (najmä monocyklický heteroaryl) pripojený na kruhový uhlík, kto
rý je prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 (najmä 1 alebo 2, napr. 1) substituentmi na kruhovom
uhlíku, ktorými sú nezávisle Ci-C 2 alkyl, Cifluóralkyl, Ci-C2alkyl-C(0)-, Cifluóralkyl-C(O)-, hy
droxyskupina (vrátane akéhokoľvek oxotautoméru), etinyl, prop-l-inyl, Ci-C 2 alkoxyskupina,
Cifluóralkoxyskupina, fluór, chlór, bróm, kyanoskupina alebo nitroskupina; za predpokladu, že
akýkoľvek chlór, akýkoľvek bróm, akákoľvek alkoxyskupina alebo akákoľvek fluóralkoxysku
pina nie sú substituované na ktoromkoľvek kruhovom uhlíku viazanom priamo na kruhový dusík
heteroarylu;
a/alebo v prípade 5-členného heteroarylového kruhu obsahujúceho kruhový atóm dusíka nezú
častňujúci sa na C=N kruhovej dvojitej väzbe je tento heteroaryl prípadne substituovaný na kru
hovom atóme dusíka nezúčastňujúcom sa na C=N kruhovej dvojitej väzbe jedným substituentom
Ci-C 3 alkyl, Ci-C 2 fluóralkyl, Ci-C3alkyl-C(0)-, Ci-C2Íluóralkyl-C(0)- alebo Ci-C2alkyl-S(0)2-.
Het je ešte výhodnejšie heteroaryl (najmä monocyklický heteroaryl) pripojený na kruhovom
uhlíku, ktorý je prípadne substituovaný 1 alebo 2 (najmä 1) substituentmi na kruhovom uhlíku,
ktorými sú nezávisle Ci-C 2 alkyl (najmä metyl), Cifluóralkyl (najmä CF3), Ci-C2alkyl-C(0)(najmä Me-C(O)-), najmä Ciťluóralkyl-C(O)-, etinyl, prop-l-inyl, fluór alebo kyanoskupina;
a/alebo v prípade 5-členného heteroarylového kruhu obsahujúceho kruhový atóm dusíka nezú
častňujúci sa na C=N kruhovej dvojitej väzbe je tento heteroaryl prípadne substituovaný na kru
hovom atóme dusíka nezúčastňujúcom sa na C=N kruhovej dvojitej väzbe jedným substituentom
Ci-C 2 alkyl (napr. metyl), Cifluóralkyl, metyl-C(O)- alebo Cifluóralkyl-C(O)-.
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Het je ešte výhodnejšie heteroaryl (najmä monocyklický heteroaryl) pripojený na kruhovom
uhlíku, ktorý je prípadne substituovaný 1 alebo 2 (najmä 1) substituentmi na kruhovom uhlíku,
ktorými sú nezávisle Ci-C 2 alkyl (najmä metyl), Cifluóralkyl (najmä CF3 ), fluór alebo kyanosku
pina;
a/alebo v prípadne 5-členného heteroarylového kruhu obsahujúceho kruhový atóm dusíka nezú
častňujúci sa na C=N kruhovej dvojitej väzbe je tento heteroaryl prípadne substituovaný na kru
hovom atóme dusíka nezúčastňujúcom sa na C=N kruhovej dvojitej väzbe jedným substituentom
metyl.
Het je výhodne prípadne substituovaný monocyklický heteroaryl pripojený na kruhovom uhlíku.
M onocyklickým heteroarylom môže byť napríklad 5-členný alebo 6-členný monocyklický hete
roaryl.
Het je výhodnejšie prípadne substituovaný monocyklický heteroaryl pripojený na kruhovom
uhlíku, ktorým je:
pyridinyl (výhodne pyridin-3-yl alebo

najvýhodnejšie pyridin-2-yl), pyrazolyl (výhodne

pyrazol-5-yl alebo pyrazol-4-yl, alebo najvýhodnejšie pyrazol-3-yl), imidazolyl (výhodne
imidazol-2-yl),

pyrazinyl,

pyrimidinyl

(výhodne

pyrimidin-4-yl),

pyridazinyl

(výhodne

pyridazin-3-yl), triazolyl (napr. 1,2,3-triazolyl), tetrazol-5-yl, oxazolyl, tiazolyl, izoxazolyl,
izotiazolyl alebo oxadiazolyl; prípadne prítomný (napr. tam, kde je to chemicky možné) ako jeho
agrochemicky prijateľná soľ (ako je jeho agrochemicky prijateľná adičná soľ s kyselinou).
Het je ešte výhodnejšie prípadne substituovaný monocyklický heteroaryl pripojený na kruhovom
uhlíku, ktorým je:
pyridinyl (výhodne pyridin-3-yl alebo

najvýhodnejšie pyridin-2-yl), pyrazolyl (výhodne

pyrazol-5-yl alebo pyrazol-4-yl, alebo najvýhodnejšie pyrazol-3-yl), imidazolyl (výhodne
imidazol-2-yl),

pyrazinyl,

pyrimidinyl

(výhodne

pyrimidin-4-yl),

pyridazinyl

(výhodne

pyridazin-3-yl), triazolyl (napr. 1,2,3-triazolyl) alebo tetrazol-5-yl; prípadne prítomný (napr. tam,
kde je to chemicky možné) ako jeho agrochemicky prijateľná soľ (ako je jeho agrochemicky
prijateľná adičná soľ s kyselinou).
Het je ešte výhodnejšie prípadne substituovaný monocyklický heteroaryl pripojený na kruhovom
uhlíku, ktorým je:
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pyridinyl (výhodne pyridin-3-yl alebo

najvýhodnejšie pyridin-2-yl), pyrazolyl (výhodne

pyrazol-5-yl alebo pyrazol-4-yl, alebo najvýhodnejšie pyrazol-3-yl), imidazolyl (výhodne
imidazol-2-yl), pyrazinyl, pyrimidinyl (výhodne pyrimidin-4-yl), alebo pyridazinyl (výhodne
pyridazin-3-yl); prípadne prítomný (napr. tam, kde je to chemicky možné) ako jeho agrochemic
ky prijateľná soľ (ako je jeho agrochemicky prijateľná adičná soľ s kyselinou).
Het je ešte výhodnejšie prípadne substituovaný monocyklický heteroaryl pripojený na kruhovom
uhlíku, ktorým je:
pyridin-3-yl, pyridin-2-yl, alebo pyrazolyl (výhodne pyrazol-5-yl alebo pyrazol-4-yl, alebo naj
výhodnejšie pyrazol-3-yl); prípadne prítomný (napr. tam, kde je to chemicky možné) ako jeho
agrochemicky prijateľná soľ (ako je jeho agrochemicky prijateľná adičná soľ s kyselinou).
Het je najvýhodnejšie prípadne substituovaný monocyklický heteroaryl pripojený na kruhovom
uhlíku, ktorým je: pyridin-2-yl alebo pyrazol-3-yl; prípadne prítomný (napr. tam, kde je to
chemicky možné) ako jeho agrochemicky prijateľná soľ (ako je jeho agrochemicky prijateľná
adičná soľ s kyselinou).
Obzvlášť preferované je, keď ktorýkoľvek kruhový atóm uhlíka v Het, ktorý je priamo viazaný
na kruhový atóm (na kruhový atóm uhlíka), ktorý je bodom pripojenia na zvyšok -CH(R8)-, je
nesubstituovaný. Z tohto dôvodu, napríklad keď Het je prípadne substituovaný pyridin-2-yl (prí
padne prítomný ako jeho agrochemicky prijateľná soľ), potom je kruhový atóm uhlíka v polohe
3 kruhu (počítané vzhľadom na pyridínový kruhový atóm dusíka) výhodne nesubstituovaný.
Obzvlášť preferované je, keď Het je prípadne substituovaný 6-členný monocyklický heteroaryl
pripojený na kruhový uhlík a ktorý, ak je substituovaný, je substituovaný substituentom (napr.
ako sa definuje v tomto dokumente) na kruhovom uhlíku, ktorý je v polohe 4 vzhľadom na heteroarylový kruhový uhlík, ktorý je bodom pripojenia na zvyšok -CH(R8)- (t. j. je od neho diamet
rálne odlišný). Z tohto dôvodu, napríklad keď Het je prípadne substituovaný pyridin-2-yl (prí
padne prítomný ako jeho agrochemicky prijateľná soľ), potom je kruhový atóm uhlíka v polohe
5 kruhu (počítané vzhľadom na pyridínový kruhový atóm dusíka) výhodnejšie substituovaný
substituentom (napr. ako sa definuje v tomto dokumente); podľa tohto uskutočnenia je kruhový
atóm uhlíka v polohe 3 kruhu (počítané vzhľadom na pyridínový kruhový atóm dusíka) ešte
výhodnejšie nesubstituovaný.
Alternatívne alebo okrem toho podľa konkrétneho uskutočnenia Het je prípadne substituovaný
6-členný monocyklický heteroaryl pripojený na kruhovom uhlíku a ktorý, ak je substituovaný, je
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substituovaný substituentom (napr. ako sa definuje v tomto dokumente) na kruhovom uhlíku,
ktorý je v polohe 3 vzhľadom na heteroarylový kruhový uhlík, ktorý je bodom pripojenia na
zvyšok -CH(R8)-. Napríklad keď je Het prípadne substituovaný pyridin-2-yl (prípadne prítomný
ako jeho agrochemicky prijateľná soľ), potom je kruhový atóm uhlíka v polohe 6 kruhu (počí
tané vzhľadom na pyridínový kruhový atóm dusíka) konkrétnejšie substituovaný substituentom
(napr. ako sa definuje v tomto dokumente); podľa tohto uskutočnenia je kruhový atóm uhlíka v
polohe 3 kruhu (počítané vzhľadom na pyridínový kruhový atóm dusíka) nesubstituovaný.
Het je výhodne jeden z heteroarylov definovaných v príslušnej časti (napr. na ľavej strane) zlú
čenín A-2, A -3, A-5, A-6, A-7, A -8, A-9, A-10, A - l l , A-12, A-13, A-14, A-15 alebo A-19, ako
sa ilustruje ďalej. Z tohto dôvodu Het je výhodne jeden z heteroarylov ilustrovaných ďalej:

alebo

'N '

N

I

F

II

alebo

L

N ^ /

jl

alebo

N " > ''

alebo

alebo

alebo

"N

L

I

alebo

^ N '

alebo

N

bľ

N
alebo

alebo

N

Alternatívne Het je výhodne jeden z heteroarylov definovaných v príslušnej časti (napr. na ľavej
strane) zlúčenín A-23 alebo A-24, ako sa ilustruje ďalej. Z tohto dôvodu alternatívne Het je
výhodne jeden z heteroarylov ilustrovaných ďalej:

alebo

MeNH

N

Het je výhodnejšie jeden z heteroarylov definovaných v príslušnej časti (napr. na ľavej strane)
zlúčenín A-2, A -3, A-5, A-6, A-7, A -8, A-9, A - l l , A-12 alebo A-14, ako sa ilustruje ďalej. Z
tohto dôvodu Het je najvýhodnejšie jeden z heteroarylov ilustrovaných ďalej:
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alebo

alebo

alebo

alebo

alebo

Het je ešte výhodnejšie jeden z heteroarylov definovaných v príslušnej časti (napr. na ľavej stra
ne) zlúčenín A -2, A-3, A-5, A-6 alebo A-14, ako sa ilustruje ďalej. Z tohto dôvodu Het je ešte
výhodnejšie jeden z heteroarylov ilustrovaných ďalej:

R 10 a/alebo R23 sú výhodne nezávisle vodík, Ci-C 2 alkyl (napr. metyl) alebo Cifluóralkyl.
X 1 je výhodne O, NH, N(Ci-C 3 alkyl) (napr. NM e), N(Ci-C 3 alkoxykupina) (napr. N(O M e)),
C(H)(Ci-C 3 alkoxyskupina)

(napr.

C(H)(OMe))

alebo

C(M e)(Ci-C 2 alkoxy skupina)

(napr.

C(Me)(OMe)). X 1 je výhodnejšie O alebo C(H)(Ci-C 3 alkoxyskupina), ako je O alebo
C(H)(OMe).
n l je výhodne 3, 4 alebo 5, výhodnejšie 4 alebo 5.
n2 a n3 sú výhodne nezávisle 1, 2 alebo 3 (najmä 1 alebo 2); za predpokladu, že je n2 + n3 je 3
alebo 4. n2 a n3 sú výhodnejšie obidva 2.
R 11 a R 18 sú výhodne obidva vodík, alebo R 11 a R 18 spoločne tvoria mostík -O- alebo -C 1-C 2 alkylén-; a
R 12 a R 17 sú nezávisle vodík, Ci-C 3 alkyl (najmä metyl) alebo Ci-C 2 alkoxyCi-C 2 alkyl (najmä
metoxymetyl);
R 13, R 14 a R15 sú nezávisle vodík alebo Ci-C3alkyl (najmä metyl); za predpokladu, že dva alebo
všetky (výhodne všetky) z R13, R14 a R15 sú vodík; a
R16 je vodík; Ci-C 3 alkyl (najmä metyl); alebo Ci-C 2 alkoxyCi-C 2 alkyl (najmä metoxymetyl).
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R 12 a R 17 sú výhodne nezávisle vodík, metyl alebo metoxymetyl.
R13, R14 a R 15 sú výhodne vodík.
R 16 je výhodne vodík.
R 11 a R18 sú výhodnejšie obidva vodík, alebo R11 a R 18 spoločne tvoria mostík -O- alebo -C 1-C 2 alkylén-; a
R12 a R 17 sú nezávisle vodík, metyl alebo metoxymetyl;
a R 13, R 14, R 15 a R 16 sú vodík.
Keď

R4 a

R6 spoločne

tvoria

-C(RU)(R 12)-C (R 13)(R 14)-C(R15)(R 16)-C(R17)(R 18)-

alebo

-C(Ru )(R 12)-C (R 13)=C(R15)-C (R17)(R 18 )-, potom R4 a R6 ešte výhodnejšie spoločne tvoria:

Keď

R4 a

R6 spoločne

tvoria

-C(Rn )(R 12)-C (R13)(R14)-C(R15)(R 16)-C(R17)(R 18)-

alebo

-C(Rn )(R 12)-C (R 13)=C(R15)-C(RI7)(R 18 )-, potom je zlúčeninou vzorca (I) výhodne zlúčenina
vzorca (IA) alebo (IB):

(IA )
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v ktorom G, X, R1, R2, R3, R5, R 12, R 13, R14, R 15, R 16 a R17 majú rovnaký význam, ako sa definu
je v tomto dokumente, a v ktorom X 2 je -O- alebo -Ct-C 2 alkylén-.
X2 je výhodne -O-.
R19 a/alebo R22 sú výhodne vodík.
R20 a R21 výhodne spoločne tvoria oxoskupinu (= 0 ), = N -0-R 23 alebo =CH 2 ;
alebo R20 a R21 spoločne s atómom uhlíka, na ktorý sú pripojené, tvoria 5-členný, 6-členný alebo
7-členný (najmä 5-členný alebo 6-členný) nasýtený heterocyklyl, pričom tento heterocyklyl má
dva kruhové heteroatómy, ktorými sú nezávisle kyslík alebo síra a ktoré nie sú medzi sebou
priamo viazané, a pričom tento heterocyklyl je prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 (najmä 1
alebo 2) substituentmi na kruhovom uhlíku, ktorými sú nezávisle Ci-C 2 alkyly (napr. metyl).
Podľa obzvlášť výhodného uskutočnenia tohto vynálezu je zlúčeninou vzorca (I) zlúčenina opí
saná v ktorejkoľvek z tabuliek 1 až 22 alebo v tabuľke 23, ako sa opisuje a/alebo ilustruje v
tomto dokumente, prípadne prítomná (napr. tam, kde je to chemicky možné) ako jej agrochemic
ky prijateľná soľ.
Podľa obzvlášť výhodného uskutočnenia tohto vynálezu je zlúčeninou vzorca (I) zlúčenina A - l,
A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10, A - l l , A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, A-17, A -18
alebo A -19, ako sa opisuje a/alebo ilustruje v tomto dokumente, prípadne prítomná (napr. tam,
kde je to chemicky možné) ako jej agrochemicky prijateľná soľ.
Podľa ešte výhodnejšieho uskutočnenia tohto vynálezu je zlúčeninou vzorca (I) zlúčenina A -2,
A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A -9, A-10, A - l l , A-12, A-14, A-15, A-17, A -18 alebo A -19
(alebo výhodnejšie zlúčenina A-2, A-4, A-6, A -7, A-8, A-9, A-10, A - l l , A-12, A-14, A -15,
A-18 alebo A-19), ako sa opisuje a/alebo ilustruje v tomto dokumente, prípadne prítomná (napr.
tam, kde je to chemicky možné) ako jej agrochemicky prijateľná soľ.
Podľa alternatívneho obzvlášť výhodného uskutočnenia tohto vynálezu je zlúčeninou vzorca (I)
zlúčenina A-20, A-21, A-22, A-23, A-24, A-25, A-26, A-27, A-28, A-29, A-30, A-31, A -32,
A -33, A-34, P -l, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P - l l , P-12, P-13, P-14, P-15, P-16,
P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22 alebo P-23, ako sa opisuje a/alebo ilustruje v tomto dokumen
te, prípadne prítomná (napr. tam, kde je to chemicky možné) ako jej agrochemicky prijateľná
soľ.

32
Podľa ešte výhodnejšieho uskutočnenia tohto vynálezu je zlúčeninou vzorca (I) zlúčenina A-2,
A-4, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10, A - l l , A-12, A -14, A-15, A-18, A-19, A-20, A-23, A-24, A-26,
A-27, A-28, A-29, A-30, A-31, A-32 alebo A-34, ako sa opisuje a/alebo ilustruje v tomto doku
mente, prípadne prítomná (napr. tam, kde je to chemicky možné) ako jej agrochemicky prijateľ
ná soľ.
Podľa všetkých uskutočnení alebo aspektov tohto vynálezu je veľmi preferované, keď zlúčeni
nou vzorca (I) je zlúčenina vzorca (IC):

v ktorom X, R 1, R2, R3, R4, R5, R6 a G majú rovnaký význam, ako sa definuje v tomto doku
mente,
a pričom 40 % alebo viac (najmä 45 % alebo viac) molových zlúčeniny vzorca (IC) má uvedenú
stereochémiu na kruhovom atóme uhlíka viazanom na R5 a R6. Táto najširšia definícia vzorca
(IC) zahŕňa napríklad zlúčeniny, ktoré sú v podstate racemické na kruhovom atóme uhlíka via
zanom na R5 a R6, a zahŕňa aj zlúčeniny obohatené izomérom (izomérmi), ktorý (ktoré) má (ma
jú) stereochémiu uvedenú na kruhovom atóme uhlíka viazanom na R5 a R6.
Výhodnejšie viac než 50 % (ešte výhodnejšie viac než 70 % alebo viac než 80 %, najvýhodnejšie
viac než 90 % alebo viac než 95 %) molových zlúčeniny vzorca (IC) má uvedenú stereochémiu
na kruhovom atóme uhlíka viazanom na R5 a R6. Táto výhodnejšia definícia vzorca (IC) zahŕňa
zlúčeniny obohatené izomérom (izomérmi), ktorý (ktoré) má (majú) stereochémiu uvedenú na
kruhovom atóme uhlíka viazanom na R5 a R6.
Na základe biologických výsledkov uvedených v tomto dokumente (pozri Biologické príklady 1
a 4 v porovnaní s výsledkami pre enantioméry zlúčenín A-5 a A-6 separované na chirálnej koló
ne) sa predpokladá, že zlúčeniny so stereochémiou uvedenou vo vzorci (IC) (napr. zlúčenina
A-6) majú typicky silnejšiu herbicídnu aktivitu proti trávnatým burinám (napr. keď sa aplikujú
na buriny po vzídení) než zlúčeniny s opačnou stereochémiou (napr. zlúčenina A-5).
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V závislosti od charakteru substituentov G, R1, R2, R3, R4, R5 a R6 zlúčeniny vzorca (I) môžu
existovať v rôznych izomémych formách. Napríklad keď G je vodík, zlúčeniny vzorca (I) môžu
existovať v rôznych tautomémych formách, z ktorých všetky sú zahrnuté v predkladanom vyná
leze:

OH

Keď substituenty obsahujú dvojité väzby, môžu existovať aj cis- a trans-izoméry. Tento vynález
pokrýva všetky takéto izoméry a tautoméry a ich zmesi vo všetkých pomeroch. Tieto izoméry
tiež spadajú do rozsahu nárokovaných zlúčenín vzorca (I).
P o s tu p y n a p r íp r a v u z lú č e n ín , n a p r . z lú č e n ín v z o r c a (I)

Teraz sa opíšu postupy na prípravu zlúčenín, napr. zlúčeniny vzorca (I) (ktorou prípadne môže
byť jej agrochemicky prijateľná soľ) a tieto postupy tvoria ďalšie aspekty predkladaného vynále
zu.
Zlúčenina vzorca (1), v ktorom G je Ci-Cgalkyl, C2-C8fluóralkyl, fenylCi-Csalkyl (pričom fenyl
je prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, C 1-C 3 fluóralkyl, C i-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, Ci-C 3 alkyltioskupina, Ci-C3alkylsulfinyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina), heteroarylCi-Csalkyl
(pričom heteroaryl je prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle
Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, Ci-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfinyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina), C2-C7alkenyl-CH2-,

C2-C7alkenyl-CH(lVIe)-,

C2-C7alkenyl-CMe2-,

C2-C4fluóralkenyl-CH2-,

C2-C7alkinyl-CH2-, -C(Xa)-Ra, -C(Xb)-X c-Rb, -C(Xd)-N(Rc)-Rd, - S 0 2-Re, -P(Xe)(R f)-Rg alebo
-CH2-Xf-Rh, sa môže pripraviť spracovaním zlúčeniny vzorca (A), ktorou je zlúčenina vzorca (I),
v ktorom G je H, s reakčným činidlom G-Z, pričom G-Z je alkylačné činidlo, ako je
alkylhalogenid (táto definícia alkylhalogenidov zahŕňa jednoduché Ci-Csalkylhalogenidy, ako je
metyljodid

a

etyljodid,

substituované

alkylhalogenidy,

ako

sú

chlórmetylalkylétery,

Cl-CH2-Xf-Rh, v ktorom X f je kyslík, a chlórmetylalkylsulfidy, Cl-CH2-X f-Rh, v ktorom X f je
síra),

Ci-Csalkylsulfonát

alebo

di(Ci-C8alkyl)sulfát,

alebo

C 3 -C 8 alkenylhalogenid

alebo

C3 -C 8 alkinylhalogenid, alebo acylačné činidlo, ako je karboxylová kyselina, HO-C(Xa)Ra, v
ktorom Xa je kyslík, chlorid kyseliny, Cl-C(Xa)Ra, v ktorom Xa je kyslík, alebo anhydrid
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kyseliny,

[RaC(Xa)]20,

v

ktorom

X a je

kyslík,

alebo

izokyanát,

RcN = C = 0,

alebo

karbamoylchlorid, Cl-C(Xd)-N(Rx)-Rd (v ktorom X d je kyslík a za podmienky, že ani Rc ani Rd
nie je vodík), alebo tiokarbamoylchlorid Cl-(Xd)-N(Rc)-Rd (v ktorom X d je síra a za podmienky,
že ani Rc ani Rd nie je vodík), alebo chlórformát, Cl-C(Xb)-X c-Rb (v ktorom X b a X c sú kyslík),
alebo chlórtioformát Cl-C(Xb)-X c-Rb (v ktorom X b je kyslík a X c je síra), alebo chlórditioformát
Cl-C(Xb)-X c-Rb (v ktorom X b a X c sú síra), alebo izotiokyanát, RCN=C=S, alebo postupným
spracovaním so sírouhlíkom a s alkylačným činidlom, alebo s fosforylačným činidlom, ako je
fosforylchlorid, Cl-P(Xe)(R f)-Rg, alebo so sulfonylačným činidlom, ako je sulfonylchlorid,
C1-S02-R®, výhodne v prítomnosti aspoň jedného ekvivalentu bázy. Tam, kde substituenty R3 a
R4 nie sú rovnaké ako substituenty R5 a R6, sa týmito reakciami okrem zlúčeniny vzorca (I) môže
pripraviť druhá zlúčenina vzorca (IA). Tento vynález pokrýva tak zlúčeninu vzorca (I), ako aj
zlúčeninu vzorca (IA), spolu so zmesami týchto zlúčenín v akomkoľvek pomere.

+

vzorec (A)

vzorec (I)

vzorec (IA)

O-alkylácia cyklických 1,3-diónov je známa; vhodné spôsoby opísal napríklad T. Wheeler, US
4 436 666. Alternatívne postupy uviedli M. Pizzom o a S. Albonico, Chem. Ind. (London),
(1972), 425-426; H. B om et al., J. Chem. Soc., (1953), 1779-1782; M. G. Constantino et al.,
Synth. Commun., (1992), 22 (19), 2859-2864; Y. Tian et al., Synth. Commun., (1997), 27 (9),
1577-1582; S. Chandra Roy et al., Chem. Letters, (2006), 35 (1), 16-17; P. K. Zubaidha et al.,
Tetrahedron Lett., (2004), 45, 7187-7188.
O-acylácia cyklických 1,3-diónov sa môže uskutočniť postupmi podobnými postupom, ktoré
opísal R. Haines, US 4 175 135, a T. Wheeler, US 4 422 870, US 4 659 372 a US 4 436 666. Ty
picky sa dióny vzorca (A) môžu spracovať s acylačným činidlom, výhodne v prítomnosti aspoň
jedného ekvivalentu vhodnej bázy, a prípadne v prítomnosti vhodného rozpúšťadla. Touto bázou
môže byť anorganická báza, ako je uhličitan alebo hydroxid alkalického kovu, alebo hydrid ko
vu, alebo organická báza, ako je terciámy amín alebo alkoxid kovu. Príklady vhodných anorga
nických báz zahŕňajú uhličitan sodný, hydroxid sodný alebo draselný; vhodným hydridom kovu
je hydrid sodný; a vhodné organické bázy zahŕňajú trialkylamíny, ako sú trimetylamín a trietylamín, pyridíny alebo ďalšie amínové bázy, ako sú l,4-diazabicyklo[2.2.2]oktán a 1,8-diaza-
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bicyklo[5.4.0]undec-7-én. Preferované bázy zahŕňajú trietylamín a pyridíny. Vhodné rozpúšťadla
pre túto reakciu sú vybrané tak, aby boli kompatibilné s reakčnými činidlami, a zahŕňajú étery,
ako sú tetrahydrofurán a 1,2-dimetoxyetán, a halogenované rozpúšťadlá, ako sú dichlórmetán a
chloroform. Určité bázy, ako sú pyridín a trietylamín, sa môžu úspešne využívať aj ako báza, aj
ako rozpúšťadlo. Pre prípady, keď acylačným činidlom je karboxylová kyselina, sa acylácia
výhodne uskutočňuje v prítomnosti známeho kopulačného činidla, ako je 2-chlór-l-m etylpyridíniumjodid, jVJV’-dicyklohexylkarbodiimid, l-(3-dimetylaminopropyl)-3-etylkarbodiimid a
V,Ar -karbodiimidazol, a prípadne v prítomnosti bázy, ako je trietylamín alebo pyridín vo vhod
nom rozpúšťadle, ako je tetrahydrofurán, dichlórmetán alebo acetonitril. Vhodné postupy opísali
napríklad W. Zhang a G. Pugh, Tetrahedron Lett., (1999), 40 (43), 7595-7598; T. Isobe a T.
Ishikawa, J. Org. Chem., (1999), 64 (19), 6984-6988 a K. Nicolaou, T. Montagnon, G. Vassilikogiannakis, C. Mathison, J. Am. Chem. Soc., (2005), 127 (24), 8872-8888.
Fosforylácia cyklických 1,3-diónov sa môže uskutočniť použitím fosforylhalogenidu alebo tiofosforylhalogenidu a bázy postupmi analogickými s postupmi, ktoré opísal L. Hodakowski, US
4 409 153.
Sulfonylácia zlúčeniny vzorca (A) sa môže dosiahnuť použitím alkyl- alebo arylsulfonylhalogenidu, výhodne v prítomnosti aspoň jedného ekvivalentu bázy, napríklad postupom, ktorý opí
sali C. Kowalski a K. Fields, J. Org. Chem., (1981), 46, 197-201.
Zlúčenina vzorca (A) sa môže pripraviť cyklizáciou zlúčeniny vzorca (B), výhodne v prítomnosti
kyseliny alebo bázy, a prípadne v prítomnosti vhodného rozpúšťadla, spôsobmi analogickými so
spôsobmi, ktoré opísal T. Wheeler, US 4 209 532. Zlúčeniny vzorca (B) sa konkrétne navrhli ako
medziprodukty pri syntéze zlúčenín vzorca (I). Zlúčeniny vzorca (B), v ktorom R je vodík alebo
Ci-C 4 alkyl (obzvlášť metyl, etyl a terc-butyl) sa môžu cyklizovať za kyslých podmienok, vý
hodne v prítomnosti silnej kyseliny, ako je kyselina sírová, kyselina polyfosforečná alebo Eatonovo činidlo, prípadne v prítomnosti vhodného rozpúšťadla, ako je kyselina octová, toluén alebo
dichlórmetán. Zlúčenina vzorca (B), v ktorom R je alkyl (výhodne metyl alebo etyl) sa m ôže
cyklizovať aj za bázických podmienok v prítomnosti aspoň jedného ekvivalentu silnej bázy v
rozpúšťadle, ako je tetrahydrofurán, toluén, dimetylsulfoxid alebo V,V-dimetylformamid. Vhod
né bázy zahŕňajú fóre-butoxid draselný, diizopropylamid lítny, bis(trimetylsilyl)amid sodný
alebo hydrid sodný. Zlúčenina vzorca (B), v ktorom R je alkyl, sa m ôže pripraviť zo zlúčeniny
vzorca (B), v ktorom R je H, esterifikáciou za známych podmienok (napríklad spracovaním s
alkoholom, R-OH, v prítomnosti kyslého katalyzátora).
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kyselina
alebo báza
rozpúšťadlo

vzorec (B)

vzorec (A)

Zlúčenina vzorca (B), v ktorom R je H, sa môže pripraviť hydrolýzou zlúčeniny vzorca (C), v
ktorom R je H alebo alkyl a R ’ je alkyl (výhodne metyl alebo etyl), a následným okyslením
reakčnej zm esi, aby sa uskutočnila dekarboxylácia, spôsobmi podobnými spôsobom, ktoré opísal
napríklad T. Wheeler, US 4 209 532. Alternatívne sa zlúčenina vzorca (B), v ktorom R je alkyl
alebo H, môže pripraviť zo zlúčeniny vzorca (C), v ktorom R ’ je alkyl (výhodne metyl), po
stupom Krapchovej dekarboxylácie za známych podmienok použitím známych reakčných čini
diel (pozri napríklad G. Quallich, P. Morrissey, Synthesis, (1993), (1), 51-53).

hydrolýza
potom kyselina

R,

alebo
Krapchova
dekarboxylácia

COžR’
vzorec (C)

vzorec (B)

Zlúčenina vzorca (C), v ktorom R je alkyl, sa m ôže pripraviť spracovaním zlúčeniny vzorca (D)
s vhodným chloridom karboxylovej kyseliny vzorca (E), v ktorom R je alkyl, za bázických pod
mienok. Vhodné bázy zahŕňajú ŕerc-butoxid draselný, bis(trimetylsilyl)amid sodný a diizopropylamid lítny a reakcia sa výhodne uskutočňuje vo vhodnom rozpúšťadle (ako je tetrahydrofurán
alebo toluén) pri teplote medzi -78 °C a 30 °C. Za podobných podmienok sa zlúčenina vzorca
(C), v ktorom R je H, môže pripraviť z vhodného anhydridu vzorca (F).

báza
rozpúšťadlo
R'O'

R

vzorec (D)

R

OR

R

COjK

vzorec (C)
or

vzorec (E)

R R
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Zlúčeniny vzorca (E) a vzorca (F) sú známe alebo sa môžu pripraviť zo známych reakčných či
nidiel použitím známych spôsobov.
Zlúčeniny vzorca (D), v ktorom X je metyl a R’ je Ci-C 4 alkyl, sa môžu pripraviť reakciou zlú
čenín vzorca (G) s propínom v prítomnosti vhodného katalyzátora, prípadne vhodného aditíva,
prípadne vo vhodnom rozpúšťadle pri vhodnej teplote. Vhodné katalyzátory zahŕňajú soli
prechodných kovov alebo komplexy solí prechodných kovov (napríklad octan paládnatý, bis(trifenylfosfín)paládium(II) dichlorid, tetrakis(trifenylfosfín)paládium(0), bis(trifenylfosfín)nikel(II)
dichlorid a tris(acetylacetonáto)železo(III)), v množstve typicky 0,001 až 25 % vzhľadom na zlú
čeninu vzorca (G). Vhodné prídavné látky zahŕňajú soli medi (napríklad jodid meďný
v množstve typicky 0,001 až 50 % vzhľadom na zlúčeninu vzorca (G)) a tetraalkylamóniové soli.
Vhodné bázy zahŕňajú dietylamín, trietylamín, piperidín a pyrolidín, a vhodné rozpúšťadla
zahŕňajú 1,4-dioxán, V,V-dimetylacetamid alebo V,JV-dimetylformamid. Reakcia sa výhodne
uskutočňuje použitím 0,05 až 10 % bis(trifenylfosfín)paládium(II) dichloridu (vzhľadom na
zlúčeninu vzorca (G)), 0,05 až 10 % trifenylfosfínu (vzhľadom na zlúčeninu vzorca (G)), 0,05 až
25 %

jodidu

meďného

tetrabutylamóniumjodidu

(vzhľadom
(vzhľadom

na
na

zlúčeninu
zlúčeninu

vzorca
vzorca

(G)),
(G)),

5

až

200 %

trietylamínu

a

ACY-dimetylformarnidu pri teplote medzi 25 °C a 150 °C. Takouto reakciou je napríklad
Sonogashirova kopulácia a podobné reakcie známe z literatúry (pozri napríklad F. Labrie, S.
Gauthier, J. Cloutier, J. Mailhot, S. Potvin, S. Dion, J.-Y. Sanceau, WO 2008/124922; M. S.
Viciu, S. P. Nolan, Modem Arylation Methods (2009), 183-220; R. Chinchilla, C. Najera,
Chemical Reviews (2007), 107 (3), 874-922; I. P. Beletskaya, G. V. Latyshev, A. V. Tsvetkov,
N. V. Lukashev, Tetrahedron Letters (2003), 44 (27), 5011-5013 a J. Mao, G. Xie, M. Wu, J.
Guo, S. Ji, Advanced Synthesis & Catalysis (2008), 350 (16), 2477-2482).
reakčné činidlo
katalyzátor
aditívum
rozpúšťadlo,
teplota
vzorec (G)

R'O

vzorec (D)

Pri alternatívnom prístupe sa zlúčenina vzorca (D) môže pripraviť zo zlúčeniny vzorca (G) reak
ciou s reakčným činidlom na prenos propinylu, ako je 1-propinyllítium, bromid 1-propinylhorčíka, chlorid 1-propinylhorčíka, jodid 1-propinylhorčíka, chlorid 1-propinylzinku, bromid
1-propinylzinku, jodid 1-propinylzinku, tributylpropinylcín, kyselina 1-propín-l-boritá (alebo jej
ester), kyselina 2-butýnová alebo l-(trimetylsilyl)propín, so systémom katalyzátora typu pre
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chodného kovu za vhodných podmienok (pozri napríklad P. W essig, G. Mueller, C. Pick, A.
Matthes, Synthesis (2007), (3), 464-477; J. H. Chaplin, G. S. Gill, D. W. Grobelny, B. L. Flynn,
G. Kremmidiotis, WO 07/087684; A. Akao, T. Tsuritani, S. Kii, K. Sato, N. Nonoyama, T.
Mase, N . Yasuda, Synlett (2007), (1), 31-36. A. Coelho Coton, E. Sotelo Perez, F. Guitian
Rivera, A. Gil Gonzalez, WO 2011/048247; C. H. Oh, S. H. Jung, Tetrahedron Letters (2000),
41 (44), 8513-8516; D. Zhao, C. Gao, X. Su, Y. He, J. You, Y. Xue, Chemical Communications
(2010), 46 (47), 9049-9051; C. Yang, S. P. Nolan, Organometallics (2002), 21 (6), 1020-1022).
V ďalšom

súbore preferovaných podmienok zlúčenina vzorca (G) reaguje

s bromidom

1-propinylhorčíka v prítomnosti 0,05 až 10 % bis(trifenylfosfín)paládium(II) dichloridu (vzhľa
dom na zlúčeninu vzorca (G)) v tetrahydrofiiráne pri teplote medzi 25 °C a 100 °C, ako opísali J.
H. Chaplin, G. S. Gill, D. W. Grobelny, B. L. Flynn, G. Kremmidiotis, WO 07/087684.

Hal
R'O

R'O

vzorec (G)

vzorec (D)

V ešte ďalšom súbore preferovaných podmienok na prípravu zlúčeniny vzorca (D), v ktorom X
je metyl, zlúčenina vzorca (G) reaguje s kyselinou 2-butýnovou v prítomnosti bis(trifenylfosfín)paládium(II) dichloridu (typicky v množstve 0,1 až 5 mol. % vzhľadom na zlúčeninu vzorca (G))
vo vhodnom organickom rozpúšťadle, ako je dimetylsulfoxid, výhodne pri teplote od 25 do
125 °C; napr. ako opísali J. Moon, M. Jang a S. Lee, Journal o f Organic Chemistry (2009), strana
1403 a ďalej. Toto je dekarboxylačná kopulačná reakcia.
Zlúčeniny vzorca (G) sú známe alebo sa môžu pripraviť známymi spôsobmi použitím známych
reakčných činidiel.
Zlúčeniny vzorca (D), v ktorom X je chlór a R’ je Ci-C 4 alkyl, sa môžu pripraviť zo zlúčenín
vzorca (H) alebo zo zlúčenín vzorca (I). Pri jednom prístupe sa zlúčenina vzorca (H) najskôr deprotonizuje bázou, ako je butyllítium, hydrid sodný, diizopropylamid lítny alebo bromid etylhorčíka, potom reaguje so zdrojom chlóru, ako je iV-chlórsukcínimid, chlór alebo chlorid
uhličitý. Konkrétny zdroj chlóru je vybraný tak, aby poskytol požadovaný chlóracetylén. Podob
né reakcie a podmienky sa uvádzajú v literatúre (pozri napríklad M. Tajbakhsh, S. Habibzadeh,
Letters in Organic Chemistry (2007), 4 (7), 512-514; D. Sud, T. J. Wigglesworth, N. R. Branda,
Angewandte Chemie, International Edition (2007), 46 (42), 8017-8019; M. A. P. Martins, D. J.
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Emmerich, C. M. P. Pereira, W. Cunico, M. Rossato, N. Zanatta, H. G. Bonacorso, Tetrahedron
Letters (2004), 45 (25), 4935-4938; A. Poloukhtine, V. Rassadin, A. Kuzmin, V. V. Popik,
Journal o f Organic Chemistry (2010), 75 (17), 5953-5962; C. R. Hickenboth, J. D. Rule, J. S.
Moore, Tetrahedron (2008), 64 (36), 8435-8448; F. H. M. Graichen, A. C. Warden, S. Kyi, M. S.
O ’Shea, Australian Journal o f Chemistry (2010), 63 (4), 719-722; a M. L. Narayana, M. L. N .
Rao, M. Periasamy, Synthetic Communications (1995), 25 (15), 2295-9).

R'O

R'O

vzorec (H)

vzorec (D)

Pri inom prístupe sa zlúčenina vzorca (D), v ktorom X je chlór a R’ je Ci-C 4 alkyl, m ôže pri
praviť zo zlúčeniny vzorca (H) spracovaním so zmesou reakčných činidiel, o ktorých je známe,
že podporujú chloráciu, ako sú uhličitan draselný, tetrabutylamóniumbromid a chlorid uhličitý
(pozri napríklad T. Matsuda, S. Kadowaki, Y. Yamaguchi, M. Murakami, Chemical Communi
cations (2008), (24), 2744-2746), pyridín a chlór (pozri napríklad R. B. Gutsulyak, V. N. Britsuk,
L. A. Kostrikina, Y. Serguchev, Ukrainskii Khimicheskii Zhumal (1993), 59 (10), 1062-7),
dusičnan strieborný a A-chlórsukcínimid, A-chlórsukcínimid a hexamethylfosforamid (pozri na
príklad G. Pangon, J. L. Philippe, P. Cadiot, Comptes Rendus des Seances de l’Academie des
Sciences, Šerie C: Sciences Chimiques (1973), 277 (18), 879-81) a/alebo kyselina chloristá a
kyselina octová (pozri napríklad J. P. Montheard, M. Camps, M. Chatzopoulos, M. O. A. Yahia,
R. Guilluy, D. Deruaz, Journal o f Chemical Research, Synopses (1983), (9), 224-5). Podmienky
sú vybrané tak, aby poskytli požadovaný halogénacetylén. Keď X je chlór, preferované pod
mienky zahŕňajú reakciu zlúčeniny vzorca (H) s 1 až 5 ekvivalentmi A-chlórsukcínimidu a 0,05
až 50 % octanu strieborného (vzhľadom na zlúčeninu vzorca (H)) v acetóne pri teplote m edzi
25 °C a 100 °C.
Zlúčeniny vzorca (I), v ktorom R ’ je Ci-C 4 alkyl a R” je Ci-C 4 alkyl, sa tiež môžu priamo previesť
na zlúčeniny vzorca (D) spracovaním s chloridom kyseliny izokyanurovej alebo s A-chlórsukcínimidom a dusičnanom strieborným (pozri napríklad M. H. Vilhelmsen, A. S. Andersson, M. B.
Nielsen, Synthesis (2009), (9), 1469-1472).
Zlúčenina vzorca (I), v ktorom R ’ je Ci-C 4 alkyl a R” je Ci-C 4 alkyl, sa môže pripraviť reakciou
zlúčeniny vzorca (G) s trialkylsilylacetylénom, za podobných podmienok, ako sú podmienky,
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ktoré sa opísali skôr, čím sa zlúčenina vzorca (G) prevedie na zlúčeninu vzorca (D) (v ktorom X
je metyl).
Zlúčenina vzorca (H) sa môže pripraviť buď odstránením ochrannej skupiny („deprotection“) zo
zlúčeniny vzorca (I) za známych podmienok alebo reakciou zlúčeniny vzorca (G) s reakčným
činidlom na prenos etinylu, ako je tributylcínacetylén, komplex acetylidu lítneho a etyléndiamínu, bromid etinylzinku alebo chlorid etinylhorčíka, v prítomnosti vhodného systému katalyzátora
za podmienok podobných podmienkam, ktoré sa opísali skôr (pozri napríklad C. Fischer, J.
Methot, H. Zhou, A. J. Schell, B. Munoz, A. A. Rivkin, S. P. Aheam, S. Chichetti, R. N.
M accoss, S. D. Kattar, M. Christopher, C. Li, A. Rosenau, W. C. Brown, WO 2010/071741; M.
Behler, A. Eluntlaut, C. Ferman, A. Chapuf, CN 101195641; G. Wang, G. Zhu, E. Negishi,
Journal o f Organometallic Chemistry (2007), 692 (21), 4731-4736 a E. Negishi, M. Kotora, C.
Xu, Journal o f Organic Chemistry (1997), 62 (25), 8957-8960).
SÍR",

reakčné
činidlo
R'O

vzorec (H)

katalyzátor,
rozpúšťadlo,
teplota

Hal
R'O

vzorec (G)

reakčné
činidlo
katalyzátor,
rozpúšťadlo,
teplota

R'°
vzorec (I)

odstránenie ochrannej skupiny

Pri ďalšom prístupe sa zlúčenina vzorca (D) (v ktorom X je chlór) môže pripraviť buď zo zlú
čeniny vzorca (J) alebo zo zlúčeniny vzorca (K) spracovaním s vhodnou bázou vo vhodnom roz
púšťadle pri vhodnej teplote. Zlúčenina vzorca (J) sa môže previesť na zlúčeninu vzorca (D) za
podmienok podobných podmienkam opísaným v literatúre, napríklad spracovaním použitím
fórc-butoxidu draselného v fórc-butanole pri teplote medzi 25 °C a 150 °C, alebo 2,2,6,6-tetrametylpiperididu lítneho v tetrahydrofuráne pri teplote medzi -25 °C a 50 °C (pozri napríklad E.
Bartmann, R. Hittich, H. Plach, U. Finkenzeller, US 5 188 759 a Indián Journal o f Chemistry,
Section B: Organic Chemistry Including Medicinal Chemistry, 1978, vol. 16, 1051-1054). Zlúče
nina vzorca (K) sa tiež prevedie na zlúčeninu vzorca (D) za podmienok podobných podmienkam
opísaným v literatúre, napríklad spracovaním s uhličitanom céznym v A,A-dimetylformamide pri
teplote medzi 25 °C a 150 °C, s ferc-butoxidom sodným v toluéne pri teplote medzi 25 °C a
150 °C, s l,8-diazabicyklo[5.4.0]undec-7-énom v dimetylsulfoxide pri teplote medzi 0 °C a
50 °C a s fórc-butoxidom draselným v tetrahydrofuráne pri teplote medzi -78 °C a 25 °C (pozri
napríklad B. C. G. Soederberg, S. P. Gorugantula, C. R. Howerton, J. L. Petersen, S. W. Dantale,
Tetrahedron (2009), 65 (36), 7357-7363; S.-C. Lo, R. E. Harding, E. Brightman, P. L. Burn, I. D.
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W. Samuel, Journal o f Materials Chemistry (2009), 19 (20), 3213-3227; S. Wang, T. Kohn, Z.
Fu, X. Y. Jiao, S. Lai, M. Schmitt, Tetrahedron Letters (2008), 49 (51), 7284-7286 a M. L. G.
Borst, R. E. Bulo, D. J. Gibney, Y. Alem , F. J. J. de Kanter, A. W. Ehlers, M. Schakel, M. Lutz,
A. L. Spek, K. Lammertsma, Journal o f the American Chemical Society (2005), 127 (48),
16985-16999). Zlúčeniny vzorca (J) a (K) (v ktorom X je chlór) sa môžu pripraviť zo známych
zlúčenín použitím známych spôsobov a známych reakčných činidiel.

báza
R’O

rozpúšťadlo,
teplota

R’O'

vzorec (J)

vzorec (D)
báza,
rozpúšťadlo,
teplota

R'O
vzorec (K)

Pri ďalšom prístupe sa zlúčenina vzorca (A), v ktorom X je metyl, môže pripraviť priamo zo zlú
čeniny vzorca (L) za podobných podmienok, ako sú podmienky, ktoré sa opísali skôr, čím sa
zlúčenina vzorca (G) prevedie na zlúčeninu vzorca (D).

Hal

reakčné
činidlo
rozpúšťadlo,
teplota

vzorec (L)

Pri ešte ďalšom prístupe sa zlúčenina vzorca (A l), v ktorom X je metyl a G je neterciárny
Ci-C 4 alkyl, ako je metyl, môže pripraviť priamo zo zlúčeniny vzorca (L l) za podobných pod
mienok, ako sú podmienky, ktoré sa opísali skôr, čím sa zlúčenina vzorca (G) prevedie na zlú
čeninu vzorca (D).
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Hal

reakčné
činidlo
rozpúšťadlo,
teplota
vzorec (Al)

vzorec (L l)

Výsledná zlúčenina vzorca (A l) sa potom prípadne môže previesť na zlúčeninu vzorca (A), napr.
dealkylačnou/demetylačnou reakciou, napr. za známych podmienok.
Zlúčenina vzorca (L) sa môže pripraviť zo zlúčeniny vzorca (G) použitím podobných postupov,
ako sú postupy, ktoré sa uviedli skôr.

Hal

acylácia

^

RO

R

R r5 R

C 0 2R'Ŕ2

vzorec (N)

vzorec (G)

hydrolýza a
dekarboxylácia
Hat

cyklizácia
~

Q
R,
RJ

vzorec (L)

R’ r 5 R6

r‘

vzorec (M)

Zlúčenina vzorca (A), v ktorom X je chlór, sa môže pripraviť zo zlúčeniny vzorca (L) buď pro
stredníctvom zlúčeniny vzorca (O) alebo prostredníctvom zlúčeniny vzorca (P) (v ktorom R” je
Ci-C 4 alkyl) za podobných podmienok, ako sú podmienky, ktoré sa opísali skôr.
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SiR",
Hal

reakčné
činidlo
rozpúšťadlo,
teplota
vzorec (P)

vzorec (L)

reakčné činidlo,
rozpúšťadlo,
teplota

reakčné činidlo,
rozpúšťadlo,
teplota
H

reakčné
činidlo
rozpúšťadlo,
teplota
vzorec (A)

vzorec (O)

Zlúčenina vzorca (A), v ktorom X je chlór, sa môže pripraviť aj zo zlúčeniny vzorca (Q) za pod
mienok podobných podmienkam opísaným na prevedenie zlúčeniny vzorca (K) na zlúčeninu
vzorca (D).

báza
rozpúšťadlo,
teplota
vzorec (Q)

Zlúčenina vzorca (Q), v ktorom X je chlór, sa môže pripraviť z aldehydu vzorca (R) spracova
ním s trifenylfosfínom v prítomnosti chloridu uhličitého vo vhodnom rozpúšťadle pri vhodnej
teplote. Chlorid uhličitý je vybraný, aby sa poskytol požadovaný dichlóralkén, a podobné reakcie
sú známe z literatúry (pozri napríklad A. Poloukhtine, V. V. Popik, Journal o f the American
Chemical Society (2007), 129 (40), 12062-12063; L. N . Michaelides, B. Darses, D. J. Dixon,
Organic Letters (2011), 13 (4), 664-667 a F. Gavina, S. V. Luis, P. Ferrer, A. M. Costero, J. A.
Marco, Journal o f Chemical Research, Synopses (1986), (9), 330-1).
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H

reakčné
činidlo

rozpúšťadlo,
teplota
vzorec (Q)

vzorec (R)

Zlúčenina vzorca (R) sa môže pripraviť formyláciou zlúčeniny vzorca (L) (v ktorom Hal je
chlór, bróm alebo jód, výhodne bróm alebo jód). Vhodné podmienky na uskutočnenie formylácie
arylhalogenidov sú známe a zahŕňajú napríklad spracovanie arylhalogenidu s vhodným organokovovým reakčným činidlom (ako je chlorid izopropylhorčíka, w-butyllítium, seÄ:-butyl lítiu m
alebo férc-butyllítium), alebo spracovaním s vhodným alkalickým kovom alebo kovom alkalic
kých zemín (ako je lítium alebo horčík) vo vhodnom rozpúšťadle (ako je dietyléter, dimetoxyetán alebo tetrahydrofurán). Výsledné arylkovové reakčné činidlo potom reaguje s vhodným
formylačným činidlom, ako je VjV-dimetylformamid alebo V-formylmorfolín. Alternatívne sa
zlúčenina vzorca (R) môže pripraviť zo zlúčeniny vzorca (L) (v ktorom Hal môže byť aj pseudohalogén, ako je triflát) spracovaním s karbonylačným činidlom (ako je oxid uhoľnatý) v prítom
nosti vhodného systému katalyzátora, vhodnej bázy a vhodného redukčného činidla (pozri naprí
klad L. Ashfíeld a C. Bamard, Org. Process Res. Dev., 11 (1), 39 -43, 2007).

Hal

vzorec (L)

vzorec (R)

Pri alternatívnom prístupe sa zlúčenina vzorca (I), v ktorom X je metyl a G je výhodne metyl
alebo etyl, môže pripraviť z kyseliny boritej alebo z esteru kyseliny boritej vzorca (S) (ako sa
uvádza ďalej) spracovaním buď s 1-bróm-l-propínom alebo s 1-jód-l-propínom v prítomnosti
vhodného systému katalyzátora, vhodnej bázy a vhodného rozpúšťadla pri vhodnej teplote. Po
dobné reakcie sú známe z literatúry a preferované podmienky zahŕňajú reakciu zlúčeniny vzorca
(S) s 1-jódpropínom v prítomnosti 0,005 až 25 % chloridu paládnatého (vzhľadom na zlúčeninu
vzorca (S)) a 1 až 10 ekvivalentov uhličitanu draselného v zmesi toluénu, vody a metanolu pri
teplote medzi 50 °C a 150 °C, ako opísali Y. Shi, X. Li, J. Liu, W. Jiang, L. Sun, Tetrahedron
Letters (2010), 51 (28), 3626-3628. Zlúčenina vzorca (T), v ktorom G je výhodne metyl alebo
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etyl a R” je Ci-C 4 alkyl, sa môže pripraviť za podobných podmienok použitím buď l-bróm -2-(trimetylsilyl)acetylénu alebo l-jód-2-(trimetylsilyl)acetylénu ako kopulačného partnera. Zlúče
niny vzorca (A) a (P) sa môžu pripraviť zo zlúčenín vzorca (I), respektíve zo zlúčenín vzorca
(T), hydrolýzou enoléteru.
SiR'
SiR”.

G—,

OR
Hal

katalyzátor,
báza,
rozpúšťadlo
vzorec (T)
katalyzátor,
báza,
rozpúšťadlo

hydrolýza
.SiR'

vzorec (P)

X

vzorec (I)
hydrolýza

vzorec (A)

Pri jednom prístupe sa zlúčenina vzorca (S) môže pripraviť zo zlúčeniny vzorca (L) (v ktorom
Hal je výhodne jód alebo bróm) spracovaním s vhodnou bázou (ako je hydrid sodný, hydrid
draselný alebo chlorid izopropylhorčíka) vo vhodnom rozpúšťadle (ako je tetrahydrofurán alebo
dietyléter) a následnou výmennou reakciou kov-halogén (výhodne spracovaním s alkyllítiovým
reakčným činidlom, ako je tt-butyllítium, seA:-butyllítium alebo fórc-butyllítium, alebo s organohorčíkovým reakčným činidlom, ako je chlorid izopropylhorčíka) a následným spracovaním s
trialkylboritanom, B(OR ” )3 (výhodne s trimetylboritanom), čím sa získa zodpovedajúci ester
kyseliny boritej vzorca (S).
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OH
OR

OH

hydrolýza

1. báza

2. R-Li,
rozpúšťadlo
3. B(OR”)3
vzorec (L)

vzorec (S)

Pri alternatívnom prístupe sa zlúčenina vzorca (S) môže pripraviť zo zlúčeniny vzorca (U), v
ktorom G je výhodne metyl alebo etyl, C-H boráciou s vhodným boračným činidlom a s vhod
ným systémom katalyzátora vo vhodnom rozpúšťadle pri vhodnej teplote. Vhodné katalyzátory
zahŕňajú dimér (l,5-cyklooktadién)(metoxy)irídia(I) v kombinácii so 4 ,4 ’-di-terc-butyl-2,2’-dipyridylom, vhodné boračné činidlá zahŕňajú bis(pinakoláto)dibór alebo pinakolborán, a vhodné
rozpúšťadlá zahŕňajú hexán, oktán, tetrahydrofurán a terc-butylmetyléter. Podobné príklady sú
známe z literatúry (pozri napríklad J. F. Hartwig, Chemical Society Reviews (2011), 40 (4),
1992-2002 a T. Ishiyama, N. Miyaura, Pure and Applied Chemistry (2006), 78 (7), 1369-1375).
Preferované podmienky zahŕňajú spracovanie zlúčeniny vzorca (U) s 0,05 až 10 % diméru
(l,5-cyklooktadién)(metoxy)irídia(I) (vzhľadom na zlúčeninu vzorca (U)), 0,05 až 10 % 4 ,4 ’-di-fórc-butyl-2,2’-dipyridylu (vzhľadom na zlúčeninu vzorca (U)) a 1 až 2 ekvivalenty bis(pinakoláto)dibóru (vzhľadom na zlúčeninu vzorca (U)) v ferc-butylmetyléteri pri teplote medzi 50 °C a
150 °C, prípadne za mikrovlnného ožarovania, ako opísali P. Harrisson, J. Morris, T. B. Marder,
P. G. Steel, Organic Letters (2009), 11 (16), 3586-3589.
OR

reakčné
činidlo

OR

katalyzátor,
rozpúšťadlo,
teplota
vzorec (U)

vzorec (S)

Zlúčeniny vzorca (U) sa môžu pripraviť zo zlúčenín vzorca (W) použitím podobných postupov,
ako sú postupy opísané vyššie, pričom sa vychádza zo zlúčenín vzorca (Y), ktoré sú známymi
zlúčeninami.
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acylácia
R3 R4Rs R* Ó02R'Ŕ2
vzorec (X)

vzorec (Y)

hydrolýza a
dekarboxylácia

cyklizácia
■*----------

Q
R
R” R’r5 R8
vzorec (W)

vzorec (V)

Navyše sa zlúčenina vzorca (A), v ktorom X je metyl, môže pripraviť pinakolovým prešmykom
zlúčeniny vzorca (Z) alebo zlúčeniny vzorca (AA), v ktorom X je metyl a R’” je C 1-C 4 alkyl (vý
hodne metyl), za protických podmienok alebo v prítomnosti Lewisovej kyseliny (pozri napríklad
Eberhardt, U. et. al., Chem. Ber. (1983), 116 (1), 119-35 a Wheeler, T. N. US 4 283 348). Pre
ferované podmienky zahŕňajú reakciu zlúčeniny vzorca (Z) alebo zlúčeniny vzorca (A A ) s kyse
linou trifluóroctovou pri teplote miestnosti.

HO

HO.

pinakolový
prešmyk

R"',SiOi

vzorec (Z)

vzorec (AA)

vzorec (A)

Zlúčenina vzorca (Z) a zlúčenina vzorca (AA), v ktorom X je metyl a R’” je C 1-C 4 alkyl (vý
hodne metyl), sa môžu pripraviť spracovaním zlúčeniny vzorca (AC) so zlúčeninou vzorca (A B)
v prítomnosti Lewisovej kyseliny (ako je fluorid boritý, chlorid titaničitý alebo jodid horečnatý)
prípadne vo vhodnom rozpúšťadle (ako je dichlórmetán) pri teplote medzi -80 °C a 30 °C (pozri
napríklad Li, W.-D. Z. a Zhang, X .-X ., Org. Lett. (2002), 4 (20), 3485-3488; Shimada, J. et al., J.
Am. Chem. Soc. (1984), 106 (6), 1759-73; Eberhardt, U. et. al., Chem. Ber. (1983), 116 (1),
119-35 a Wheeler, T. N. US 4 283 348). Zlúčenina vzorca (AB), v ktorom X je metyl, je známa
alebo sa môže pripraviť zo známych reakčných činidiel použitím známych spôsobov.
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x

FTjSiO.

0=a
R3

x
R\
R—A

vzorec (Z)

OSiFCj
(

R

kyselina

+

+

o

X
vzorec (AC)

vzorec (AB)
R-'jSiO,

0=

vzorec (AA)

Zlúčeniny vzorca (AC), v ktorom R’” je Ci-C 4 alkyl (výhodne metyl), sa môžu pripraviť zo
zlúčenín vzorca (AD), v ktorom R”” je alkylová skupina (výhodne metyl), v prítomnosti tri-Ci-C 4 alkylsilylchloridu a kovu (výhodne sodíka) vo vhodnom rozpúšťadle (ako je toluén alebo
dietyléter) pri teplote medzi 20 °C a 150 °C (pozri napríklad Blanchard, A. N . a Bumell, D. J.,
Tetrahedron Lett. (2001), 42 (29), 4779-4781 a Salaun, J. et al., Tetrahedron (1989), 45 (10),
3151-62).

,OSiR’

O
vzorec (AD)

vzorec (AC)

Zlúčeniny vzorca (AD) sú buď známymi zlúčeninami alebo sa môžu pripraviť zo známych
reakčných činidiel použitím známych spôsobov.
Podobne sa zlúčeniny vzorca (P) môžu pripraviť aj zo zlúčenín vzorca (AC), v ktorom R’” je
Ci-C 4 alkyl (výhodne metyl), a zo zlúčenín vzorca (AE), v ktorom R” je Ci-C 4 alkyl (výhodne
metyl), použitím podobných postupov a podmienok, ako sú postupy a podmienky, ktoré sa opí
sali skôr. Zlúčeniny vzorca (AE) sú známe alebo sa môžu pripraviť zo známych reakčných či
nidiel použitím známych spôsobov.
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SiR'

HO
R "'S iO ,

SiR'
R \

vzorec (AF)

o s í R'"3

kyselina

Ml
R

SiR’

o sír™ 3

vzorec (AC)

vzorec (AE)

HO.
R'",SiO,

vzorec (AG)
pinakolový
prešmyk
SiR'

vzorec (P)
Podobne sa zlúčeniny vzorca (L) môžu pripraviť aj zo zlúčenín vzorca (AC), v ktorom R”” je
Ci-C 4 alkyl (výhodne metyl), a z halogenovaných zlúčenín vzorca (AH) použitím podobných
postupov a podmienok, ako sú postupy a podmienky, ktoré sa opísali skôr. Zlúčeniny vzorca
(AH) sú známe alebo sa môžu pripraviť zo známych reakčných činidiel použitím známych spô
sobov.
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■Hal
HO.

vzorec (AI)

Hal

OSiR"

kyselina

+
R

OSiR"
— 3

vzorec (AC)

Hal

vzorec (AH)
HO.
R"' SiO,

vzorec (AJ)
pinakolový
prešmyk

vzorec (L)

Navyše sa zlúčeniny vzorca (V) môžu pripraviť aj zo zlúčenín vzorca (AC), v ktorom R”” je
Ci-C 4 alkyl (výhodne metyl), a zo zlúčenín vzorca (AK) použitím podobných postupov a pod
mienok, ako sú postupy a podmienky, ktoré sa opísali skôr. Zlúčeniny vzorca (V) sú známe ale
bo sa môžu pripraviť zo známych reakčných činidiel použitím známych spôsobov.
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HO
R"*,SiO.

\

OSiR'”,

vzorec (AL)

kyselina
+

OSiR",

vzorec (AC)

vzorec (AK)

HO.

vzorec (AM)
p in a k o lo v ý

prešmyk

vzorec (V)

Pri ďalšom prístupe sa zlúčenina vzorca (A), v ktorom X je metyl, môže pripraviť reakciou zlú
čeniny vzorca (AN) s trikarboxylátom arylolova v prítomnosti vhodného liganda a vo vhodnom
rozpúšťadle. Podobné reakcie sa opisujú v literatúre (pozri napríklad M. Muehlebach et al., WO
08/071405; J. Pinhey, B. Rowe, Aust. J. Chem., (1979), 32, 1561-6; J. Morgan, J. Pinhey, J.
Chem. Soc. Perkin Trans. 1, (1990), 3, 715-20). Trikarboxylátom arylolova je výhodne triacetát
arylolova vzorca (AO). Ligandom je výhodne heterocyklus obsahujúci dusík, ako je N,N -dimetylaminopyridín, 1,10-fenantrolínpyridín, bipyridín alebo imidazol, a výhodne sa použije jeden
až desať ekvivalentov liganda vzhľadom na zlúčeninu vzorca (AN). Ligandom je najvýhodnejšie
A./V-dimetylaminopyridín. Rozpúšťadlom je výhodne chloroform, dichlórmetán alebo toluén,
najvýhodnejšie chloroform, alebo zmes chloroformu a toluénu. Reakcia sa výhodne uskutočňuje
pri teplote -10 °C až 100 °C, najvýhodnejšie pri teplote 40 °C až 90 °C.
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.x

x
R

lig a n d ,

R

rozpúšťadlo
+

R

O

A c 0 .p
A c O 'l
OAc

3

R^

-10 °C až 100 °C R4’
R'
R'

vzorec (AN)

vzorec (AO)

vzorec (A)

Zlúčeniny vzorca (AN) sú známymi zlúčeninami alebo sa môžu pripraviť zo známych reakčných
činidiel použitím známych spôsobov.
Zlúčenina vzorca (AO), v ktorom X je metyl, sa môže pripraviť zo zlúčeniny vzorca (AP) spra
covaním s octanom olovičitým vo vhodnom rozpúšťadle (napríklad v chloroforme) pri teplote
25 °C až 100 °C (výhodne pri teplote 25 °C až 50 °C) a prípadne v prítomnosti katalyzátora, ako
je octan ortutnatý, podľa postupov opísaných v literatúre (pozri napríklad K. Shimi, G. Boyer,
J.-P. Finet a J.-P. Galy, Letters in Organic Chemistry, (2005), 2, 407-409; J. Morgan a J. Pinhey,
J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1; (1990), 3, 715-720).

Pb(OAc)4

vzorec (AP)

rozpúšťadla,
katalyzátor,
25 °C až 100 °C

vzorec (AO)

Kyselina arylboritá vzorca (AP), v ktorom X je metyl, sa môže pripraviť z arylhalogenidu vzorca
(AQ), v ktorom X je metyl a Hal je bróm alebo jód, známymi spôsobmi (pozri napríklad W.
Thompson a J. Gaudino, J. Org. Chem., (1984), 49, 5237-5243 a R. Hawkins et al., J. Am.
Chem. Soc., (1960), 82, 3053-3059). Arylhalogenid vzorca (AQ) sa teda m ôže spracovať s alkyllítiom alebo s halogenidom alkylhorčíka pri nízkej teplote a získané aryllítiové alebo arylhorčíkové reakčné činidlo sa nechá reagovať s trialkylboritanom, B(OR”) 3 , výhodne s trimetylboritanom, čím sa získa aryldialkylboritan, ktorý môže za kyslých podmienok hydrolyzovať na
požadovanú kyselinu boritú vzorca (AP). Alternatívne sa rovnaká celková transformácia zlúče
niny (AQ) na zlúčeninu (AP) môže dosiahnuť boračnou reakciou katalyzovanou paládiom za
známych podmienok použitím známych reakčných činidiel (pozri napríklad T. Ishiyama, M.
Murata, N. Miyaura, J. Org. Chem. (1995), 60, 7508-7501; a K. L. Billingsley, T. E. Barder, S.
L. Buchwald, Angew. Chem. Int. Ed. (2007), 46, 5359-5363) a následnou hydrolýzou prechod
ného esteru kyseliny boritej.
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1. alkylítium alebo
Grignardovo činidlo
HO.
Haľ

2. B (0 R ”)3
3 . H 30 +
vzorec (AQ)

vzorec (AP)

borácia
katalyzovaná
paládiom

hydrolýza

RO.

Pri alternatívnom prístupe sa zlúčenina vzorca (A), v ktorom X je metyl, môže pripraviť reakciou
zlúčeniny vzorca (AR), v ktorom Ar je arylový zvyšok (výhodne fenyl), s kyselinou arylboritou
vzorca (AP) v prítomnosti vhodného paládiového katalyzátora, vhodnej bázy, prípadne v prítom
nosti vhodného liganda alebo aditíva, a vo vhodnom rozpúšťadle.

katalyzátor,
ligand
OH

vzorec (AR)

R

báza,
rozpúšťadlo

vzorec (AP)

vzorec (A)

Vhodné paládiové katalyzátory zahŕňajú napríklad halogenidy paládnaté, octan paládnatý a síran
paládnatý, a výhodne je ním octan paládnatý. Vhodné ligandy zahŕňajú trifenylfosfín, tricyklopentylfosfín, tricyklohexylfosfín, 2-dicyklohexylfosfíno-2’,6 ’-dimetoxybifenyl, 2-dicyklohexylfosfino-2,,4’,6’-triizopropylbifenyl, l,ľ-bis(difenyfosfm o)ferocén a l,2-bis(difenylfosfino)etán.
Reakcia sa môže uskutočňovať aj v prítomnosti ďalších aditív, ako sú tetralkylamóniové soli,
napríklad tetrabutylamóniumbromid. Vhodné bázy zahŕňajú hydroxidy alkalických kovov, ob
zvlášť hydroxid lítny. Vhodným rozpúšťadlom je vodný 1,2-dimetoxyetán.
Zlúčenina vzorca (AR), v ktorom Ar je fenyl, sa môže pripraviť zo zlúčeniny vzorca (A N ) spra
covaním s jódovým reakčným činidlom s vysokým mocenstvom („hypervalent“), ako je (diacetoxy)jódbenzén alebo jodozylbenzén, a s bázou, ako je vodný uhličitan sodný, hydroxid lítny
alebo hydroxid sodný, v rozpúšťadle, ako je voda alebo vodný alkohol, ako je vodný etanol,
podľa postupov, ktoré opísali K. Schank a C. Liek, Synthesis (1983), 392; R. Moriarty et al, J.
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Am. Chem. Soc., (1985), 107, 1375, alebo podľa postupov, ktoré opísali Z. Yang et al., Org.
Lett., (2002), 4 (19), 3333:
o
PhI(OAc)2
báza, rozpúšťadlo
vzorec (R)
v ktorom Ar je fenyl

vzorec (AN)

Pri ďalšom prístupe sa zlúčenina vzorca (I) (v ktorom X je metyl a G je výhodne metyl alebo
etyl) môže pripraviť reakciou zlúčeniny vzorca (AS) (v ktorom G je výhodne Ci^alkyl a Hal je
halogén, výhodne bróm alebo jód) s kyselinou arylboritou vzorca (AP) v prítomnosti vhodného
paládiového katalyzátora (napríklad 0,001 až 50 % octanu paládnatého vzhľadom na zlúčeninu
(AS)) a bázy (napríklad 1 až 10 ekvivalentov fosforečnanu draselného vzhľadom na zlúčeninu
(AS)) a výhodne v prítomnosti vhodného liganda (napríklad 0,001 až 50 % (2-dicyklohexylfosfino)-2’,6 ’-dimetoxybifenylu vzhľadom na zlúčeninu (AS)), a vo vhodnom rozpúšťadle (napríklad
v toluéne), výhodne pri teplote medzi 25 °C a 200 °C. Podobné kopulácie sú známe z literatúry
(pozri napríklad Y. Song, B. Kim a J.-N. Heo, Tetrahedron Letters (2005), 46 (36), 5987-5990).
Zlúčenina vzorca (I) sa môže previesť na zlúčeninu vzorca (A) hydrolýzou za známych podmie
nok.

x

x
katalyzátor, ligand
báza, rozpúšťadlo

R
R'

vzorec (AS)

vzorec (I)

vzorec (AP)

hydrolýza
X

R'

vzorec (A)

Zlúčenina vzorca (AS) sa môže pripraviť halogenáciou zlúčeniny vzorca (AN) a následnou reak
ciou výsledného halogenidu vzorca (AU) s C1-C4 alkylhalogenidom alebo s tri-Ci-C 4 -alkyl-
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ortoformátom za známych podmienok, napríklad postupmi, ktoré opísali R. Shepherd a A. White
(J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1 (1987), 2153-2155) a Y.-L. Lin et al. (Bioorg. Med. Chem.
(2002), 10, 685-690). Alternatívne sa zlúčenina vzorca (AS) môže pripraviť reakciou zlúčeniny
vzorca (AN) s Ci-C 4 alkylhalogenidom alebo s tri-Ci-C 4 -alkylortoformátom a halogenáciou vý
sledného enoléteru vzorca (AT) za známych podmienok (pozri napríklad Y. Song, B. Kim a J.-N.
Heo, Tetrahedron Letters (2005), 46(36), 5987-5990).

halogenácia
alkylácia
vzorec (AU)

G

vzorec (AS)

vzorec (AN)
G

halogenácia

alkylácia

vzorec (AT)

Pri ďalšom prístupe sa zlúčenina vzorca (AN), v ktorom X je metyl, môže pripraviť reakciou
zlúčeniny vzorca (Y) so zlúčeninou vzorca (AQ) v prítomnosti vhodného paládiového katalyzátora (napríklad 0,001 až 50 % octanu paládnatého vzhľadom na zlúčeninu (AN)) a bázy (napríklad 1 až 10 ekvivalentov fosforečnanu draselného vzhľadom na zlúčeninu (AN)) a výhodne v
prítomnosti vhodného liganda (napríklad 0,001 až 50% (2-dicyklohexylfosfino)-2’,4’,6 ,-triizopropylbifenylu vzhľadom na zlúčeninu (AN)), a vo vhodnom rozpúšťadle (napríklad v dioxáne),
výhodne pri teplote medzi 25 °C a 200 °C a prípadne za mikrovlnného zohrievania.
x

x
katalyzátor, ligand
báza, rozpúšťadlo
R"

vzorec (AN)

vzorec (AQ)

vzorec (A)
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Podobné kopulácie sú známe z literatúry (pozri napríklad S. Buchwald et al., J. Am . Chem. Soc.
(2000), 122, 1360-1370; B. Hong et al., WO 2005/000233). Alternatívne sa zlúčenina vzorca (A)
môže pripraviť reakciou zlúčeniny vzorca (AN) so zlúčeninou vzorca (AQ) v prítomnosti vhod
ného medeného katalyzátora (napríklad 0,001 až 50 % jodidu meďného vzhľadom na zlúčeninu
(AN)) a bázy (napríklad 1 až 10 ekvivalentov uhličitanu cézneho vzhľadom na zlúčeninu (AN))
a výhodne v prítomnosti vhodného liganda (napríklad 0,001 až 50 % L-prolínu vzhľadom na zlú
čeninu (A N)), a vo vhodnom rozpúšťadle (napríklad v dimetylsulfoxide), výhodne pri teplote
medzi 25 °C a 200 °C. Podobné kopulácie sú známe z literatúry (pozri napríklad Y. Jiang et al.,
Synlett, (2005), 18, 2731-2734, a X. Xie et al., Organic Letters (2005), 7(21), 4693-4695).
Podobne sa zlúčenina vzorca (P) môže pripraviť aj použitím podobných spôsobov, ako sú spô
soby, ktoré sa opísali skôr, pričom sa vychádza zo zlúčenín (AV), (AW ) a (AX), ktoré sú známe
alebo ktoré sa môžu pripraviť zo známych reakčných činidiel použitím známych spôsobov.
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SiR".

Hal
HO.

vzorec (AS)

vzorec (AV)
katalyzátor, ligand
, báza, rozpúšťadlo
SiR'

.SiR'

hydrolýža

Ac0> b ' S =
Ac°

SiR'

OAc R'

vzorec (AX)

ligand, rozpúšťadlo <
r
R

katalyzátor, ligand vzorec (AR)

-10 °C až 100 °C

báza, rozpúšťadlo

R‘

vzorec (P)

SiR",

HO.
OH

katalyzátor, ligand
báza, rozpúšťadlo
vzorec (AN)

*

vzorec (A V)
•SiR",

Haľ

vzorec (ÁN)

vzorec (AW)

Podobne sa zlúčenina vzorca (L) môže pripraviť aj použitím podobných postupov, ako sú postu
py, ktoré sa opísali skôr, pričom sa vychádza zo zlúčenín (AY), (AZ) a (AAA ), ktoré sú známe
alebo ktoré sa môžu pripraviť zo známych reakčných činidiel použitím známych spôsobov.
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Hal

"

*

o

i

OH

L
R

vzorec (AY)
katalyzátor, ligand
báza, rozpúšťadlo

hydrolýza
Hal

vzorec (AN)
+

katalyzátor, ligand

ligand, rozpúšťadlo

báza, rozpúšťadlo

-10 °C až 100 °C
A cO ,
AcO

;Pb

I
,j
OAc R

vzorec (AR)

vzorec (L)
katalyzátor, ligand
báza, rozpúšťadlo

vzorec (AAA)

OH

RJ

vzorec (AY)

Hal
Hal

vzorec (AN)

vzorec (AZ)

Navyše sa zlúčenina vzorca (V) môže pripraviť aj použitím podobných spôsobov, ako sú spôso
by, ktoré sa opísali skôr, pričom sa vychádza zo zlúčenín (AAB), (AAC) a (AAD), ktoré sú zná
me alebo ktoré sa môžu pripraviť zo známych reakčných činidiel použitím známych spôsobov.
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Ha!

HO,

B
1

OH

12

R

vzorec (AAB)

vzorec (AS)

katalyzátor, ligand
báza, rozpúšťadlo

-Ar

hydrolýza

v z o re c

(AN)

+
R'

ligand, rozpúšťadlo

katalyzátor, ligand

-10 °C až 100 °C

báza, rozpúšťadlo

vzorec (AR)

RA cO ,
>b
AcO i
12
OAc R
v z o re c

vzorec (V)

HO„

katalyzátor, ligand
báza, rozpúšťadlo

(AAD)

B
1

OH

'2

R

vzorec (AAB)

Hal
R“

vzorec (AN)

R

vzorec (AAC)

Okrem toho sa zlúčenina vzorca (L) môže pripraviť reakciou zlúčeniny vzorca (AN) s halogénnitrobenzénom vzorca (AAE) (za podmienok podobných podmienkam opísaným pre kopuláciu
zlúčeniny vzorca (AN) a zlúčeniny vzorca (AQ), aby sa získala zlúčenina vzorca (AAF)), čím sa
získa zlúčenina vzorca (AJ), ktorá sa potom redukuje za štandardných podmienok (podobný prí
klad pozri T. N. Wheeler, C A 1113959). Anilín (AAG) sa potom prevedie na arylhalogenid (L)
za Sandmeyerových podmienok (podobný príklad pozri T. N. Wheeler, CA 1113959).
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NO.

vzorec (AN)
katalyzátor, ligand

<

báza, rozpúšťadlo
NO.

R”

redukcia

vzorec (AAF)

Haľ

NH.

vzorec (AAG)
Sandmeyer

vzorec (AAE)

Hal

vzorec (L)

Pri ďalším prístupe sa zlúčenina vzorca (A), v ktorom X je metyl, môže pripraviť derivatizáciou
zlúčeniny vzorca (AAH), ktorou je zlúčenina vzorca (I), v ktorom X je metyl, G je vodík a R4 a
R5 spoločne tvoria väzbu. Zlúčeninami vzorca (AAH) sú a,p-nenasýtené cyklické dióny a podro
bujú sa reakciám v prítomnosti reakčných činidiel, o ktorých je známe, že sa nimi uskutočňujú
transformácie a,P-nenasýtených ketónov, čím sa získajú ďalšie zlúčeniny vzorca (A).

derivatizácia

vzorec (AAH)

vzorec (A)

Napríklad zlúčenina vzorca (AAH), v ktorom X je metyl, môže reagovať s vhodným nukleofilom, Nuc-H, prípadne v prítomnosti vhodnej bázy a vhodného rozpúšťadla, čím sa získajú zlú
čeniny vzorca (A), v ktorom X je metyl a R5 je skupina Nuc vyplývajúca z nukleofilného ataku a
R4 je vodík.
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Nuc-H
báza, rozpúšťadlo

Nuc'
vzorec (A), v ktorom X je metyl,
R5 je Nuc a R4 je H

vzorec (AAH)

Vhodné nukleofíly, Nuc-H, zahŕňajú, ale bez toho, aby na ne boli obmedzené, prípadne substi
tuované Ci-Cealkyltioly, prípadne substituované aryltioly, prípadne substituované heteroaryltioly, prípadne substituované Ci-Cealkylalkoholy a prípadne substituované C3 -C 7 cyklické alkoholy
(vrátane C 3 -C 6 alicyklických alkoholov, 4-členných až 6-členných heterocyklických alkoholov,
fenolov a heteroaromatických alkoholov).
Zlúčenina vzorca (AAH), v ktorom X je metyl, sa bude zúčastňovať aj na cykloadičných reak
ciách za vhodných podmienok, čím sa poskytnú ďalšie zlúčeniny vzorca (A).
Napríklad zlúčenina vzorca (AAH ), v ktorom X je metyl, môže reagovať s vhodným 1,3-diénom
vzorca (AAI), v ktorom Ra predstavuje vhodný substituent (ako je Ci-C 4 alkyl, Ci-CUalkoxyskupina alebo tri-Ci-C 4 alkylsilyloxyskupina), a n je 0, 1 alebo 2, za vhodných podmienok, čím
sa získajú zlúčeniny vzorca (A), v ktorom R4 a R5 spoločne s atómami, na ktoré sú pripojené,
tvoria nenasýtený 6-členný kruh.

X )n
vzorec (AAI)
katalyzátor,
rozpúšťadlo
vzorec (AAH)

vzorec (A), v ktorom X je metyl a
R4 a R5 sú spojené, čím vytvárajú
nenasýtený 6-členný kruh

Vhodné 1,3-diény zahŕňajú 1,3-butadién (alebo nejaký ekvivalent, napríklad, 2,5-dihydrotiofén-1,1-dioxid) a substituované 1,3-butadiény. Podobne môže zlúčenina vzorca (AAH), v ktorom X
je metyl, reagovať aj s cyklickými diénmi vzorca (AAJ), ako je cyklopentadién (W je -CH 2 - a Rb
je vodík), substituované cyklopentadiény, cyklohexa-l,3-dién (W je -CH 2 -CH 2 - a Rb je vodík),
substituované cyklohexa-1,3-diény, furán (W je kyslík a Rb je vodík) a substituované furány.
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W

vzorec (AAJ)
katalyzátor,

rozpúšťadlo
vzorec (AAH)

vzorec (A), v ktorom X je metyl a
R4 a R5 sú spojené, čím vytvárajú
nenasýtený kruh,
ktorý je ďalej premostený

Odborníci kvalifikovaní v tejto oblasti pochopia, že cyklické diény vzorca (AAJ) nesúce široký
okruh substituentov Rb sa budú podrobovať cykloadičným reakciám so zlúčeninou vzorca
(AAH), čím sa získajú nové zlúčeniny vzorca (A), za vhodných podmienok (napríklad, v prí
tomnosti alebo v neprítomnosti katalyzátorov typu Lewisovej kyseliny, ako je chlorid hlinitý,
chlorid bizmutitý, trifluórmetánsulfonát bizmutitý, fluorid boritý, chlorid ceritý, trifluórmetánsulfonát med’ný, chlorid dietylhliníka, chlorid hafniČitý, chlorid železitý, chloristan lítny, tri
fluórmetánsulfonát lítny, bromid horečnatý, jodid horečnatý, trifluórmetánsulfonát skanditý,
chlorid ciničitý, chlorid titaničitý, izopropoxid titaničitý, trimetylhliník, A-trimetylsilyl-bis(trifluórmetánsulfonyl)imid, trimetylsilyltrifluórmetánsulfonát, trifluórmetánsulfonát yterbitý, jodid
zinočnatý a chlorid zirkoničitý, a v prítomnosti alebo v neprítomnosti rozpúšťadiel, ako je chlo
roform, dichlórmetán, dietyléter, etanol, metanol, perfluórované alkány, ako je perfluórhexán,
toluén, voda a iónové kvapaliny, ako je l-butyl-3-metylimidazóliumtetrafluórboritan a 1-butyl-3-metylimidazóliumhexafluórfosfát, a pri normálnom atmosférickom tlaku alebo za podmienok
vysokého tlaku), ako opísali napríklad G. Silvero et al., Tetrahedron (2005), 61, 7105-7111; I.
Hemeon et al., Synlett, (2002), 11, 1815-1818; S. Otto a J. Engberts, Pure Appl. Chem. (2000),
72 (7), 1365-1372; R. Breslow, Acc. Chem. Res., (1991), 24 (6), 159-164; K. Hara et al., Org.
Lett., (2005), 7 (25), 5621-5623; J, Augé et al., Synlett, (2000), 6, 877-879, B. Garrigues a A.
Oussaid, J. Organometallic Chem., (1989), 585, 253-255; B. Mathieu a L. Ghosez, Tetrahedron
Lett., (1997), 38 (31), 5497-5500; M. Ordonez et al., Tetrahedron Asymmetry, (1996), 7 (9),
2675-2686; S. Kobayashi et al., Tetrahedron Lett., (1993), 34 (23), 3755-3758; C. Cativiela et
al., U. Pindur et al., Chem. Rev., (1993), 93, 741-761; Tetrahedron, (1992), 48 (31), 6467-6476;
J. Aube et al., J. Am. Chem. Soc., (1992), 114, 5466-5467; S. Danishefsky a M. Bednarski,
Tetrahedron Lett., (1985), 26 (21), 2507-2508 a odkazy v tomto dokumente); Q. Chu, W. Zhang
a D. Curran, Tetrahedron Lett., (2006), 47, 9287-9290; K. Ishihara a K. Nakano, J. Am. Chem.
Soc., (2005), 127 (30), 10504-10505; a A. Northrup a D. MacMillan, (2002), J. Am. Chem. Soc.,
124(11), 2458-2460).
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Reakcia zlúčenín vzorca (AAH) so zlúčeninami vzorca (AAI) alebo so zlúčeninami vzorca
(AAJ) poskytuje zlúčeniny vzorca (A), v ktorom R4 a R5 sú spojené, čím vytvárajú nenasýtený
kruh. Takýmito zlúčeninami sú alkény, ktoré sa môžu podrobovať reakciám typickým pre alkény
(napríklad redukcii, halogenácii alebo krížovej kopulácii), čím sa pripravia ďalšie zlúčeniny
vzorca (A).
Zlúčenina vzorca (AAH), v ktorom X je metyl, m ôže pôsobiť aj ako dipolarofil a z tohto dôvodu
sa bude podrobovať celému radu 3+2 cykloadičných reakcií s vhodnými dipolárnymi reakčnými
činidlami za vhodných podmienok. Napríklad zlúčenina vzorca (AAH) môže reagovať s nitriloxidom vzorca (AAK), v ktorom Rc je vhodný substituent (napríklad Ci-C 4 alkyl alebo aryl),
alebo s nitrónom vzorca (AAL), v ktorom Re, Rf a Rg sú vhodné substituenty (napríklad vodík
alebo Ci-C 4 alkyl), za vhodných podmienok, čím sa získajú ďalšie zlúčeniny vzorca (A), v kto
rom R4 a R5 spoločne s atómami, na ktoré sú pripojené, tvoria izoxazolínový kruh, respektíve
izoxazolidínový kruh.

x

vzorec (AAK)
R6'

W
vzorec (AAH)

vzorec (A) v ktorom X je metyl a R4 a R5
sú spojené, čím vytvárajú izoxazolín

N
U
O
vzorec (AAL)

vzorec (A) v ktorom X je metyl a R4 a R5
sú spojené, čím vytvárajú izoxazolidín

Vhodné podmienky na uskutočnenie 3+2 cykloadícií opísali napríklad L. Deng a Y. Hu, Synth.
Commun. (2007), 37, 157-163; E. Kantorowski et al., J. Org. Chem., (1998), 63, 5272-5274; a
V. Jäger a I. Miiller, Tetrahedron (1985), 41 (17), 3519-3528.
Pri ďalšom prístupe sa zlúčenina vzorca (A), v ktorom X je metyl a R5 je Nuc (a Nuc má rovna
ký význam, ako sa definovalo skôr) môže pripraviť hydrolýzou zlúčeniny vzorca (I), v ktorom G
je Ci-C 4 alkyl, za kyslých podmienok.
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H,0+
Nuc1

vzorec (A), v ktorom X je metyl
a R5je Nuc

vzorec (I), v ktorom X je metyl
a R5je Nuc

Zlúčenina vzorca (I) (v ktorom X je metyl, G je Ci-C 4 alkyl a R5 je Nuc) sa m ôže pripraviť zo
zlúčeniny vzorca (I) (v ktorom X je metyl, R5 je Hal a Hal je chlór, bróm alebo jód) spracovaním
s nukleofílom, Nuc-H, prípadne v prítomnosti vhodnej bázy a vo vhodnom rozpúšťadle. Vhodné
podmienky na uskutočnenie nukleofilných substitučných reakcií opísali napríklad J. March,
Advanced Organic Chemistry, 3rd Edition, J. W iley and Sons, 1985.

Nuc-H
báza, rozpúšťadlo
Hal
vzorec (I), v ktorom X je metyl
a R5je Hal

vzorec (I), v ktorom X je metyl
a R5 je Nuc

Zlúčenina vzorca (I), v ktorom X je metyl a R5 je Hal, sa môže pripraviť zo zlúčeniny vzorca (I),
v ktorom X je metyl a R5 je vodík, halogenáciou.

halogenácia

G' n R" V
9
ií
k

R\

R2
H a ľ 'y

vzorec (I), v ktorom X je metyl
a R? je vodík

0

vzorec (I), v ktorom X je metyl
a R5je Hal

Napríklad zlúčenina vzorca (I), v ktorom X je metyl, Hal je chlór a G je Ci-C 4 alkyl, sa môže pri
praviť reakciou zlúčeniny vzorca (I), v ktorom X je metyl a R5 je vodík, s chloridom meďnatým
a chloridom lítnym podľa postupu, ktorý opísali E. Kosower et al., J. Org. Chem., (1963), 28,
630. Alternatívne sa zlúčenina vzorca (AM), v ktorom X je metyl, Hal je bróm a G je Ci-C 4 alkyl,
m ôže pripraviť spracovaním zlúčeniny vzorca (I), v ktorom R5 je vodík, s dibutylboryltrifluór-
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metánsulfonátom a iV-brómsukcínimidom spôsobmi podobnými spôsobom, ktoré opísali P. Page
et al., Tetrahedron (1995), 51 (4), 1285-1294).
Alternatívne sa zlúčenina vzorca (A), v ktorom X je metyl a R4 a R5 sú vodík, môže pripraviť re
dukciou zlúčeniny vzorca (AAH) za podmienok, ktoré sú kompatibilné so substrátom, napríklad
v prítomnosti borohydridu sodného a chloridu meďného, ako opísali M. Narisada, I. Horibe, F.
Watanabe a K. Takeda, Journal o f Organic Chemistry (1989), 54 (22), 5308-13.

redukcia

vzorec (A), v ktorom X je metyl
a R4 a R5je vodík

vzorec (AAH)

Zlúčenina vzorca (AAH), v ktorom X je metyl, sa môže pripraviť oxidáciou zlúčeniny vzorca
(AAM) vo vhodnom rozpúšťadle, ako je toluén, acetón, chloroform, dichlórmetán alebo 1,4-dioxán. Na uskutočnenie tejto transformácie je vhodný široký rad oxidačných činidiel, vrátane
anorganických oxidačných činidiel, ako je oxid chrómový, pyridíniumdichróman, oxid manganičitý a alkoxidy hlinité, ako je izopropoxid hlinitý, rovnako ako organických oxidačných čini
diel, ako je 2,3-dichlór-5,6-dikyano-p-benzochinón, a jódové oxidačné činidlá s vysokým
mocenstvom, ako je l,l,l,-tris(acetyloxy)-l,l-d ihyd ro-l,2-benziodoxol-3(lH )-ón (Dess-Martinov perjodinan). Vhodné postupy opísali napríklad K. Saito a H. Yamachika, US 4 371 711 a G.
Piancatelli et al., Tetrahedron (1978), 34, 2775. Preferované je použitie oxidu chrómového v
zmesi kyseliny sírovej a acetónu (Jonesovo činidlo).

oxidácia

OH
vzorec (AAM)

vzorec (AAH)

Zlúčenina vzorca (AAM ), v ktorom X je metyl, sa môže pripraviť zo zlúčeniny vzorca (AAN)
spracovaním s vhodným kyslým katalyzátorom v prítomnosti vody a prípadne v prítomnosti
vhodného rozpúšťadla.
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x

x
vodný roztok
kyseliny

R

R;

alebo ZnCtj, voda
R'

vzorec (AAM)

vzorec (AAN)

Napríklad zlúčenina vzorca (AAN), v ktorom X je metyl, sa môže previesť na zlúčeninu vzorca
(AAM ) v prítomnosti vodného roztoku kyseliny, ako je kyselina fosforečná alebo kyselina polyfosforečná, za podmienok, ktoré opísali K. Saito a H. Yamachika, US 4 371 711. Alternatívne sa
zlúčenina vzorca (AAM ), v ktorom X je metyl, môže pripraviť zo zlúčeniny vzorca (AA N ) prešmykom v prítomnosti katalyzátora typu Lewisovej kyseliny, ako je chlorid zinočnatý, podľa
postupu, ktorý opísali G. Piancatelli et al., Tetrahedron, (1978), 34, 2775.
Zlúčenina vzorca (AAN ), v ktorom X je metyl, sa môže pripraviť adíciou vhodného organokovového reakčného činidla, ako je halogenid arylhorčíka vzorca (AAQ ), v ktorom X je metyl a
Hal je halogenid, ako je chlorid, bromid alebo jodid, alebo aryllítiového reakčného činidla vzor
ca (AAP) alebo diarylzinkového reakčného činidla vzorca (AAO) na furán-2-karboxaldehyd
vzorca (AAR) podľa známych postupov (pozri napríklad G. Panda et al., Tetrahedron Lett.,
(2005), 46, 3097).

alebo

vzorec (AAQ)

X

vzorec (AAP)

vzorec (AAR)

vzorec (AAN)

2

vzorec (AAO)

Organokovové reakčné činidlo vzorca (AAQ), vzorca (AAP) a vzorca (AAO), v ktorom X je
metyl, sa môže pripraviť známymi spôsobmi zo zlúčeniny vzorca (AQ).
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Navyše sa zlúčenina vzorca (I), v ktorom X je metyl a R5 je vodík, môže pripraviť redukciou zlú
čeniny vzorca (AAS), v ktorom Rf a Rg sú vhodné substituenty, za podobných podmienok ako sú
podmienky opísané na prevedenie zlúčeniny vzorca (AAH) na zlúčeninu vzorca (A), v ktorom X
je metyl a R4 a R5 sú vodík.

Zlúčenina vzorca (AAS), v ktorom X je metyl, sa môže pripraviť napríklad zo zlúčeniny vzorca
(I) (v ktorom X je metyl, R5 a R6 sú vodík a G je výhodne metyl) a zo zlúčeniny vzorca (AAT)
za bázických podmienok a následnou elimináciou. Vhodné bázy zahŕňajú diizopropylamid lítny,
hexametyldisilazid sodný a terc-butoxid draselný, a reakcia sa výhodne uskutočňuje vo vhodnom
rozpúšťadle (ako je tetrahydrofurán), pri teplote medzi -80 °C a 30 °C (pozri napríklad Drege, E.
et al. Tetrahedron Letters (2005), 46 (42), 7263-7266 a Drege, E. et al., Eur. J. Org. Chem.
(2006), (21), 4825-4840). Zlúčeniny vzorca (AAT) sú známymi zlúčeninami alebo sa môžu pri
praviť zo známych zlúčenín použitím známych spôsobov.

x

x
vzorec (AAJ)
báza, rozpúšťadlo
H

R, 8

vzorec (I), v ktorom X je metyl
a R5 a R6je vodík

eliminácia
X

R'
R‘

R,

vzorec (AAS)
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Okrem toho sa zlúčeniny vzorca (I), v ktorom X je metyl, môžu získať reakciou zlúčenín vzorca
(1) (v ktorom X je metyl, R5 je vodík a G je výhodne metyl) so zlúčeninami vzorca (AAU), v
ktorom LG je odstupujúca skupina, ako je halogén (výhodne jodid alebo bromid) alebo aktivo
vaný alkohol (výhodne mezylát, tozylát alebo triflát) za bázických podmienok. Vhodné bázy
zahŕňajú diizopropylamid lítny, hexametyldisilazid sodný a íerc-butoxid draselný, a reakcia sa
výhodne uskutočňuje vo vhodnom rozpúšťadle (ako je tetrahydrofúrán) pri teplote medzi -80 °C
a 30 °C. Podobné reakcie opísali Gulias, M. et al. Org. Lett. (2003), 5 (11), 1975-1977. Zlú
čeniny vzorca (AAU) sú známymi zlúčeninami alebo sa môžu pripraviť zo známych zlúčenín
použitím známych reakčných činidiel.

Rs-LG

vzorec (AAU)
báza, rozpúšťadlo
vzorec (I), v ktorom X je metyl
a R5je vodík

r
rV
G'o
z V
v R:
'0
vzorec (I)

Použitím podobnej chémie sa môže pripraviť zlúčenina vzorca (P) derivitizáciou zlúčeniny vzor
ca (AA V ), zlúčeniny vzorca (AAX) alebo zlúčeniny vzorca (AAY ). Zlúčeniny vzorca (AAV),
(AA X ) a (AAY) sa môžu pripraviť spôsobmi analogickými sa spôsobmi, ktoré sa opísali skôr.
SiR'

SiR".

derivatizácia

vzorec (AAV)

vzorec (P)
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SiR'

SiR’
vzorec (AV)
báza, rozpúšťadlo
HO

vzorec (AAX)
eliminácia
■SiR'
SiR’

hydrolýza

vzorec (AAW)

vzorec (P)
SiR’

SiR".

.SiR'

R5-LG
vzorec (AAA) R:
báza, rozpúšťadlo

hydrolýza

r!

vzorec (AAY)

vzorec (P)

Podobne sa použitím podobnej chémie môže pripraviť zlúčenina vzorca (L) derivitizáciou zlúče
niny vzorca (AAZ), zlúčeniny vzorca (AAAB) alebo zlúčeniny vzorca (AAAC), použitím po
dobnej chémie ako je chémia opísaná vyššie. Zlúčeniny vzorca (AAZ), (A A A B) a (A A A C ) sa
môžu pripraviť spôsobmi analogickými so spôsobmi, ktoré sa opísali skôr.
Hal

.Hal

vzorec (AAZ)

vzorec (L)
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Nakoniec sa použitím podobnej chémie môže pripraviť zlúčenina vzorca (V) derivitizáciou zlú
čeniny vzorca (AAD), zlúčeniny vzorca (AAAF) alebo zlúčeniny vzorca (U). Zlúčeniny vzorca
(A A A D ), (AAAF) a (U) sa môžu pripraviť spôsobmi analogickými so spôsobmi, ktoré sa opísali
skôr.

derivatizácia

vzorec (AAAD)

vzorec (V)
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A
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báza, rozpúšťadlo
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.
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H e rb ic íd n e k o m p o z íc ie

Podľa iného aspektu predkladaný vynález poskytuje herbicídnu kompozíciu, napr. na použitie pri
spôsobe kontroly burín (napr. jednoklíčnych, ako sú trávnaté buriny) na plodinách úžitkových
rastlín, pričom táto kompozícia obsahuje zlúčeninu vzorca (I), ako sa definuje v tomto dokumen
te (napr. jej herbicídne účinné množstvo), a v podstate inertnú agrochemicky prijateľnú látku
(napr. agrochemicky prijateľný nosič, agrochemicky prijateľné riedidlo a/alebo agrochemicky
prijateľné rozpúšťadlo, agrochemicky prijateľný adjuvant, agrochemicky prijateľný emulgátor/surfaktant/povrchovo aktívnu látku a/alebo ďalšie agrochemicky prijateľné aditívum).
Podľa ďalšieho aspektu predkladaný vynález poskytuje herbicídnu kompozíciu, napr. na použitie
pri spôsobe kontroly burín (napr. jednoklíčnych, ako sú trávnaté buriny) na plodinách úžitkových
rastlín, obsahujúcu zlúčeninu vzorca (I), ako sa definuje v tomto dokumente (napr. jej herbicídne
účinné množstvo), a agrochemicky prijateľný nosič, agrochemicky prijateľné riedidlo a/alebo
agrochemicky prijateľné rozpúšťadlo.
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Podľa všetkých aspektov tohto vynálezu je zlúčenina vzorca (I) prípadne prítomná (napr. tam,
kde je to chemicky možné) ako jej agrochemicky prijateľná soľ.
Zlúčeniny vzorca (I) podľa tohto vynálezu sa môžu používať ako činidlá na ochranu plodín v
nemodifíkovanej forme, ako sa získajú syntézou, ale na používanie ako herbicídy sa obvykle
formulujú na herbicídne kompozície (formulácie), napr. rôznymi spôsobmi, obsahujúce jednu
alebo viac v podstate inertných agrochemicky prijateľných látok (napr. agrochemicky prijateľný
nosič, agrochemicky prijateľné riedidlo a/alebo agrochemicky prijateľné rozpúšťadlo, agroche
micky prijateľný adjuvant, agrochemicky prijateľný emulgátor/surfaktant/povrchovo aktívnu lát
ku a/alebo ďalšie agrochemicky prijateľné aditívum).
Formulácie (herbicídne kompozície) môžu byť v rôznych fyzikálnych formách, napríklad vo for
me práškov na rozprašovanie, gélov, zmáčateľných práškov, potiahnutých alebo impregnova
ných granúl na manuálnu alebo mechanickú distribúciu na cieľové miesta, granúl dispergovateľných vo vode, granúl rozpustných vo vode, emulgovateľných granúl, tabliet dispergovateľných
vo vode, šumivých stlačených tabliet, pások rozpustných vo vode, emulgovateľných koncentrá
tov, mikroemulgovateľných koncentrátov, emulzií typu olej vo vode (EW) alebo voda v oleji
(WO), ďalších viacfázových systémov, ako sú produkty olej/voda/olej a voda/olej/voda, olejo
vých tekutín, vodných disperzií, olejových disperzií, suspoemulzií, kapsulových suspenzií, roz
pustných kvapalín, koncentrátov rozpustných vo vode (s vodou alebo s organickým rozpúšťad
lom miešateľným s vodou ako nosičom), impregnovaných polymérnych filmov alebo v ďalších
formách známych napríklad z publikácie Manual on Development and Use z FAO Specifications
for Plánt Protection Products, 51*1 Edition, 1999. Aktívna zložka môže byť začlenená do mikrovlákien alebo do mikrotyčiniek vytvorených z polymérov alebo z polymerizovateľných monomérov, ktoré majú priemer od asi 0,1 do asi 50 mikrónov a pomer strán medzi asi 10 a asi 1000.
Takéto formulácie sa môžu používať buď priamo alebo sa pred použitím zriedia. Potom sa môžu
aplikovať prostredníctvom vhodného pozemného alebo leteckého aplikačného postrekového za
riadenia alebo iného pozemného aplikačného zariadenia, ako sú centrálne otočné zavlažovacie
systémy alebo kvapkajúce/kropiace zavlažovacie prostriedky. Zriedené formulácie sa môžu pri
praviť napríklad s vodou, s kvapalnými hnojivami, s mikroživinami, s biologickými organizma
mi, s olejom alebo s rozpúšťadlami.
Formulácie sa môžu pripraviť napríklad zmiešaním aktívnej zložky s formulačnými adjuvantmi s
cieľom získať kompozície vo forme jemne rozdelených tuhých látok, granúl, roztokov, disperzií
alebo emulzií. Aktívne zložky môžu byť obsiahnuté aj v drobných mikrokapsulách pozostáva

73
júcich z jadra a polymérneho obalu. Mikrokapsule majú zvyčajne priemer od 0,1 do 500 mikró
nov. Obsahujú aktívne zložky v množstve od asi 25 do 95 % hmotnostných, vzťahované na
hmotnosť kapsule. Aktívne zložky môžu byť prítomné vo forme kvapalného technického mate
riálu, vo forme vhodného roztoku, vo forme jemných častíc v tuhej alebo kvapalnej disperzii
alebo ako monolitická tuhá látka. Zapuzdrovacie membrány zahŕňajú napríklad prírodné alebo
syntetické gumy, celulózu, styrén-butadiénové kopolyméry alebo iný podobný materiál vhodný
na vytvorenie membrány, polyakrylonitril, polyakrylát, polyester, polyamidy, polymočoviny, p o
lyuretán, aminoplastové živice alebo chemicky modifikovaný škrob alebo iné polyméry, ktoré sú
v tejto súvislosti pre odborníka kvalifikovaného v tejto oblasti známe.
Alternatívne je možné, aby sa vytvorili drobné takzvané „mikrokapsule“, v ktorých je aktívna
zložka prítomná vo forme jemne rozdelených častíc v tuhej matrici základnej látky, ale v tomto
prípade mikrokapsula nie je zapuzdrená difúznou ohraničujúcou membránou, ako sa uvádza v
predchádzajúcom odseku.
Aktívne zložky môžu byť adsorbované na poréznom nosiči. M ôže to umožniť, aby sa aktívne
zložky uvoľňovali do ich okolia v kontrolovaných množstvách (napr. pomalým uvoľňovaním).
Inými formami formulácií s kontrolovaným uvoľňovaním sú granule alebo prášky, v ktorých je
aktívna zložka dispergovaná alebo rozpustená v tuhej matrici pozostávajúcej z polyméru, vosku
alebo vhodnej tuhej látky s nižšou molekulovou hmotnosťou. Vhodnými polymérmi sú polyvinylacetáty, polystyrény, polyolefíny, polyvinylalkoholy, polyvinylpyrolidóny, alkylované polyvinylpyrolidóny, kopolyméry polyvinylpyrolidónov a anhydridu kyseliny maleínovej a jej esterov a poloesterov, chemicky modifikované estery celulózy, ako je karboxymetylcelulóza, metylcelulóza a hydroxyetylcelulóza. Príkladmi vhodných voskov sú polyetylénový vosk, oxidovaný
polyetylénový vosk, esterové vosky, ako sú zemné vosky, vosky prírodného pôvodu, ako je
karnaubský vosk, kandelilový vosk, včelí vosk atď.
Ďalšími vhodnými matricovými materiálmi pre formulácie s pomalým uvoľňovaním sú škrob,
stearín alebo lignín. Formulačné adjuvanty vhodné na prípravu kompozícií podľa tohto vynálezu
sú samé o sebe {..per se“) známe.
Ako kvapalné nosiče sa môžu používať: voda, aromatické rozpúšťadlá, ako je toluén, m-xylén,
o-xylén, p-xylén a ich zmesi, kumén, zm esi aromatických uhľovodíkov s rozsahmi teplôt varu
medzi 140 a 320 °C známe pod rôznymi obchodnými názvami, ako je Solvesso®, Shellsol A®,
Caromax®, Hydrosol®, parafínové a izoparafínové nosiče, ako sú parafínové oleje, minerálne
oleje, dearomatizované uhľovodíkové rozpúšťadlá s rozsahmi teplôt varu medzi 50 a 320 °C
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známe napríklad pod obchodným názvom Exxsol®, nedearomatizované uhľovodíkové rozpúš
ťadlá s rozsahmi teplôt varu medzi 100 a 320 °C známe pod obchodným názvom Varsol®, izoparafínové rozpúšťadlá s rozsahmi teplôt varu medzi 100 a 320 °C známe pod obchodnými
názvami, ako je Isopar® alebo Shellsol T®, uhľovodíky, ako je cyklohexán, tetrahydronaftalén
(tetralín), dekahydronaftalén, alfa-pinén, d-limonén, hexadekán, izooktán, esterové rozpúšťadlá,
ako je etylacetát, w-butylacetát/izobutylacetát, amylacetát, izobomylacetát, 2-etylhexylacetát,
C6-Ci8alkylestery kyseliny octovej známe pod obchodným názvom Exxate®, etylester kyseli
ny mliečnej, propylester kyseliny mliečnej, butylester kyseliny mliečnej, benzylbenzoát, benzyllaktát, dipropylénglykoldibenzoát, dialkylestery kyseliny jantárovej, kyseliny maleínovej a kyse
liny fumarovej a poláme rozpúšťadlá, ako je TV-metylpyrolidón, JV-etylpyrolidón, C 3 -Cisalkylpyrolidóny, gama-butyrolaktón, dimetylsulfoxid, A^TV-dimetylformamid, JV,V-dimetylacetamid,
A^V-dimetyllaktamid, dimetylamidy C4-C18 mastných kyselín, dimetylamid kyseliny benzoovej,
acetonitril, acetón, metyletylketón, metylizobutylketón, izoamylketón, 2-heptanón, cyklohexanón, izoforón, metylizobutenylketón (mezityloxid), acetofenón, etylénkarbonát, propylénkarbonát, butylénkarbonát, alkoholové rozpúšťadlá a riedidlá, ako je metanol, etanol, propanol, «-butanol/izobutanol, n-penatno 1/izopentano 1, 2-etylhexanol, »-oktanol, tetrahydroíurfurylalkohol,
2-metyl-2,4-pentándiol, 4-hydroxy-4-metyl-2-pentanón, cyklohexanol, benzylalkohol, etylénglykol, etylénglykolbutyléter, etylénglykolmetyléter, dietylénglykol, dietylénglykolbutyléter, dietylénglykoletyléter, diétylénglykolmetyléter, propylénglykol, dipropylénglykol, dipropylénglykolmetyléter a ďalšie podobné glykoléterové rozpúšťadlá založené na etylénglykolových, propylénglykolových a butylénglykolových východiskových produktoch („feedstocks“), trietylénglykol, polyetylénglykol (PEG 400), polypropylénglykoly s molekulovými hmotnosťami 400 až
4000, glycerol, glycerolacetát, glyceroldiacetát, glyceroltriacetát, 1,4-dioxán, diétylénglykolabietát, chlórbenzén, chlórtoluén, estery mastných kyselín, ako je metyloktanoát, izopropylmyristát,
metyllaurát, metyloleát, zmes metylesterov Cs-Cio mastných kyselín, metylestery a etylestery
repkového oleja, metylestery a etylestery sójového oleja, rastlinné oleje, mastné kyseliny, ako je
kyselina olejová, kyselina linolová, kyselina linolénová, estery kyseliny fosforečnej a fosfónovej,
ako je trietylfosfát, tris(C3 -C i 8 alkyl)fosfáty, alkylarylfosfáty, bis(oktyl)oktylfosfonáty.
Voda je obvykle nosičom vybraným na zriedenie koncentrátov.
Vhodnými tuhými nosičmi sú napríklad mastenec, oxid titaničitý, pyrofylitový íl, oxid kremičitý
(„silica“) (pyrogénny alebo vyzrážaný oxid kremičitý a prípadne fiinkcionalizovaný alebo upra
vený, napríklad, silanizovaný), atapulgitový íl, kremelina, vápenec, uhličitan vápenatý, bentonit,
montomorilonit vápenatý, šupky bavlníkových semien, pšeničná múka, sójová múka, pemza,
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drevitá múka, rozomleté škrupiny vlašských orechov, lignín a podobné materiály, ako sa opisujú
napríklad v EPA CFR 180.1001 (c) & (d). Ako tuhé nosiče sa používať aj práškové alebo granulované hnojivá.
Tak v tuhých, ako aj v kvapalných formuláciách, obzvlášť v tých formuláciách, ktoré sa pred
použitím môžu zriediť nosičom, sa výhodne môže používať veľké množstvo povrchovo aktív
nych látok. Povrchovo aktívne látky môžu byť aniónové, katiónové, amfotéme, neiónové alebo
polyméme a môžu sa používať ako emulgujúce, zmáčacie, dispergujúce alebo suspendujúce
činidla alebo na iné účely. Typické povrchovo aktívne látky zahŕňajú napríklad soli alkylsulfátov, ako je dietanolamónium laurylsulfát; laurylsulfát sodný, soli alkylarylsulfonátov, ako je dodecylbenzénsulfonát vápenatý alebo sodný; alkylfenolalkylénoxidové adičné produkty, ako sú
nonylfenoletoxyláty; alkoholalkylénoxidové adičné produkty, ako je tridecylalkoholetoxylát;
mydlá, ako je stearát sodný; soli alkylnaftalénsulfonátov, ako je dibutylnaftalénsulfonát sodný;
dialkylestery sulfosukcinátových solí, ako je di(2-etylhexyl)sulfosukcinát sodný; sorbitolestery,
ako je sorbitololeát; kvartéme amíny, ako je lauryltrimetylamóniumchlorid, polyetylénglykolestery mastných kyselín, ako je polyetylénglykolstearát; blokové kopolyméry etylénoxidu a propylénoxidu; a soli monoalkylfosfátových a dialkylfosfátových esterov; a aj ďalšie látky opísané
napr. v „McCutcheon’s Detergents and Emulsifiers Annual“, MC Publishing Corp., Ridgewood,
N ew Jersey, 1981.
Ďalšie adjuvanty, ktoré sa zvyčajne môžu používať v pesticídnych formuláciách, zahŕňajú inhibítory kryštalizácie, látky modifikujúce viskozitu, suspendujúce činidlá, farbivá, antioxidanty, či
nidlá tvoriace penu, svetelné absorbéry, zmiešavacie pomocné látky, činidlá proti tvorbe peny,
činidlá tvoriace komplexy, neutralizujúce látky alebo látky modifikujúce pH a pufŕe, inhibítory
korózie, vonné látky, zmáčacie činidlá, látky zlepšujúce absorpciu, mikroživiny, zmäkčovadlá
(„plasticisers“), klzné látky, mazadlá, dispergátory, zahusťovadlá, prostriedky proti zamŕzaniu,
mikrobiocídy, činidlá na kompatibilitu a solubilizátory a aj kvapalné a tuhé hnojivá.
Formulácie môžu obsahovať aj ďalšie aktívne látky, napríklad ďalšie herbicídy, prostriedky
chrániace pred účinkami herbicídov, regulátory rastu rastlín, fungicídy alebo insekticídy.
Kompozície podľa tohto vynálezu môžu navyše obsahovať aditívum (obvykle označované ako
adjuvant) zahŕňajúce minerálny olej, olej rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, alkylestery
takýchto olejov alebo zmesi takýchto olejov a olejových derivátov. Množstvo olejového aditíva
používaného v kompozícii podľa tohto vynálezu je obvykle od 0,01 do 10 %, vzťahované na postrekovú zmes. Napríklad do postrekovej nádrže sa m ôže pridať olejové aditívum v požadovanej
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koncentrácii potom, ako sa pripraví postreková zmes. Preferované olejové aditíva zahŕňajú mine
rálne oleje alebo olej rastlinného pôvodu, napríklad repkový olej, olivový olej alebo slnečnicový
olej, emulgovateľný rastlinný olej, ako je AMIGO® (Loveland Products, Inc.), alkylestery olejov
rastlinného pôvodu, napríklad metylové deriváty, alebo olej živočíšneho pôvodu, ako je rybí olej
alebo hovädzí loj. Preferované aditívum napríklad obsahuje ako aktívne zložky v podstate 80 %
hmotnostných alkylesterov rybích olejov a 15 % hmotnostných metylovaného repkového oleja, a
aj 5 % hmotnostných zvyčajných emulgátorov a modifikátorov pH. Obzvlášť preferované olejo
vé aditíva zahŕňajú alkylestery C 8 -C 22 mastných kyselín, obzvlášť metylové deriváty C 12-C 18
mastných kyselín, napríklad metylestery kyseliny laurovej, kyseliny palmitovej a kyseliny olejo
vej, ktoré sú dôležité. Tieto estery sú známe ako metyllaurát (C A S-111-82-0), metylpalmitát
(C A S-112-39-0) a metyloleát (C A S-112-62-9). Preferovaným metylesterovým derivátom mast
nej kyseliny je AGNIQUE ME 18 RD-F® (Cognis). Tieto a ďalšie olejové deriváty sú známe aj z
publikácie Compendium o f Herbicíde Adjuvants, 5th Edition, Southern Illinois University, 2000.
Aplikácia a pôsobenie olejových aditív sa môže ďalej zlepšiť ich kombinovaním s povrchovo
aktívnymi látkami, ako sú neiónové, aniónové, katiónové alebo amfotéme povrchovo aktívne
látky. Príklady vhodných aniónových, neiónových, katiónových alebo amfotérnych povrchovo
aktívnych látok sa uvádzajú vo WO 97/34485 na stranách 7 a 8. Preferovanými povrchovo
aktívnymi látkami sú aniónové povrchovo aktívne látky dodecylbenzylsulfonátového typu, ob
zvlášť ich vápenaté soli, a aj neiónové povrchovo aktívne látky typu etoxylátov mastných alko
holov. Zvláštna prednosť sa dáva etoxylovaným C 12-C 22 mastným alkoholom, ktoré majú stupeň
etoxylácie od 5 do 40. Príkladmi komerčne dostupných povrchovo aktívnych látok sú typy Genapol (Clariant). Preferované sú aj silikónové povrchovo aktívne látky, obzvlášť heptametyltrisiloxány modifikované polyalkyloxidom, ktoré sú komerčne dostupné, napr. ako SILWET L-77®, a
aj perfluórované povrchovo aktívne látky. Koncentrácia povrchovo aktívnych látok vo vzťahu k
celkovému aditívu je obvykle od 1 do 50 % hmotnostných. Príkladmi olejových aditív, ktoré
pozostávajú zo zmesí olejov alebo minerálnych olejov alebo ich derivátov s povrchovo aktívny
mi látkami sú TURBOCHARGE®, ADIGOR® (oba Syngenta Crop Protection AG), ACTIPRON® (BP Oil UK Limited), AGRI-DEX® (Helena Chemical Company).
Uvedené povrchovo aktívne látky sa vo formulácii môžu používať aj samotné, to znamená bez
olejových aditív. Okrem toho pridanie organického rozpúšťadla k zmesi olejové aditívum/povrchovo aktívna látka môže prispievať k ďalšiemu vylepšeniu pôsobenia. Vhodnými rozpúšťadla
mi sú napríklad rozpúšťadlá SOLVESSO® a AROMATIC® (Exxon Corporation). Koncentrácia
takýchto rozpúšťadiel môže byť od 10 do 80 % hmotnostných, vzťahované na celkovú hmot
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nosť. Takéto olejové aditíva, ktoré môžu byť v zm esi s rozpúšťadlami, sa opisujú napríklad v US
4 834 908. Komerčne dostupné olejové aditívum zverejnené v tomto dokumente je známe pod
názvom MERGE® (BASF). Ďalšími olejovými aditívami, ktoré sú podľa tohto vynálezu prefero
vané, sú SCORE® a ADIGOR® (obe Syngenta Crop Protection AG).
5 cieľom zlepšiť aktivitu kompozícií podľa tohto vynálezu je možné aj to, aby sa do postrekovej
zmesi okrem olejových aditív uvedených vyššie pridali formulácie alkylpyrolidónov (napr.
AGRIMAX® od spoločnosti ISP). M ôžu sa používať aj formulácie syntetických latexov, ako sú
napríklad polyakrylamid, poly viny lové zlúčeniny alebo poly-l-p-m enten (napr. BOND®, COURIER® alebo EMERALD®).
Takéto adjuvantné oleje, ako sa opisujú v predchádzajúcich odsekoch, sa môžu využívať ako
kvapalný nosič, v ktorom sa aktívna zlúčenina rozpustí, emulguje alebo disperguje, ako je vhod
né pre fyzikálnu formu aktívnej zlúčeniny.
Pesticídne formulácie obvykle obsahujú od 0,1 do 99 % hmotnostných, obzvlášť od 0,1 do 95 %
hmotnostných, zlúčeniny vzorca (I) a od 1 do 99,9 % hmotnostných formulačného adjuvanta,
ktorý výhodne zahŕňa od 0 do 25 % hmotnostných povrchovo aktívnej látky. Zatiaľ čo komerčné
produkty budú výhodne formulované ako koncentráty, konečný užívateľ bude spravidla vyžívať
zriedené formulácie.
Aplikačné množstvo zlúčenín vzorca (I) môže kolísať v širokých medziach a závisí od charak
teru pôdy, od spôsobu aplikácie (aplikácia pred vzídením („pre-emergence“) alebo aplikácia po
vzídení; morenie semien; aplikácia do osevnej brázdy („seed furrow“); aplikácia bez obrábania
pôdy atď.), od plodiny, od buriny alebo trávy, ktorá sa má kontrolovať, od prevažujúcich klima
tických podmienok a od ďalších faktorov určených spôsobom aplikácie, časom aplikácie a cieľo
vou plodinou. Zlúčeniny vzorca (I) podľa tohto vynálezu sa obvykle aplikujú v množstve 1 až
2000 g/ha, výhodne v množstve 1 až 1000 g/ha a najvýhodnejšie v množstve 1 až 500 g/ha.
Preferované formulácie majú obzvlášť nasledujúce reprezentatívne kompozície (% = hmotnostné
percento):
Emulgovateľné koncentráty:
aktívna zložka:

1 až 95 %, výhodne 60 až 90 %

povrchovo aktívne činidlá:

1 až 30 %, výhodne 5 až 20 %

rozpúšťadlá ako kvapalný nosič:

1 až 80 %, výhodne 1 až 35 %
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Poprašky:
aktívna zložka:

0,1 až 10 %, výhodne 0,1 až 5 %

tuhé nosiče:

99,9 až 90 %, výhodne 99,9 až 99 %

Suspenzné koncentráty:
aktívna zložka:

5 až 75 %, výhodne 10 až 50 %

voda:

94 až 24 %, výhodne 88 až 30 %

povrchovo aktívne činidlá:

1 až 40 %, výhodne 2 až 30 %

Zmáčateľné prášky:
aktívna zložka:

0,5 až 90 %, výhodne 1 až 80 %

povrchovo aktívne činidlá:

0,5 až 20 %, výhodne 1 až 15 %

tuhé nosiče:

5 až 95 %, výhodne 15 až 90 %

Granule:
aktívna zložka:

0,1 až 30 %, výhodne 0,1 až 15 %

tuhé nosiče:

99,5 až 70 %, výhodne 97 až 85 %

Granule dispergovateľné vo vode:
aktívna zložka:

1 až 90 %, výhodne 10 až 80 %

povrchovo aktívne činidlá:

0,5 až 80 %, výhodne 5 až 30 %

tuhé nosiče:

90 až 10 %, výhodne 70 až 30 %

Nasledujúce príklady ďalej ilustrujú, ale neobmedzujú, tento vynález.
F 1. Emulaovateľné koncentrátv

a)

b)

c)

d)

aktívna zložka

5%

10%

25 %

50%

dodecylbenzénsulfonát vápenatý

6%

8%

6%

8%

polyglykoléter ricínového oleja (36 mol etylénoxidu)

4%

-

4%

4%

oktylfenolpolyglykoléter (7 až 8 mol etylénoxidu)

-

4%

-

2%

NMP (7V-metyl-2-pyrolidón)

.

10%

20%
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zmes C9 -C 12 aromatických uhľovodíkov

85 % 68 %

65 % 16 %

Emulzie s akoukoľvek požadovanou koncentráciou sa môžu pripraviť z takýchto koncentrátov
zriedením vodou.
F2. Roztoky

a)

b)

c)

d)

aktívna zložka

5%

10%

50%

90%

l-metoxy-3-(3-metoxypropoxy)propán

40%

50%

polyetylénglykol (MW 400)

20%

10%
50 %

10 %

NMP (iV-metyl-2-pyrolidón)
zmes C9 -C 12 aromatických uhľovodíkov

35 %

30 %

Tieto roztoky sú vhodné na aplikáciu nezriedené alebo po zriedení vodou.
F3. Zmáčateľné prášky

a)

b)

d)

aktívna zložka

5%

lignosulfonát sodný

4%

-

3%

laurylsulfát sodný

2%

3%

-

4%

diizobutylnaftalénsulfonát sodný

-

6%

5 %

6%

oktylfenolpolyglykoléter (7 až 8 mol etylénoxidu)

-

1%

2 %

1%

3%

5%

88 %

62 %

35 %

vysoko disperzná kyselina kremičitá
kaolín

25 %

c)

50 % 80 %

10%
-

Aktívna zložka sa dôkladne zmieša s adjuvantmi a zmes sa dôkladne rozomelie vo vhod
nom mlyne, čo poskytne zmáčateľné prášky, ktoré sa môžu zriediť vodou, čím sa získajú suspen
zie s akoukoľvek požadovanou koncentráciou.

F4. Potiahnuté granule

a)

b)

c)

80

aktívna zložka

0,1 %

5%

15%

vysoko disperzný oxid kremičitý

0,9 %

2%

2%

anorganický nosič (priemer 0,1 až 1 mm), napr. CaC03 alebo SÍO2

99,0 % 93%

83%

Aktívna zložka sa rozpustí v dichlórmetáne, roztok sa nastrieka na nosič a rozpúšťadlo sa následne odparí za vákua.
F5. Potiahnuté granule

a)

b)

c)

aktívna zložka

0,1 %

5%

15%

polyetylénglykol (MW 200)

1, 0%

2%

3%

vysoko disperzný oxid kremičitý

0,9 %

1%

2%

anorganický nosič (priemer 0,1 až 1 mm), napr. CaCC>3 alebo SÍO2

98,0 % 92%

80%

Jemno rozomletá aktívna zložka sa v mixéri rovnomerne aplikuje na nosič navlhčený polyetylénglykolom. Týmto spôsobom sa získajú neprášivé potiahnuté granule.
F6. Extrudované granule

a)

b)

c)

d)

aktívna zložka

0,1 %

3%

5%

15%

lignosulfonát sodný

1,5 %

2%

3%

4%

karboxymetylcelulóza

1, 4%

2%

2%

2%

97,0 %

93%

90%

79%

kaolín

Aktívna zložka sa zmieša a rozomelie sa s adjuvantmi a zmes sa navlhčí vodou. Výsledná zm es
sa extruduje a potom sa vysuší v prúde vzduchu.
F7. Granule dispergovateľné vo vode
aktívna zložka
lignosulfonát sodný
dibutylnaftalénsulfonát

a)

b)

c)

d)

5%

10%

40%

90%

20%

20%

15%

7%

5%

5%

4%

2%
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arabská guma

2%

1%

1%

kremelina

20%

30%

5%

-

-

4%

5%

-

48%

30%

30%

-

síran sodný
kaolín

1%

Aktívna zložka sa zmieša a rozomelie sa s adjuvantmi a zmes sa navlhčí vodou. Výsledná zm es
sa extruduje a potom sa vysuší v prúde vzduchu.
F8. Poprašky

a)

b)

c)

aktívna zložka

0,1 %

1%

5%

mastenec

39,9 %

49%

35 %

kaolín

60,0 %

50%

60%

Poprašky pripravené na použitie sa získajú zmiešaním aktívnej zložky s nosičmi a rozomletím
zmesi vo vhodnom mlyne.
F9. Suspenzné koncentráty

a)

b)

c)

d)

aktívna zložka

3%

10%

25%

50%

propylénglykol

5%

5%

5%

5%

1%

2%

-

3%

3%

7%

6%

heteropolysacharid (xantán)

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

1,2-benzizotiazolin-3-ón

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

emulzia silikónového oleja

0,7 %

0,7 %

0,7 %

0,7 %

voda

87%

79%

62%

38%

Nonylfenolpolyglykoléter (15 mol etylénoxidu)
lignosulfonát sodný

-

Jemno rozomletá aktívna zložka sa dôkladne zmieša s adjuvantmi, čo poskytne suspenzný kon
centrát, z ktorého sa zriedením vodou môžu pripraviť suspenzie s akoukoľvek požadovanou kon
centráciou.
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H e rb ic íd n e p o u ž itia - p lo d in y ú ž itk o v ý c h r a s tlín , b u rin y , a p lik a č n é m n o ž s tv á a in é

Podľa ďalšieho aspektu predkladaný vynález poskytuje spôsob kontroly burín (napr. jednoklíčnych, ako sú trávnaté buriny) na plodinách úžitkových rastlín, ktorý zahŕňa aplikáciu zlúčeniny
vzorca (I) alebo herbicídnej kompozície obsahujúcej takúto zlúčeninu na buriny a/alebo na rast
liny a/alebo na m iesto ich výskytu.
Podľa ďalšieho aspektu predkladaný vynález poskytuje herbicídnu kompozíciu, najmä na použi
tie pri spôsobe kontroly burín (napr. jednoklíčnych, ako sú trávnaté buriny) na plodinách úžitko
vých rastlín, obsahujúcu zlúčeninu vzorca (I), ako sa definuje v tomto dokumente (napr. jej her
bicídne účinné množstvo), a agrochemicky prijateľný nosič, riedidlo a/alebo rozpúšťadlo.
Podľa všetkých aspektov tohto vynálezu je zlúčenina vzorca (I) prípadne prítomná (napr. tam,
kde je to chemicky možné) ako jej agrochemicky prijateľná soľ.
Podľa jedného uskutočnenia herbicídna kompozícia obsahuje aj jeden alebo viac ďalších herbicí
dov, napr. ako zmiešavací partner (partneri) pre zlúčeninu vzorca (I), a/alebo chrániaci prostrie
dok. Viac informácií o týchto príkladoch pozri časť Kombinácie a zmesi v tomto dokumente.
Podľa všetkých aspektov tohto vynálezu (napr. pri spôsoboch použitia tohto vynálezu) plodiny
úžitkových rastlín, napr. pri ktorých sa môžu používať zlúčeniny alebo kompozície podľa tohto
vynálezu, zahŕňajú (napr. nimi sú) najmä obiloviny (napr. obiloviny iné než ovos, najmä pšenica,
jačmeň, raž a/alebo tritikale), ryža, kukurica, cukrová trstina, sója, bavlna, repka (napr. repka
olejná alebo kanola), slnečnica, cukrová repa, podzemnica olejná a/alebo plantážové plodiny.
Podľa všetkých aspektov tohto vynálezu plodiny úžitkových rastlín, napr. pri ktorých sa môžu
používať zlúčeniny alebo kompozície podľa tohto vynálezu, výhodne zahŕňajú (napr. nimi sú)
obiloviny (napr. obiloviny iné než ovos, najmä pšenica, jačmeň, raž a/alebo tritikale), ryža, kuku
rica, cukrová trstina, sója, bavlna, repka (napr. repka olejná alebo kanola), slnečnica a/alebo cuk
rová repa; výhodnejšie obiloviny (napr. obiloviny iné než ovos, najmä pšenica, jačmeň, raž a/ale
bo tritikale), ryža, kukurica a/alebo sója.
Výraz „plodiny“ je potrebné chápať tak, že zahŕňa aj plodiny, ktoré sa urobili tolerantnými voči
herbicídom alebo voči triedam herbicídov (napríklad voči inhibítorom ALS, GS, EPSPS, PPO a
HPPD) ako dôsledok konvenčných spôsobov pestovania alebo genetického inžinierstva. Príkla
dom plodiny, ktorá sa urobila tolerantnou napr. voči imidazolinónom, ako je imazamox, kon
venčnými spôsobmi pestovania je letná repka Clearfield® (kanola). Príklady plodín, ktoré sa uro
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bili tolerantnými voči herbicídom spôsobmi genetického inžinierstva, zahŕňajú napr. odrody ku
kurice rezistentné voči glyfozátu a glufozinátu, ktoré sú komerčne dostupné pod obchodnými
názvami RoundupReady® a LibertyLink®.
Výraz „plodiny“ je potrebné chápať aj tak, že sú plodinami, ktoré sa urobili rezistentnými voči
škodlivému hmyzu spôsobmi genetického inžinierstva, napríklad Bt kukurica (rezistentná voči
zavíjačovi kukuričnému), Bt bavlna (rezistentná voči kvetovke bavlníkovej) a aj Bt zemiaky
(rezistentné voči pásavke zemiakovej). Príkladmi Bt kukurice sú Bt-176 kukuričné hybridy NK®
(Syngenta Seeds). Bt toxín je proteín, ktorý sa prirodzene tvorí pôdnymi baktériami Bacillus
thuringiensis. Príklady toxínov a transgénnych rastlín schopných syntetizovať takéto toxíny sa
opisujú v EP-A -451 878, EP-A-374 753, WO 93/07278, WO 95/34656, WO 03/052073 a
EP-A-427 529. Príkladmi transgénnych rastlín, ktoré obsahujú jeden alebo viac génov, ktoré kó
dujú insekticídmi rezistenciu a exprimujú jeden alebo viac toxínov, sú KnockOut® (kukurica),
Yield Gard® (kukurica), NuCOTIN33B® (bavlna), Bollgard® (bavlna), NewLeaf® (zemiaky),
NatureGard® a Protexcta®. Rastlinné plodiny a ich semená môžu byť rezistentné voči herbicídom
a zároveň aj voči požieraniu hmyzom („kumulované“ transgénne udalosti). Semeno m ôže mať
napríklad schopnosť exprimovať insekticídne aktívny Cry3 proteín a zároveň môže byť tolerant
ný voči glyfozátu. Výraz „plodiny“ je potrebné chápať tak, že zahŕňa aj plodiny získané ako dô
sledok konvenčných spôsobov pestovania alebo genetického inžinierstva, ktoré obsahujú takzva
né výstupné charakteristiky (napr. vylepšená chuť, stabilita pri skladovaní, obsah živín).
Podľa všetkých aspektov tohto vynálezu môžu byť burinami, ktoré sa napr. majú kontrolovať
a/alebo ktorých rast sa má inhibovať, buď jednoklíčne (napr. trávnaté) a/alebo dvojklíčne („dicotyledonous“) buriny. Buriny, ktoré sa napr. majú kontrolovať a/alebo ktorých rast sa má inhi
bovať, výhodne zahŕňajú (alebo nimi sú) jednoklíčne buriny, výhodnejšie trávnaté jednoklíčne
buriny.
Podľa všetkých aspektov tohto vynálezu jednoklíčne (výhodne trávnaté) buriny, ktoré sa napr.
majú kontrolovať a/alebo ktorých rast sa má inhibovať, typicky zahŕňajú (napr. nimi sú) buriny z
rodu Agrostis, Alopecurus, Apera, Avena, Brachiaria, Bromus, Cyperus (rod ostríc („sedges“)),
Digitaria, Echinochloa, Eriochloa, Fimbristylis (rod ostríc), Juncus (rod tŕstia („rushes“)), Leptochloa, Lolium, Monochoria, Panicum, Phalaris, Poa, Rottboellia, Sagittaria, Scirpus (rod ostríc),
Setaria a/alebo Sorghum; najmä: Alopecurus myosuroides (ALOMY, anglický názov „blackgrass“ (psiarka poľná)), Apera spica-venti, Avena fa tu a (AVEFA, anglický názov „wild oats“
(ovos hluchý)), Avena ludoviciana, Avena sterilis, Avena sativa (anglický názov „oats“ (ovos
siaty) (divoko rastúci („volunteer“))), Brachiaria plantaginia, Bromus tectorum, D igitaria san-
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guinalis (DIGSA), Echinochloa crus-galli (anglický názov „common barnyard grass“ (ježatka
kuria), ECHCG), Echinochloa oryzoides, Echinochloa colona alebo colonum, Eriochloa villosa
(anglický názov „woolly cupgrass“ (vlniak huňatý)), Leptochloa chinensis, Leptochloa panicoides, Lolium perenne (LOLPE, anglický názov „perennial ryegrass“ (mätonoh trvácny)), Lolium
multiflorum (LOLMU, anglický názov „Italian ryegrass“ (mätonoh mnohokvetý), Lolium persicum (anglický názov „Persian damel“ (mätonoh perzský)), Lolium rigidum, Panicum miliaceum
(anglický názov „wild proso millet“ (proso siate pravé)), Phalaris minor, Phalaris paradoxa,
Poa annua (POAAN, anglický názov „annual bluegrass“ (lipnica ročná)), Scirpus maritimus,
Scirpus juncoides, Setaria viridis (SETVI, anglický názov „green foxtail“ (mohár zelený)), Setaria fa b e ri (SETFA, anglický názov „giant foxtail“ (mohár ohnutý)), Setaria lutescens (anglický
názov „yellow foxtail“ (mohár sivý)) a/alebo Sorghum halapense (anglický názov „Johnson
grass“ (cirok halepský).
Podľa jedného preferovaného uskutočnenia všetkých aspektov tohto vynálezu sú jednoklíčnymi
burinami, ktoré sa napr. majú kontrolovať a/alebo ktorých rast sa má inhibovať, trávnaté buriny;
pričom v tomto prípade typicky zahŕňajú (napr. nimi sú) buriny z rodu Agrostis, Alopecurus,
Apera, Avena, Brachiaria, Bromus, Digitaria, Echinochloa, Eriochloa, Leptochloa, Lolium, Pani
cum, Phalaris, Poa, Rottboellia, Setaria a/alebo Sorghum.
Podľa jedného konkrétneho uskutočnenia všetkých aspektov tohto vynálezu sú trávnatými jedno
klíčnymi burinami, ktoré sa napr. majú kontrolovať a/alebo ktorých rast sa má inhibovať, tráv
naté buriny „teplej sezóny“; pričom v tomto prípade typicky zahŕňajú (napr. nimi sú) buriny z ro
du Brachiaria, Digitaria, Echinochloa, Eriochloa, Leptochloa, Panicum, Setaria a/alebo Sorghum.
Podľa iného konkrétneho uskutočnenia všetkých aspektov tohto vynálezu sú trávnatými jedno
klíčnymi burinami, ktoré sa napr. majú kontrolovať a/alebo ktorých rast sa má inhibovať, trávna
té buriny „studenej sezóny“; pričom v tomto prípade typicky zahŕňajú (napr. nimi sú) buriny z
rodu Agrostis, Alopecurus, Apera, Avena, Bromus, Lolium a/alebo Poa.
Pri obilovinách iných než ovos, ako je pšenica a/alebo jačmeň, je preferovaná kontrola a/alebo
inhibícia rastu burín z rodu Alopecurus, Apera, Avena, obzvlášť Avena fatu a, Bromus, Lolium,
Phalaris, a/alebo Setaria; najmä Alopecurus, Avena (obzvlášť Avena fatu a), Lolium a/alebo
Setaria (obzvlášť Setaria viridis, Setaria lutescens a/alebo Setaria faberi).
Podľa všetkých aspektov tohto vynálezu môžu byť podľa konkrétneho uskutočnenia burinami,
ktoré sa napr. majú kontrolovať a/alebo ktorých rast sa má inhibovať, napr. aplikáciou zlúčeniny
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vzorca (I), trávnaté jednoklíčne buriny (napr. buriny Alopecurus, Apera, Avena, Brachiaria, Bro
mus, Digitaria, Echinochloa, Eriochloa, Lolium, Panicum, Phalaris, Poa, Setaria a/alebo Sorg
hum),
ktoré sú rezistentné voči jednému alebo viacerým herbicídom typu inhibítora ACCázy
(ACCáza = acetyl-koenzým A karboxyláza) vybraným zo súboru pozostávajúceho z pinoxadénu,
klodinafop-propargylu, fenoxaprop-P-etylu, diklofop-metylu, fluazifop-P-butylu, haloxyfop-P-metylu, chizalofop-P-etylu, propachizafopu, cyhalofop-butylu, kletodimu, setoxydímu, cykloxydímu, tralkoxydímu a butroxydímu;
a/alebo ktoré sú rezistentné voči glyfozátu;
a/alebo ktoré sú rezistentné voči jednému alebo viacerým herbicídom typu inhibítora
ALS (ALS = acetolaktát syntáza), ako je jeden alebo viac sulfonylm očovinových herbicídov
(napr. jódsulfurón-metyl, mezosulfurón-metyl, tribenurón-metyl, triasulfurón, prosulfurón, sulfosulfurón, pyrazosulfurón-etyl, bensulfurón-metyl, nikosulfurón, alebo akýkoľvek iný sulfonylm očovinový herbicíd zverejnený v The Pesticíde Manual, 15th Edition, 2009, C. D. S. Tomlin,
British Crop Protection Council) a/alebo jeden alebo viac triazolopyrimidínových herbicídov
(napr. florasulam, pyroxsulam alebo penoxsulam) a/alebo jeden alebo viac pyrimidinyl(tio alebo
oxy)benzoátových herbicídov (napr. bispyribak sodný alebo pyriftalid) a/alebo jeden alebo viac
sulfonylaminokarbonyltriazolinónových herbicídov (napr. tienkarbazón-metyl, propoxykarbazón
sodný alebo flukarbazón sodný. Takéto rezistentné trávnaté buriny (najmä rezistentné voči inhibítoru ACCázy, rezistentné voči glyfozátu, a/alebo rezistentné voči inhibítoru ALS) môžu kon
krétnejšie zahŕňať Alopecurus m yosuroides, A pera spica-venti, Avena fatu a, Avena sterilis, D igi
taria sanguinalis, Echinochloa colona, Echinochloa crus-galli, Lolium multiflorum, Lolium rigidum, Lolium perenne, Phalaris minor, Phalaris paradoxa, Setaria viridis, Setaria fa b e r i a/alebo
Sorghum halapense.
Podľa ešte konkrétnejšieho uskutočnenia tohto vynálezu sa zlúčenina vzorca (I) môže aplikovať
na trávnaté jednoklíčne buriny (napr. vybrané z jedného zo zoznamu (zoznamov) trávnatých bu
rín uvedeného (uvedených) vyššie):
(a l)

ktoré sú rezistentné voči jednému alebo viacerým herbicídom typu inhibítora ACCázy

(napr. vybraným zo zoznamu herbicídov typu inhibítora ACCázy uvedeného vyššie) aspoň čias
točne prostredníctvom mutácie (napr. substitúcie) jednej alebo viacerých aminokyselín na cieľo
vom mieste ACCázy v burine (pozri napr. S. B. Powles a Qin Yu, „Evolution in Action: Plants
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Resistant to Herbicides“, Annu. Rev. Plánt Biol., 2010, 61, str. 317-347, príklady takýchto rezis
tentných burín a/alebo aminokyselinových substitúcií pozri napr. strany 325-327, najmä tabuľku
3); a/alebo
(a2)

ktoré sú rezistentné voči glyfozátu aspoň čiastočne prostredníctvom mutácie (napr. sub

stitúcie) jednej alebo viacerých aminokyselín na cieľovom mieste EPSPS v burine zameranom
glyfozátom (pozri napr. S. B. Powles a Qin Yu, „Evolution in Action: Plants Resistant to Herbi
cides“, Annu. Rev. Plánt Biol., 2010, 61, str. 327-329); a/alebo
(a3)

ktoré sú rezistentné voči jednému alebo viacerým herbicídom typu inhibítora ALS

(napr. vybraným zo zoznamu herbicídov typu inhibítora ALS uvedeného vyššie) aspoň čiastočne
mutáciou (napr. substitúciou) jednej alebo viacerých aminokyselín na cieľovom mieste ALS v
burine (pozri napr. S. B. Powles a Qin Yu, „Evolution in Action: Plants Resistant to Herbicides“,
Annu. Rev. Plánt Biol., 2010, 61, str. 317-347, príklady takýchto rezistentných burín a/alebo
aminokyselinových substitúcií pozri napr. strany 322-324, najmä tabuľku 2); a/alebo
(b)

ktoré sú rezistentné voči jednému alebo viacerým herbicídom typu inhibítora ACCázy

(napr. vybraným zo zoznamu uvedeného vyššie), a/alebo voči glyfozátu, a/alebo voči jednému
alebo viacerým herbicídom typu inhibítora ALS (napr. vybraným zo zoznamu uvedeného vyš
šie); aspoň čiastočne herbicídnou rezistenciou metabolického typu, napr. aspoň čiastočne meta
bolizmom herbicídu sprostredkovaným cytochrómom P450 (pozri napr. S. B. Powles a Qin Yu,
„Evolution in Action: Plants Resistant to Herbicides“, Annu. Rev. Plánt Biol., 2010, 61, str.
317-347, príklady takýchto rezistentných burín pozri napr. tabuľku 4 na strane 328).
Dvojklíčne buriny, ktoré sa napr. majú kontrolovať, typicky zahŕňajú (napr. nimi sú) Abutilon,
Amaranthus, Chenopodium, Chrysanthemum, Gálium, Ipomoea, Kochia, Nasturtium, Polygonum, Sida, Sinapsis, Solanum, Stellaria, Viola, Veronica a/alebo Xanthium.
Oblasti pod kultiváciou a/alebo miesto výskytu (napr. burín a/alebo plodín úžitkových rastlín) je
potrebné chápať tak, že zahŕňajú pôdu, v ktorej už rastú plodiny, rovnako ako pôdu určenú na
kultiváciu týchto plodín.
Podľa všetkých aspektov tohto vynálezu je aplikačné množstvo zlúčeniny vzorca (I) (ktorou prí
padne môže byť agrochemicky prijateľná soľ) obvykle od 1 do 2000 g zlúčeniny vzorca (I) na
hektár (ha) (merané ako zlúčenina bez soli), najmä od 5 do 1000 g/ha alebo od 10 do 500 g/ha,
výhodne od 20 do 300 g/ha, zlúčeniny vzorca (I) (merané ako zlúčenina bez soli).
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Podľa všetkých aspektov tohto vynálezu sa zlúčenina vzorca (I) alebo jej soľ môžu aplikovať
pred vzídením a/alebo po vzídení, ale výhodne sa aplikujú po vzídení.
K o m b in á c ie a zm esi

Podľa ďalšieho aspektu predkladaný vynález poskytuje herbicídnu kompozíciu, napr. na použitie
pri spôsobe kontroly burín (napr. jednoklíčnych, ako sú trávnaté buriny) na plodinách úžitkových
rastlín, obsahujúcu zlúčeninu vzorca (I), ako sa definuje v tomto dokumente (napr. jej herbicídne
účinné množstvo), a agrochemicky prijateľný nosič, riedidlo a/alebo rozpúšťadlo, a obsahujúcu
aj jeden alebo viac ďalších herbicídov a/alebo chrániaci prostriedok.
Podľa všetkých aspektov tohto vynálezu je zlúčenina vzorca (I) prípadne prítomná (napr. tam,
kde je to chemicky možné) ako jej agrochemicky prijateľná soľ.
Nasledujú príklady týchto zmesí/kompozícií obsahujúcich jeden alebo viac ďalších herbicídov
a/alebo chrániaci prostriedok.
Zlúčeniny vzorca (I) podľa tohto vynálezu sa môžu používať v kombinácii s jedným alebo s via
cerými ďalšími herbicídmi, napr. ako zmiešavací partner (partneri) pre zlúčeninu vzorca (I). V
týchto zmesiach je zlúčeninou vzorca (I) výhodne jedna zo zlúčenín uvedených v tabuľkách 1 až
22 alebo v tabuľke 23 a/alebo zo zlúčenín doložených príkladom (napr. jedna zo zlúčenín A -l až
A -19 alebo A-20 až A-34), ako sú zverejnené v tomto dokumente, napr. ďalej.
Konkrétne sú zverejnené nasledujúce zmesi zlúčeniny vzorca (I) s jedným alebo s viacerými ďal
šími herbicídmi:
zlúčenina vzorca (I) + acetochlór, zlúčenina vzorca (I) + acifluórfen, zlúčenina vzorca (I) + acifluórfen sodný, zlúčenina vzorca (I) + aklonifen, zlúčenina vzorca (I) + akroleín, zlúčenina
vzorca (I) + alachlór, zlúčenina vzorca (I) + aloxydím, zlúčenina vzorca (I) + alylalkohol, zlú
čenina vzorca (I) + ametryn, zlúčenina vzorca (I) + amikarbazón, zlúčenina vzorca (I) + amidosulfurón, zlúčenina vzorca (I) + aminopyralid, zlúčenina vzorca (I) + amitrol, zlúčenina vzorca
(I) + sulfamát amónny, zlúčenina vzorca (I) + anilofos, zlúčenina vzorca (I) + asulam, zlúčenina
vzorca (I) + atraton, zlúčenina vzorca (I) + atrazín, zlúčenina vzorca (I) + azimsulfurón, zlúče
nina vzorca (I) + BCPC, zlúčenina vzorca (I) + beflubutamid, zlúčenina vzorca (I) + benazolín,
zlúčenina vzorca (I) + benfluralín, zlúčenina vzorca (I) + benfurezát, zlúčenina vzorca (I) + bensulfurón, zlúčenina vzorca (I) + bensulfurón-metyl, zlúčenina vzorca (I) + bensulid, zlúčenina
vzorca (I) + bentazón, zlúčenina vzorca (I) + benzfendizón, zlúčenina vzorca (I) + benzobicyk-
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Ión, zlúčenina vzorca (I) + benzofenap, zlúčenina vzorca (I) + bifenox, zlúčenina vzorca (I) + bilanafos, zlúčenina vzorca (I) + bispyribak, zlúčenina vzorca (I) + bispyribak sodný, zlúčenina
vzorca (I) + bórax, zlúčenina vzorca (I) + bromacil, zlúčenina vzorca (I) + brómbutid, zlúčenina
vzorca (I) + brómoxynil, zlúčenina vzorca (I) + butachlór, zlúčenina vzorca (I) + butafenacil,
zlúčenina vzorca (I) + butamifos, zlúčenina vzorca (I) + butralín, zlúčenina vzorca (I) + butroxydím, zlúčenina vzorca (I) + butylát, zlúčenina vzorca (I) + kyselina kakodylová, zlúčenina vzorca
(I) + chlorečnan vápenatý, zlúčenina vzorca (I) + kafenstrol, zlúčenina vzorca (I) + karbetamid,
zlúčenina vzorca (I) + karfentrazón, zlúčenina vzorca (I) + karfentrazón-etyl, zlúčenina vzorca
(I) + CDEA, zlúčenina vzorca (I) + CEPC, zlúčenina vzorca (I) + chlórflurenol, zlúčenina vzorca
(I) + chlórflurenol-metyl, zlúčenina vzorca (I) + chloridazón, zlúčenina vzorca (I) + chlorimurón,
zlúčenina vzorca (I) + chlorimurón-etyl, zlúčenina vzorca (I) + kyselina chlóroctová, zlúčenina
vzorca (I) + chlórtolurón, zlúčenina vzorca (I) + chlórprofam, zlúčenina vzorca (I) + chlórsulfurón, zlúčenina vzorca (I) + chlórtal, zlúčenina vzorca (I) + chlórtal-dimetyl, zlúčenina vzorca (I)
+ cinidon-etyl, zlúčenina vzorca (I) + cinmetylín, zlúčenina vzorca (I) + cinosulfurón, zlúčenina
vzorca (I) + cisanilid, zlúčenina vzorca (I) + kletodim, zlúčenina vzorca (I) + klodinafop, zlúče
nina vzorca (I) + klodinafop-propargyl, zlúčenina vzorca (I) + klomazón, zlúčenina vzorca (I) +
klomeprop, zlúčenina vzorca (I) + klopyralid, zlúčenina vzorca (I) + kloransulam, zlúčenina
vzorca (I) + kloransulam-metyl, zlúčenina vzorca (I) + CMA, zlúčenina vzorca (I) + 4-CPB, zlú
čenina vzorca (I) + CPMF, zlúčenina vzorca (I) + 4-CPP, zlúčenina vzorca (I) + CPPC, zlúčeni
na vzorca (I) + krezol, zlúčenina vzorca (I) + kumylurón, zlúčenina vzorca (I) + kyánamid, zlú
čenina vzorca (I) + kyánazín, zlúčenina vzorca (I) + cykloát, zlúčenina vzorca (I) + cyklosulfamurón, zlúčenina vzorca (I) + cykloxydím, zlúčenina vzorca (I) + cyhalofop, zlúčenina vzorca
(I) + cyhalofop-butyl, zlúčenina vzorca (I) + 2,4-D , zlúčenina vzorca (I) + 3,4-DA, zlúčenina
vzorca (I) + daimurón, zlúčenina vzorca (I) + dalapon, zlúčenina vzorca (I) + dazomet, zlúčenina
vzorca (I) + 2,4-D B, zlúčenina vzorca (I) + 3,4-DB, zlúčenina vzorca (I) + 2,4-DEB, zlúčenina
vzorca (I) + desmedifam, zlúčenina vzorca (I) + dikamba, zlúčenina vzorca (I) + dichlobenil,
zlúčenina vzorca (I) + orto-dichlórbenzén, zlúčenina vzorca (I) + para-dichlórbenzén, zlúčenina
vzorca (I) + dichlórprop, zlúčenina vzorca (I) + dichlórprop-P, zlúčenina vzorca (I) + diklofop,
zlúčenina vzorca (I) + diklofop-metyl, zlúčenina vzorca (I) + diklosulam, zlúčenina vzorca (I) +
difenzokvát, zlúčenina vzorca (I) + metylsulfát difenzokvátu, zlúčenina vzorca (I) + diflufenican,
zlúčenina vzorca (I) + diflufenzopyr, zlúčenina vzorca (I) + dimefurón, zlúčenina vzorca (I) + dimepiperát, zlúčenina vzorca (I) + dimetachlór, zlúčenina vzorca (I) + dimetametryn, zlúčenina
vzorca (I) + dimetenamid, zlúčenina vzorca (I) + dimetenamid-P, zlúčenina vzorca (I) + dimetipín, zlúčenina vzorca (I) + kyselina dimetylarzínová, zlúčenina vzorca (I) + dinitramín, zlúčenina
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vzorca (I) + dinoterb, zlúčenina vzorca (I) + difenamid, zlúčenina vzorca (I) + dikvát, zlúčenina
vzorca (I) + dibromid dikvátu, zlúčenina vzorca (I) + ditiopyr, zlúčenina vzorca (I) + diurón, zlú
čenina vzorca (I) + DNOC, zlúčenina vzorca (I) + 3,4-DP, zlúčenina vzorca (I) + DSM A , zlúče
nina vzorca (I) + EBEP, zlúčenina vzorca (I) + endotal, zlúčenina vzorca (I) + EPTC, zlúčenina
vzorca (I) + esprokarb, zlúčenina vzorca (I) + etalfluralín, zlúčenina vzorca (I) + etametsulfurón,
zlúčenina vzorca (I) + etametsulfurón-metyl, zlúčenina vzorca (I) + etofumezát, zlúčenina vzorca
(I) + etoxyfen, zlúčenina vzorca (I) + etoxysulfurón, zlúčenina vzorca (I) + etobenzanid, zlúčeni
na vzorca (I) + fenoxaprop-P, zlúčenina vzorca (I) + fenoxaprop-P-etyl, zlúčenina vzorca (I) +
fenoxasulfón (CAS reg. č. 639826-16-7), zlúčenina vzorca (I) + fentrazamid, zlúčenina vzorca
(I) + síran železnatý, zlúčenina vzorca (I) + flamprop-M, zlúčenina vzorca (I) + flazasulfurón,
zlúčenina vzorca (I) + florasulam, zlúčenina vzorca (I) + fluazifop, zlúčenina vzorca (I) + fluazifop-butyl, zlúčenina vzorca (I) + fluazifop-P, zlúčenina vzorca (I) + fluazifop-P-butyl, zlúčenina
vzorca (I) + flukarbazón, zlúčenina vzorca (I) + flukarbazón sodný, zlúčenina vzorca (I) + fluketosulfurón, zlúčenina vzorca (I) + fluchloralín, zlúčenina vzorca (I) + flufenacet, zlúčenina
vzorca (I) + flufenpyr, zlúčenina vzorca (I) + flufenpyretyl, zlúčenina vzorca (I) + flumetsulam,
zlúčenina vzorca (I) + flumiklorak, zlúčenina vzorca (I) + flumiklorak-pentyl, zlúčenina vzorca
(I) + flumioxazín, zlúčenina vzorca (I) + fluometurón, zlúčenina vzorca (I) + fluórglykofen, zlú
čenina vzorca (I) + fluórglykofen-etyl, zlúčenina vzorca (I) + flupropanát, zlúčenina vzorca (I) +
flupyrsulfurón, zlúčenina vzorca (I) + flupyrsulfurón-metyl sodný, zlúčenina vzorca (I) + flurenol, zlúčenina vzorca (I) + fluridon, zlúčenina vzorca (I) + flurochloridón, zlúčenina vzorca (I) +
fluroxypyr, zlúčenina vzorca (I) + fluroxypyr-metyl, zlúčenina vzorca (I) + fluroxypyr-butometyl, zlúčenina vzorca (I) + flurtamon, zlúčenina vzorca (I) + flutiacet, zlúčenina vzorca (I) +
ťlutiacet-metyl, zlúčenina vzorca (I) + fomezafen, zlúčenina vzorca (I) + foramsulfurón, zlúčeni
na vzorca (I) + fosamín, zlúčenina vzorca (I) + glufozinát, zlúčenina vzorca (I) + glufozinát
amónny, zlúčenina vzorca (I) + glufozinát-P, zlúčenina vzorca (I) + glyfozát, zlúčenina vzorca
(I) + halosulfurón, zlúčenina vzorca (I) + halosulfurón-metyl, zlúčenina vzorca (I) + haloxyfop,
zlúčenina vzorca (I) + haloxyfop-P, zlúčenina vzorca (I) + HC-252, zlúčenina vzorca (I) + hexazinón, zlúčenina vzorca (I) + imazametabenz, zlúčenina vzorca (I) + imazametabenz-metyl, zlú
čenina vzorca (I) + imazamox, zlúčenina vzorca (I) + imazapic, zlúčenina vzorca (I) + imazapyr,
zlúčenina vzorca (I) + imazachin, zlúčenina vzorca (I) + imazetapyr, zlúčenina vzorca (I) + imazosulfurón, zlúčenina vzorca (I) + indanofán, zlúčenina vzorca (I) + jódmetán, zlúčenina vzorca
(I) + jódsulfurón, zlúčenina vzorca (I) + jódsulfurón-metyl sodný, zlúčenina vzorca (I) + ioxynil,
zlúčenina vzorca (I) + ipfenkarbazón (CAS reg. č. 212201-70-2), zlúčenina vzorca (I) + izoproturón, zlúčenina vzorca (I) + izourón, zlúčenina vzorca (I) + izoxaben, zlúčenina vzorca (I) +
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izoxachlórtol, zlúčenina vzorca (I) + izoxaflutol, zlúčenina vzorca (I) + karbutilát, zlúčenina
vzorca (I) + laktofen, zlúčenina vzorca (I) + lenacil, zlúčenina vzorca (I) + linurón, zlúčenina
vzorca (I) + M AA, zlúčenina vzorca (I) + M AM A, zlúčenina vzorca (I) + MCPA, zlúčenina
vzorca (I) + MCPA-tioetyl, zlúčenina vzorca (I) + MCPB, zlúčenina vzorca (I) + mekoprop,
zlúčenina vzorca (I) + mekoprop-P, zlúčenina vzorca (I) + mefenacet, zlúčenina vzorca (I) + meťluidid, zlúčenina vzorca (I) + mezosulfurón, zlúčenina vzorca (I) + mezosulfurón-metyl, zlúče
nina vzorca (I) + mezotrión, zlúčenina vzorca (I) + metám, zlúčenina vzorca (I) + metamifop,
zlúčenina vzorca (I) + metamitrón, zlúčenina vzorca (I) + metazachlór, zlúčenina vzorca (I) +
metazosulfurón (NC-620, CAS reg. č. 868680-84-6), zlúčenina vzorca (I) + metabenztiazurón,
zlúčenina vzorca (I) + kyselina metylarzónová, zlúčenina vzorca (I) + metyldymron, zlúčenina
vzorca (I) + metylizotiokyanát, zlúčenina vzorca (I) + metobenzurón, zlúčenina vzorca (I) + metolachlór, zlúčenina vzorca (I) + S-metolachlór, zlúčenina vzorca (I) + metosulam, zlúčenina
vzorca (I) + metoxurón, zlúčenina vzorca (I) + metribuzín, zlúčenina vzorca (I) + metsulfurón,
zlúčenina vzorca (I) + metsulfurón-metyl, zlúčenina vzorca (I) + M K-616, zlúčenina vzorca (I)
+ molinát, zlúčenina vzorca (I) + mono linurón, zlúčenina vzorca (I) + M SMA, zlúčenina vzorca
(I) + naproanilid, zlúčenina vzorca (I) + napropamid, zlúčenina vzorca (I) + naptalam, zlúčenina
vzorca (I) + neburón, zlúčenina vzorca (I) + nikosulfurón, zlúčenina vzorca (I) + kyselina nonánová, zlúčenina vzorca (I) + norflurazón, zlúčenina vzorca (I) + kyselina olejová (mastné kyse
liny), zlúčenina vzorca (I) + orbenkarb, zlúčenina vzorca (I) + ortosulfamurón, zlúčenina vzorca
(I) + oryzalín, zlúčenina vzorca (I) + oxadiargyl, zlúčenina vzorca (I) + oxadiazón, zlúčenina
vzorca (I) + oxasulfurón, zlúčenina vzorca (I) + oxaziklomefon, zlúčenina vzorca (I) + oxyfluórfen, zlúčenina vzorca (I) + parakvát, zlúčenina vzorca (I) + dichlorid parakvátu, zlúčenina vzorca
(I) + pebulát, zlúčenina vzorca (I) + pendimetalín, zlúčenina vzorca (I) + penoxsulam, zlúčenina
vzorca (I) + pentachlórfenol, zlúčenina vzorca (I) + pentanochlór, zlúčenina vzorca (I) + pentoxazón, zlúčenina vzorca (I) + petoxamid, zlúčenina vzorca (I) + ropné oleje, zlúčenina vzorca
(I) + fenmedifam, zlúčenina vzorca (I) + fenmedifam-etyl, zlúčenina vzorca (I) + pikloram, zlú
čenina vzorca (I) + pikolinafen, zlúčenina vzorca (I) + pinoxadén, zlúčenina vzorca (I) + piperofos, zlúčenina vzorca (I) + arzenitan draselný, zlúčenina vzorca (I) + azid draselný, zlúčenina
vzorca (I) + pretilachlór, zlúčenina vzorca (I) + primisulfurón, zlúčenina vzorca (I) + primisulfurón-metyl, zlúčenina vzorca (I) + prodiamín, zlúčenina vzorca (I) + profluazol, zlúčenina vzorca
(I) + profoxydím, zlúčenina vzorca (I) + prometón, zlúčenina vzorca (I) + prometryn, zlúčenina
vzorca (I) + propachlór, zlúčenina vzorca (I) + propanil, zlúčenina vzorca (I) + propachizafop,
zlúčenina vzorca (I) + propazín, zlúčenina vzorca (I) + profam, zlúčenina vzorca (I) + propizochlór, zlúčenina vzorca (I) + propoxykarbazón, zlúčenina vzorca (I) + propoxykarbazón sodný,
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zlúčenina vzorca (I) + propyrisulfurón (TH-547, CAS reg. č. 570415-88-2), zlúčenina vzorca (I)
+ propyzamid, zlúčenina vzorca (I) + prosulfokarb, zlúčenina vzorca (I) + prosulfurón, zlúčenina
vzorca (I) + pyraklonil, zlúčenina vzorca (I) + pyraflufen, zlúčenina vzorca (I) + pyraflufen-etyl,
zlúčenina vzorca (I) + pyrazolynát, zlúčenina vzorca (I) + pyrazosulfurón, zlúčenina vzorca (I) +
pyrazosulfurón-etyl, zlúčenina vzorca (I) + pyrazoxyfen, zlúčenina vzorca (I) + pyribenzoxím,
zlúčenina vzorca (I) + pyributikarb, zlúčenina vzorca (I) + pyridafol, zlúčenina vzorca (I) + pyridát, zlúčenina vzorca (I) + pyriftalid, zlúčenina vzorca (I) + pyriminobak, zlúčenina vzorca (I) +
pyriminobak-metyl, zlúčenina vzorca (I) + pyrimisulfán, zlúčenina vzorca (I) + pyritiobak, zlú
čenina vzorca (I) + pyritiobak sodný, zlúčenina vzorca (I) + chinklorak, zlúčenina vzorca (I) +
chinmerak, zlúčenina vzorca (I) + chinoklamín, zlúčenina vzorca (I) + chizalofop, zlúčenina
vzorca (I) + chizalofop-P, zlúčenina vzorca (I) + rimsulfurón, zlúčenina vzorca (1) + setoxydím,
zlúčenina vzorca (I) + sidurón, zlúčenina vzorca (I) + simazín, zlúčenina vzorca (I) + simetryn,
zlúčenina vzorca (I) + SMA, zlúčenina vzorca (I) + arzenitan sodný, zlúčenina vzorca (I) + azid
sodný, zlúčenina vzorca (I) + chlorečnan sodný, zlúčenina vzorca (I) + sulkotrión, zlúčenina
vzorca (I) + sulfentrazón, zlúčenina vzorca (I) + sulfometurón, zlúčenina vzorca (I) + sulfometurón-metyl, zlúčenina vzorca (I) + sulfozát, zlúčenina vzorca (I) + sulfosulfurón, zlúčenina vzor
ca (I) + kyselina sírová, zlúčenina vzorca (I) + dechtové oleje, zlúčenina vzorca (I) + 2,3,6-TBA ,
zlúčenina vzorca (I) + TCA, zlúčenina vzorca (I) + TCA sodný, zlúčenina vzorca (I) + tebutiurón, zlúčenina vzorca (I) + tepraloxydím, zlúčenina vzorca (I) + terbacil, zlúčenina vzorca (I) +
terbumetón, zlúčenina vzorca (I) + terbutylazín, zlúčenina vzorca (I) + terbutryn, zlúčenina vzor
ca (I) + tenylchlór, zlúčenina vzorca (I) + tiazopyr, zlúčenina vzorca (I) + tifensulfurón, zlúčeni
na vzorca (I) + tifensulfurón-metyl, zlúčenina vzorca (I) + tiobenkarb, zlúčenina vzorca (I) + tiokarbazil, zlúčenina vzorca (I) + topramezón, zlúčenina vzorca (I) + tralkoxydím, zlúčenina vzor
ca (I) + trialát, zlúčenina vzorca (I) + triasulfurón, zlúčenina vzorca (I) + triaziflam, zlúčenina
vzorca (I) + tribenurón, zlúčenina vzorca (I) + tribenurón-metyl, zlúčenina vzorca (I) + trikamba,
zlúčenina vzorca (I) + triklopyr, zlúčenina vzorca (I) + trietazine, zlúčenina vzorca (I) + trifloxysulfurón, zlúčenina vzorca (I) + trifloxysulfurón sodný, zlúčenina vzorca (I) + trifluralín, zlúče
nina vzorca (I) + triflusulfurón, zlúčenina vzorca (I) + triflusulfurón-metyl, zlúčenina vzorca (I)
+ trihydroxytriazín, zlúčenina vzorca (I) + tritosulfurón, zlúčenina vzorca (I) + etylester kyseliny
[3-[2-chlór-4-fluór-5-(l-metyl-6-trifluórmetyl-2,4-dioxo-l,2,3,4-tetrahydropyrimidin-3-yl)fenoxy]-2-pyridyloxy]octovej (CAS reg. č. 353292-31-6), zlúčenina vzorca (I) + kyselina 4-[(4,5-dihydro-3-metoxy-4-metyl)-5-oxo)-1H -1,2,4-triazo)-1-yl-karbonylsulfamoyl]-5-metyltiofén-3-karboxylová (BAY 636), zlúčenina vzorca (I) + BA Y747 (CAS reg. č. 335104-84-2), zlúčenina
vzorca (I) + topramezón (CAS reg. č. 210631-68-8), zlúčenina vzorca (I) + bicyklopyrón (čo je
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4-hydroxy-3-[[2-[(2-metoxyetoxy)metyl]-6-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl]karbonyl]bicyklo[3.2.1]okt-3-en-2-ón, CAS reg. č. 352010-68-5), zlúčenina vzorca (I) + 4-hydroxy-3-[[2-(3-metoxypropyl)-6-(difluórmetyl)-3-pyridinyl]karbonyl]bicyklo[3.2.1]okt-3-en-2-ón, zlúčenina vzorca (I) +
buď jedna zo zlúčenín A -l až A -168 alebo D -l až D-43 zverejnených vo WO 2008/071405 A1
na stranách 87-109, respektíve 227-233, alebo zlúčenina z WO 2008/071405 A1 (Syngenta
Partieipations AG a Syngenta Limited) pokrytá patentovým nárokom 14, najmä zlúčenina vzorca
(I) + jedna zo zlúčenín A-4, A-45, A-64, A-65, A-66, A-167, D-7, D-16, D-23 alebo D -26 zve
rejnených vo WO 2008/071405 A l, zlúčenina vzorca (I) + jedna zo zlúčenín A -l, A-2, A-3, A-4,
A -5, A-6, A - l , A-8, A-9, A -10 alebo A -l 1 (napr. zlúčenina A-5 alebo A-6) zverejnených vo WO
2011/073615 A2 (Syngenta Limited) na stranách 7 až 8, zlúčenina vzorca (I) + jedna zo zlúčenín
A -12, A-13, A-14, A-15 alebo A-16 (najmä zlúčenina A-13) zverejnených vo WO 2011/073616
A 2 (Syngenta Limited) na stranách 10 až 11, zlúčenina vzorca (I) + jedna zo špecifických herbicídnych zlúčenín zverejnených vo WO 2010/059676 (Dow) (napr. ako sa definuje v jednom
z príkladov v ňom a/alebo napr. môže byť plus klochintocet-mexyl ako chrániaci prostriedok),
zlúčenina vzorca (I) + jedna zo špecifických herbicídnych zlúčenín zverejnených vo WO
2010/059680 (D ow) (napr. ako sa definuje v jednom z príkladov v ňom a/alebo napr. môže byť
plus klochintocet-mexyl alebo iný chrániaci prostriedok), zlúčenina vzorca (I) + jedna zo špeci
fických herbicídnych zlúčenín zverejnených vo WO 2010/059671 (Dow) (napr. ako sa definuje v
jednom z príkladov v ňom a/alebo napr. môže byť plus chrániaci prostriedok), zlúčenina vzorca
(I) + halauxifen (čo je kyselina 4-amino-3-chlór-6-(4-chlór-2-fluór-3-metoxyfenyl)pyridín-2-karboxylová, CAS reg. č. 943832-60-8), zlúčenina vzorca (I) + halauxifen-metyl (čo je metyl-4-amino-3-chlór-6-(4-chlór-2-fluór-3-metoxyfenyl)pyridín-2-karboxylát, CAS reg. č. 943831-98-9), zlúčenina vzorca (I) + aminocyklopyrachlór (čo je kyselina 6-amino-5-chlór-2-cyklopropylpyrimidín-4-karboxylová, CAS reg. č. 858956-08-8), zlúčenina vzorca (I) + aminocyklopyrachlór-metyl (čo je metyl-6-amino-5-chlór-2-cyklopropylpyrimidín-4-karboxylát, CAS reg. č.
858954-83-3), zlúčenina vzorca (I) + aminocyklopyrachlór draselný (čo je 6-amino-5-chlór-2-cyklopropylpyrimidín-4-karboxylát draselný, CAS reg. č. 858956-35-1), zlúčenina vzorca (I) +
saflufenacil (čo je A7-{2-chlór-4-fluór-5-[l,2,3,6-tetrahydro-3-metyl-2,6-dioxo-4-(trifluórmetyl)pyrimidin-l-yl]benzoyl}-N-izopropyl-N-metylsulfamid, CAS reg. č. 372137-35-4), zlúčenina
vzorca (I) + jofensulfurón (čo je l-(2-jódfenylsulfonyl)-3-(4-m etoxy-6-m etyl-l,3,5-triazin-2-yl)močovina, CAS reg. č. 1144097-22-2), zlúčenina vzorca (I) + jofensulfurón sodný (čo je
jV-(2-jódfenylsulfonyl)-A’-(4-m etoxy-6-m etyl-l ,3,5-triazin-2-yl)karbamimidát sodný, CAS reg.
č. 1144097-30-2), zlúčenina vzorca (I) + clacyfos (čo je dimety 1[( 1RS) - 1-(2,4-dichlórfenoxyacetoxy)etyl]fosfonát, nazývaný aj lvxiancaolin alebo luxiancaolin, CAS reg. č. 215655-76-8),
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zlúčenina vzorca (I) + cyklopyrimorát (čo je 6-chlór-3-(2-cyklopropyl-6-metylfenoxy)pyridazin-4-ylmorfolín-4-karboxylát, CAS reg. č. 499231-24-2), alebo zlúčenina vzorca (I) + triafamón
(čo je Ar-[2-[(4,6-dimetoxy-l,3,5-triazin-2-yl)karbonyl]-6-fluórfenyl]-iV-metyl-l,l-difluórmetánsulfónamid, CAS reg. č. 874195-61-6).
Zmiešavací partneri pre zlúčeninu vzorca (I) sú prípadne vo forme jej esteru alebo soli (najmä
agrochemicky prijateľnej soli) (napr. tam, kde je to chemicky možné). Zmiešavací partneri pre
zlúčeninu vzorca (I) v zmesi uvedení vyššie sa obvykle uvádzajú napr. v The Pesticíde Manual,
15* Edition, 2009, C.D.S. Tomlin, British Crop Production Council.
Na aplikácie v obilovinách sú preferované nasledujúce zmesi: zlúčenina vzorca (I) + aklonifen,
zlúčenina vzorca (I) + amidosulfurón, zlúčenina vzorca (I) + aminopyralid, zlúčenina vzorca (I)
+ beflubutamid, zlúčenina vzorca (I) + benfluralín, zlúčenina vzorca (I) + bifenox, zlúčenina
vzorca (I) + brómoxynil, zlúčenina vzorca (I) + butafenacil, zlúčenina vzorca (I) + karbetamid,
zlúčenina vzorca (I) + karfentrazón, zlúčenina vzorca (I) + karfentrazón-etyl, zlúčenina vzorca
(I) + chlórtolurón, zlúčenina vzorca (I) + chlórprofam, zlúčenina vzorca (I) + chlórsulfurón, zlú
čenina vzorca (I) + cinidon-etyl, zlúčenina vzorca (I) + klodinafop, zlúčenina vzorca (I) + klodinafop-propargyl, zlúčenina vzorca (I) + klopyralid, zlúčenina vzorca (I) + 2,4-D, zlúčenina vzor
ca (I) + dikamba, zlúčenina vzorca (I) + dichlobenil, zlúčenina vzorca (I) + dichlórprop, zlúčeni
na vzorca (I) + diklofop, zlúčenina vzorca (I) + diklofop-metyl, zlúčenina vzorca (I) + difenzokvát, zlúčenina vzorca (I) + metylsulfát difenzokvátu, zlúčenina vzorca (I) + diflufenican, zlúče
nina vzorca (I) + dikvát, zlúčenina vzorca (I) + dibromid dikvátu, zlúčenina vzorca (I) + fenoxaprop-P, zlúčenina vzorca (I) + fenoxaprop-P-etyl, zlúčenina vzorca (I) + flamprop-M, zlúčenina
vzorca (I) + florasulam, zlúčenina vzorca (I) + fluazifop-P-butyl, zlúčenina vzorca (I) + flukarb
azón, zlúčenina vzorca (I) + flukarbazón sodný, zlúčenina vzorca (I) + flufenacet, zlúčenina
vzorca (I) + flupyrsulfurón, zlúčenina vzorca (I) + flupyrsulfurón-metyl sodný, zlúčenina vzorca
(I) + flurochloridón, zlúčenina vzorca (I) + fluroxypyr, zlúčenina vzorca (I) + fluroxypyr-metyl,
zlúčenina vzorca (I) + fluroxypyr-butometyl, zlúčenina vzorca (I) + flurtamon, zlúčenina vzorca
(I) + imazametabenz-metyl, zlúčenina vzorca (I) + imazamox, zlúčenina vzorca (I) + jódsulfurón, zlúčenina vzorca (I) + jódsulfurón-metyl sodný, zlúčenina vzorca (I) + joxynil, zlúčenina
vzorca (I) + izoproturón, zlúčenina vzorca (I) + linurón, zlúčenina vzorca (I) + MCPA, zlúčenina
vzorca (I) + mekoprop, zlúčenina vzorca (I) + mekoprop-P, zlúčenina vzorca (I) + mezosulfurón,
zlúčenina vzorca (I) + mezosulfurón-metyl, zlúčenina vzorca (I) + mezotrión, zlúčenina vzorca
(I) + metribuzín, zlúčenina vzorca (I) + metsulfurón, zlúčenina vzorca (I) + metsulfurón-metyl,
zlúčenina vzorca (I) + pendimetalín, zlúčenina vzorca (I) + pikolinafen, zlúčenina vzorca (I) +
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pinoxadén, zlúčenina vzorca (I) + prodiamín, zlúčenina vzorca (I) + propanil, zlúčenina vzorca
(I) + propoxykarbazón, zlúčenina vzorca (I) + propoxykarbazón sodný, zlúčenina vzorca (I) +
prosulfokarb, zlúčenina vzorca (I) + pyrasulfotol, zlúčenina vzorca (I) + pyridát, zlúčenina vzor
ca (I) + pyroxasulfón (KIH-485), zlúčenina vzorca (I) + pyroxsulam, zlúčenina vzorca (I) + sulfosulfurón, zlúčenina vzorca (I) + tembotrión, zlúčenina vzorca (I) + terbutryn, zlúčenina vzorca
(I) + tifensulfurón, zlúčenina vzorca (I) + tienkarbazón, zlúčenina vzorca (I) + tifensulfurón-metyl, zlúčenina vzorca (I) + topramezón, zlúčenina vzorca (I) + tralkoxydím, zlúčenina vzorca (I)
+ trialát, zlúčenina vzorca (I) + triasulfurón, zlúčenina vzorca (I) + tribenurón, zlúčenina vzorca
(I) + tribenurón-metyl, zlúčenina vzorca (I) + trifluralín, zlúčenina vzorca (I) + trinexapak-etyl a
zlúčenina vzorca (I) + tritosulfurón, zlúčenina vzorca (I) + bicyklopyrón (čo je 4-hydroxy-3-[[2-[(2-metoxyetoxy)metyl]-6-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl]karbonyl]bicyklo[3.2.1]okt-3-en-2-ón,
CAS reg. č. 352010-68-5), zlúčenina vzorca (I) + jedna zo špecifických herbicídnych zlúčenín
zverejnených vo WO 2010/059676 (D ow ) (napr. ako sa definuje v jednom z príkladov v ňom
a/alebo napr. môže byť plus klochintocet-mexyl ako chrániaci prostriedok), zlúčenina vzorca (I)
+ jedna zo špecifických herbicídnych zlúčenín zverejnených vo WO 2010/059680 (D ow ) (napr.
ako sa definuje v jednom z príkladov v ňom a/alebo napr. môže byť plus klochintocet-mexyl
alebo iný chrániaci prostriedok), zlúčenina vzorca (I) + halauxifen (čo je kyselina 4-amino-3-chlór-6-(4-chlór-2-fluór-3-metoxyfenyl)pyridín-2-karboxylová, CAS reg. č. 943832-60-8), zlú
čenina vzorca (I) + halauxifen-metyl (čo je metyl-4-amino-3-chlór-6-(4-chlór-2-fluór-3-metoxyfenyl)pyridín-2-karboxylát, CAS reg. č. 943831-98-9), zlúčenina vzorca (I) + jofensulfurón (čo
je

l-(2-jódfenylsulfonyl)-3-(4-m etoxy-6-m etyl-l,3,5-triazin-2-yl)m očovina,

CAS

reg.

č.

1144097-22-2), alebo zlúčenina vzorca (I) + jofensulfurón sodný (čo je A-(2-jódfenylsulfonyl)-Ap-(4-metoxy-6-metyl-l,3,5-triazin-2-yl)karbamimidát sodný, CAS reg. č. 1144097-30-2);
pričom zmiešavací partneri pre zlúčeninu vzorca (I) môžu byť aj vo forme jej esteru alebo soli
(najmä agrochemicky prijateľnej soli).
Na aplikácie v obilovinách je obzvlášť preferovaná zmes obsahujúca: zlúčeninu vzorca (I) +
amidosulfurón, zlúčeninu vzorca (I) + aminopyralid, zlúčeninu vzorca (I) + beflubutamid, zlúče
ninu vzorca (I) + brómoxynil, zlúčeninu vzorca (I) + karfentrazón, zlúčeninu vzorca (I) + karfentrazón-etyl, zlúčeninu vzorca (I) + chlórtolurón, zlúčeninu vzorca (I) + chlórsulfurón, zlúčeninu
vzorca (I) + klodinafop, zlúčeninu vzorca (I) + klodinafop-propargyl, zlúčeninu vzorca (I) + klopyralid, zlúčeninu vzorca (I) + 2,4-D, zlúčeninu vzorca (I) + dikamba, zlúčeninu vzorca (I) + difenzokvát, zlúčeninu vzorca (I) + metylsulfát difenzokvátu, zlúčeninu vzorca (I) + diflufenican,
zlúčeninu vzorca (I) + fenoxaprop-P, zlúčeninu vzorca (I) + fenoxaprop-P-etyl, zlúčeninu vzorca

95
(I) + florasulam, zlúčeninu vzorca (I) + flukarbazón, zlúčeninu vzorca (I) + flukarbazón sodný,
zlúčeninu vzorca (I) + flufenacet, zlúčeninu vzorca (I) + flupyrsulfurón, zlúčeninu vzorca (I) +
flupyrsulfurón-metyl sodný, zlúčeninu vzorca (I) + fluroxypyr, zlúčeninu vzorca (I) + fluroxypyr-metyl, zlúčeninu vzorca (I) + fluroxypyr-butometyl, zlúčeninu vzorca (I) + flurtamon, zlúče
ninu vzorca (I) + jódsulfurón, zlúčeninu vzorca (I) + jódsulfurón-metyl sodný, zlúčeninu vzorca
(I) + MCPA, zlúčeninu vzorca (I) + mezosulfurón, zlúčeninu vzorca (I) + mezosulfurón-metyl,
zlúčeninu vzorca (I) + metsulfurón, zlúčeninu vzorca (I) + metsulfurón-metyl, zlúčeninu vzorca
(I) + pendimetalín, zlúčeninu vzorca (I) + pikolinafen, zlúčeninu vzorca (I) + pinoxadén, zlúče
ninu vzorca (I) + prosulfokarb, zlúčeninu vzorca (I) + pyrasulfotol, zlúčeninu vzorca (I) + pyroxasulfón (KIH-485), zlúčeninu vzorca (I) + pyroxsulam, zlúčeninu vzorca (I) + sulfosulfurón,
zlúčeninu vzorca (I) + tifensulfurón, zlúčeninu vzorca (I) + tifensulfurón-metyl, zlúčeninu vzorca
(I) + topramezón, zlúčeninu vzorca (I) + tralkoxydím, zlúčeninu vzorca (I) + triasulfurón, zlúče
ninu vzorca (I) + tribenurón, zlúčeninu vzorca (I) + tribenurón-metyl, zlúčeninu vzorca (I) + trifluralín, zlúčeninu vzorca (I) + trinexapak-etyl, zlúčeninu vzorca (I) + tritosulfurón, zlúčeninu
vzorca (I) + bicyklopyrón (čo je 4-hydroxy-3-[[2-[(2-metoxyetoxy)metyl]-6-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl]karbonyl]-bicyklo[3.2.1]okt-3-en-2-ón, CAS reg. č. 352010-68-5), zlúčeninu vzorca
(I) + jednu zo špecifických herbicídnych zlúčenín zverejnených vo WO 2010/059676 (D ow )
(napr. ako sa definuje v jednom z príkladov v ňom a/alebo napr. môže byť plus klochintocet-me
xyl ako chrániaci prostriedok), zlúčeninu vzorca (I) + jednu zo špecifických herbicídnych zlú
čenín zverejnených vo WO 2010/059680 (D ow) (napr. ako sa definuje v jednom z príkladov v
ňom a/alebo napr. môže byť plus klochintocet-mexyl alebo iný chrániaci prostriedok), zlúčeninu
vzorca (I) + halauxifen (čo je kyselina 4-amino-3-chlór-6-(4-chlór-2-fluór-3-metoxyfenyl)pyridín-2-karboxylová, CAS reg. č. 943832-60-8), zlúčeninu vzorca (I) + halauxifen-metyl (čo je
metyl-4-amino-3-chlór-6-(4-chlór-2-fluór-3-metoxyfenyl)pyridín-2-karboxylát,

CAS

reg.

č.

943831-98-9), zlúčeninu vzorca (I) + jofensulfurón (čo je l-(2-jódfenylsulfonyl)-3-(4-m etoxy-6-metyl-l,3,5-triazin-2-yl)m očovina, CAS reg. č. 1144097-22-2), alebo zlúčeninu vzorca (I) +
jofensulfurón sodný (čo je /V-(2-jódfenylsulfonyl)-/V’-(4-metoxy-6-m etyl-l,3,5-triazin-2-yl)karbamimidát sodný, CAS reg. č. 1144097-30-2);
pričom zmiešavací partneri pre zlúčeninu vzorca (I) môžu byť aj vo forme jej esteru alebo soli
(najmä agrochemicky prijateľnej soli).
Na aplikácie na ryži sú obzvlášť preferované nasledujúce zmesi: zlúčenina vzorca (I) + azimsulfurón, zlúčenina vzorca (I) + bensulfurón, zlúčenina vzorca (I) + bensulfurón-metyl, zlúčenina
vzorca (I) + benzobicyklón, zlúčenina vzorca (I) + benzofenap, zlúčenina vzorca (I) + bispy-

96
ribak, zlúčenina vzorca (I) + bispyribak sodný, zlúčenina vzorca (I) + butachlór, zlúčenina vzor
ca (I) + kafenstrol, zlúčenina vzorca (I) + cinosulfurón, zlúčenina vzorca (I) + klomazón, zlúče
nina vzorca (I) + klomeprop, zlúčenina vzorca (I) + cyklosulfamurón, zlúčenina vzorca (I) + cyhalofop, zlúčenina vzorca (I) + cyhalofop-butyl, zlúčenina vzorca (I) + 2,4-D, zlúčenina vzorca
(I) + daimurón, zlúčenina vzorca (I) + dikamba, zlúčenina vzorca (I) + dikvát, zlúčenina vzorca
(I) + dibromid dikvátu, zlúčenina vzorca (I) + esprokarb, zlúčenina vzorca (I) + etoxysulfurón,
zlúčenina vzorca (I) + fenoxaprop-P, zlúčenina vzorca (I) + fenoxaprop-P-etyl, zlúčenina vzorca
(I) + fenoxasulfón (CAS reg. č. 639826-16-7), zlúčenina vzorca (I) + fentrazamid, zlúčenina
vzorca (I) + florasulam, zlúčenina vzorca (I) + glufozinát amónny, zlúčenina vzorca (I) + glyfozát, zlúčenina vzorca (I) + halosulfurón, zlúčenina vzorca (I) + halosulfurón-metyl, zlúčenina
vzorca (I) + imazosulfurón, zlúčenina vzorca (I) + ipfenkarbazón (CAS reg. č. 212201-70-2),
zlúčenina vzorca (I) + MCPA, zlúčenina vzorca (I) + mefenacet, zlúčenina vzorca (I) + mezotrión, zlúčenina vzorca (I) + metamifop, zlúčenina vzorca (I) + metazosulfurón (NC-620, CAS
reg. č. 868680-84-6), zlúčenina vzorca (I) + metsulfurón, zlúčenina vzorca (I) + metsulfurón-metyl, zlúčenina vzorca (I) + «-metylglyfozát, zlúčenina vzorca (I) + ortosulfamurón, zlúčenina
vzorca (I) + oryzalín, zlúčenina vzorca (I) + oxadiargyl, zlúčenina vzorca (I) + oxadiazón, zlú
čenina vzorca (I) + dichlorid parakvátu, zlúčenina vzorca (I) + pendimetalín, zlúčenina vzorca (I)
+ penoxsulam, zlúčenina vzorca (I) + pretilachlór, zlúčenina vzorca (I) + profoxydím, zlúčenina
vzorca (I) + propanil, zlúčenina vzorca (I) + propyrisulfurón (TH-547, CAS reg. č. 570415-88-2), zlúčenina vzorca (I) + pyrazolynát, zlúčenina vzorca (I) + pyrazosulfurón, zlúčenina vzorca
(I) + pyrazosulfurón-etyl, zlúčenina vzorca (I) + pyrazoxyfen, zlúčenina vzorca (I) + pyribenzoxím, zlúčenina vzorca (I) + pyriftalid, zlúčenina vzorca (I) + pyriminobak, zlúčenina vzorca (I)
+ pyriminobak-metyl, zlúčenina vzorca (I) + pyrimisulfán, zlúčenina vzorca (I) + chinklorak,
zlúčenina vzorca (I) + tefuryltrión, zlúčenina vzorca (I) + triasulfurón a zlúčenina vzorca (I) +
trinexapak-etyl, zlúčenina vzorca (I) + buď jedna zo zlúčenín A -l až A -168 alebo D -l až D-43
zverejnených vo WO 2008/071405 A1 na stranách 87-109 a 227-233 alebo zlúčenina z WO
2008/071405 A1 (Syngenta Participations AG a Syngenta Limited) pokrytá patentovým náro
kom 14, najmä zlúčenina vzorca (I) + jedna zo zlúčenín A-4, A-45, A-64, A -65, A-66, A-167,
D-7, D-16, D-23 alebo D-26 zverejnených vo WO 2008/071405 A l, zlúčenina vzorca (I) + jedna
zo zlúčenín A -l, A -2, A-3, A-4, A-5, A -6, A-7, A -8, A-9, A-10 alebo A -l 1 (napr. zlúčenina A-5
alebo A-6) zverejnených vo WO 2011/073615 A2 (Syngenta Limited) na stranách 7 až 8, zlúče
nina vzorca (I) + jedna zo zlúčenín A -12, A-13, A - 14, A -15 alebo A -16 (najmä zlúčenina A-13)
zverejnených vo WO 2011/073616 A2 (Syngenta Limited) na stranách 10 až 11, zlúčenina
vzorca (I) + jedna zo špecifických herbicídnych zlúčenín zverejnených vo WO 2010/059671
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(D ow ) (napr. ako sa definuje v jednom z príkladov v ňom a/alebo napr. môže byť plus chrániaci
prostriedok), zlúčenina vzorca (I) + halauxifen (čo je kyselina 4-amino-3-chlór-6-(4-chlór-2-fluór-3-metoxyfenyl)pyridín-2-karboxylová, CAS reg. č. 943832-60-8), zlúčenina vzorca (I) +
halauxifen-metyl (čo je metyl-4-amino-3-chlór-6-(4-chlór-2-fIuór-3-metoxyfenyl)pyridín-2-karboxylát, CAS reg. č. 943831-98-9), zlúčenina vzorca (I) + jofensulfurón (čo je l-(2-jódfenylsulfonyl)-3-(4-m etoxy-6-m etyl-l,3,5-triazin-2-yl)m očovina, CAS reg. č. 1144097-22-2), zlúčenina
vzorca (I) + jofensulfurón sodný (čo je vV-(2-jódfenylsulfonyl)-Aľ’-(4-m etoxy-6-m etyl-l,3,5-triazin-2-yl)karbamimidát sodný, CAS reg. č. 1144097-30-2), alebo zlúčenina vzorca (I) +
triafamón (čo je 7V-[2-[(4,6-dimetoxy-l,3,5-triazin-2-yl)karbonyl]-6-fluórfenyl]-/V-metyl-l,l-difluórmetánsulfónamid, CAS reg. č. 874195-61-6);
pričom zmiešavací partneri pre zlúčeninu vzorca (I) môžu byť aj vo forme jej esteru alebo soli
(najmä agrochemicky prijateľnej soli).
Na aplikácie na ryži je obzvlášť preferovaná zm es obsahujúca: zlúčeninu vzorca (I) + azimsulfurón, zlúčeninu vzorca (I) + bensulfurón, zlúčeninu vzorca (I) + bensulfurón-metyl, zlúčeni
nu vzorca (I) + benzobicyklón, zlúčeninu vzorca (I) + benzofenap, zlúčeninu vzorca (I) + bispy
ribak, zlúčeninu vzorca (I) + bispyribak sodný, zlúčeninu vzorca (I) + klomazón, zlúčeninu vzor
ca (I) + klomeprop, zlúčeninu vzorca (I) + cyhalofop, zlúčeninu vzorca (I) + cyhalofop-butyl,
zlúčeninu vzorca (I) + 2,4-D , zlúčeninu vzorca (I) + daimurón, zlúčeninu vzorca (I) + dikamba,
zlúčeninu vzorca (I) + esprokarb, zlúčeninu vzorca (I) + etoxysulfurón, zlúčeninu vzorca (I) +
fenoxaprop-P, zlúčeninu vzorca (I) + fenoxaprop-P-etyl, zlúčeninu vzorca (I) + fenoxasulfón
(CAS reg. č. 639826-16-7), zlúčeninu vzorca (I) + fentrazamid, zlúčeninu vzorca (I) + florasulam, zlúčeninu vzorca (I) + halosulfurón, zlúčeninu vzorca (I) + halosulfurón-metyl, zlúčeninu
vzorca (I) + imazosulfurón, zlúčeninu vzorca (I) + ipfenkarbazón (CAS reg. č. 212201-70-2),
zlúčeninu vzorca (I) + MCPA, zlúčeninu vzorca (I) + mefenacet, zlúčeninu vzorca (I) + m ezotrión, zlúčeninu vzorca (I) + metazosulfurón (NC-620, CAS reg. č. 868680-84-6), zlúčeninu
vzorca (I) + metsulfurón, zlúčeninu vzorca (I) + metsulfurón-metyl, zlúčeninu vzorca (I) + ortosulfamurón, zlúčeninu vzorca (I) + oxadiargyl, zlúčeninu vzorca (I) + oxadiazón, zlúčeninu
vzorca (I) + pendimetalín, zlúčeninu vzorca (I) + penoxsulam, zlúčeninu vzorca (I) + pretilachlór, zlúčeninu vzorca (I) + propyrisulfurón (TH-547, CAS reg. č. 570415-88-2), zlúčeninu
vzorca (I) + pyrazolynát, zlúčeninu vzorca (I) + pyrazosulfurón, zlúčeninu vzorca (I) + pyrazosulfurón-etyl, zlúčeninu vzorca (I) + pyrazoxyfen, zlúčeninu vzorca (I) + pyribenzoxím, zlúčeni
nu vzorca (I) + pyriftalid, zlúčeninu vzorca (I) + pyriminobak, zlúčeninu vzorca (I) + pyriminobak-metyl, zlúčeninu vzorca (I) + pyrimisulfán, zlúčeninu vzorca (I) + chinklorak, zlúčeninu
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vzorca (I) + tefuryltrión, zlúčeninu vzorca (I) + triasulfurón, zlúčeninu vzorca (I) + trinexapak-etyl, zlúčeninu vzorca (I) + buď jednu zo zlúčenín A -l až A -168 alebo D -l až D-43
zverejnených vo WO 2008/071405 A1 na stranách 87-109 a 227-233 alebo zlúčeninu z WO
2008/071405 A1 (Syngenta Participations AG a Syngenta Limited) pokrytú patentovým náro
kom 14, najmä zlúčeninu vzorca (I) + jednu zo zlúčenín A-4, A-45, A-64, A-65, A-66, A-167,
D-7, D -16, D-23 alebo D-26 zverejnených vo WO 2008/071405 A l, zlúčeninu vzorca (I) + jednu
zo zlúčenín A -l, A -2, A -3, A-4, A-5, A -6, A - l , A-8, A -9, A-10 alebo A -l 1 (napr. zlúčeninu A-5
alebo A-6) zverejnených vo WO 2011/073615 A2 (Syngenta Limited) na stranách 7 až 8, zlúče
ninu vzorca (I) + jednu zo zlúčenín A-12, A-13, A -14, A-15 alebo A-16 (najmä zlúčeninu A-13)
zverejnených vo WO 2011/073616 A2 (Syngenta Limited) na stranách 10 až 11, zlúčeninu vzor
ca (I) + jednu zo špecifických herbicídnych zlúčenín zverejnených vo WO 2010/059671 (Dow)
(napr. ako sa definuje v jednom z príkladov v ňom a/alebo napr. môže byť plus chrániaci pro
striedok), zlúčenina vzorca (I) + halauxifen (čo je kyselina 4-amino-3-chlór-6-(4-chlór-2-fluór-3-metoxyfenyl)pyridín-2-karboxylová, CAS reg. č. 943832-60-8), zlúčenina vzorca (I) + halauxifen-metyl (čo je metyl-4-amino-3-chlór-6-(4-chlór-2-fluór-3-metoxyfenyl)pyridín-2-karboxylát, CAS reg. č. 943831-98-9), zlúčenina vzorca (I) + jofensulfurón (čo je l-(2-jódfenylsulfonyl)-3-(4-m etoxy-6-m etyl-l,3,5-triazin-2-yl)m očovina, CAS reg. č. 1144097-22-2), zlúčenina vzorca
(I) + jofensulfurón sodný (čo je A-(2-jódfenylsulfonyl)-Aľ’-(4-m etoxy-6-m etyl-1,3,5-triazin-2-yl)karbamimidát sodný, CAS reg. č. 1144097-30-2), alebo zlúčenina vzorca (I) + triafamón (čo
je

iV-[2-[(4,6-dimetoxy-1,3,5-triazin-2-yl)karbonyl]-6-fluórfenyl]-iV-metyl-1,1 -difluórmetánsul-

fónamid, CAS reg. č. 874195-61-6);
pričom zmiešavací partneri pre zlúčeninu vzorca (I) môžu byť aj vo forme jej esteru alebo soli
(najmä agrochemicky prijateľnej soli).
V kompozíciách uvedených vyššie alebo v zmesiach obsahujúcich zlúčeninu vzorca (I) (napr.
zlúčeninu z tabuliek 1 až 23 a/alebo jednu zo zlúčenín A -l až A-34) a jeden alebo viac ďalších
herbicídov môže hmotnostný pomer zlúčeniny vzorca (I) ku každému ďalšiemu herbicídu
kolísať vo veľkom rozsahu atypicky je od 500 : 1 do 1 :200, obzvlášť od 200 : 1 do 1 : 100,
výhodnejšie od 100 : 1 do 1 : 50, ešte výhodnejšie od 40 : 1 do 1 : 20. Typicky sa tieto hmotnostné pomery merajú ako voľná (voľné) zlúčenina (zlúčeniny), t. j. bez hmotnosti akéhokoľvek pri
radeného (priradených) protiiónu (protiónov) soli.
Alternatívne alebo okrem toho sa zlúčeniny vzorca (I) podľa tohto vynálezu môžu používať v
herbicídnych kompozíciách v kombinácii s chrániacim prostriedkom. V týchto herbicídnych
kompozíciách alebo zmesiach je zlúčeninou vzorca (I) výhodne jedna zo zlúčenín uvedených
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v tabuľkách 1 až 22 alebo v tabuľke 23 a/alebo zo zlúčenín doložených príkladom (napr. jedna
zo zlúčenín A -l až A -19 alebo A-20 až A -34) uvedených ďalej. V predkladanom vynáleze budú
prichádzať do úvahy obzvlášť nasledujúce zm esi s chrániacimi prostriedkami:
zlúčenina vzorca (I) + klochintocet-mexyl, zlúčenina vzorca (I) + kyselina klochintocetová alebo
jej agrochemicky prijateľná soľ, zlúčenina vzorca (I) + fenchlorazol-etyl, zlúčenina vzorca (I) +
kyselina fenchlorazolová alebo jej agrochemicky prijateľná soľ, zlúčenina vzorca (I) + mefenpyr-dietyl, zlúčenina vzorca (I) + dikyselina mefenpyrová, zlúčenina vzorca (I) + izoxadifen-etyl, zlúčenina vzorca (I) + kyselina izoxadifenová, zlúčenina vzorca (I) + fúrilazol, zlúčenina
vzorca (I) + Ä-izomér furilazolu, zlúčenina vzorca (I) + N-(2-m etoxybenzoyl)-4-[(metylam inokarbonyl)amino]benzénsulfónamid, zlúčenina vzorca (I) + benoxacor, zlúčenina vzorca (I) + dichlórmid, zlúčenina vzorca (I) + A D -67, zlúčenina vzorca (I) + oxabetrinil, zlúčenina vzorca (I)
+ cyometrinil, zlúčenina vzorca (I) + Z-izomér cyometrinilu, zlúčenina vzorca (I) + fenklorim,
zlúčenina vzorca (I) + cyprosulfamid, zlúčenina vzorca (I) + naftalanhydrid, zlúčenina vzorca (I)
+ flurazol, zlúčenina vzorca (I) + CL 304,415, zlúčenina vzorca (I) + dicyklonón, zlúčenina
vzorca (I) + fluxofenim, zlúčenina vzorca (I) + DKA-24, zlúčenina vzorca (I) + R -29148, alebo
zlúčenina vzorca (I) + PPG -1292.
Chrániace prostriedky a herbicídy uvedené vyššie sa opisujú napríklad v publikácii Pesticíde
Manual, 12th Edition, British Crop Protection Council, 2000; alebo The Pesticíde Manual, 15th
Edition, 2009, C.D.S. Tomlin, British Crop Production Council. R -29148 opísali napríklad P. B.
Goldsbrough et al., Plánt Physiology, (2002), vol. 130, str. 1497-1505 a odkazy uvedené v tomto
článku. PPG -1292 je známy z WO 09211761 a N-(2-metoxybenzoyl)-4-[(metylaminokarbonyl)aminojbenzénsulfónamid je známy z EP 365 484.
V kompozícii alebo v zmesi obsahujúcej zlúčeninu vzorca (I) (napr. zlúčeninu z tabuliek 1 až 23
alebo jednu zo zlúčenín A -l až A -19 alebo A-20 až A -34) a chrániaci prostriedok, tento chránia
ci prostriedok obzvlášť výhodne zahŕňa (napr. ním je) benoxacor, klochintocet-mexyl, kyselinu
klochintocetovú alebo jej agrochemicky prijateľnú soľ, cyprosulfamid, mefenpyr-dietyl a/alebo
N-(2-metoxybenzoyl)-4-[(metylaminokarbonyl)amino]benzénsulfónamid. Tento chrániaci pro
striedok ešte výhodnejšie zahŕňa (napr. ním je) klochintocet-mexyl, kyselinu klochintocetovú
alebo jej agrochemicky prijateľnú soľ a/alebo mefenpyr-dietyl; najmä na použitie na obilovinách
iných než ovos, ako je pšenica, jačmeň, raž a/alebo tritikale. Obzvlášť cenným a najpreferovanejším chrániacim prostriedkom je klochintocet-mexyl, obzvlášť na použitie na obilovinách iných
než ovos, ako je pšenica, jačmeň, raž a/alebo tritikale.
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V kompozíciách alebo v zmesiach uvedených vyššie obsahujúcich zlúčeninu vzorca (I) (napr.
zlúčeninu z tabuliek 1 až 23 a/alebo jednu zo zlúčenín A -l až A-34) s chrániacim prostriedkom
môže hmotnostný pomer zlúčeniny vzorca (I) k chrániacemu prostriedku kolísať vo veľkom roz
sahu atypicky je od 200 : 1 do 1 :2 0 0 , obzvlášť od 50 : 1 do 1 : 50, výhodnejšie od 20 : 1 do
1 : 20, ešte výhodnejšie od 20 : 1 do 1 : 10. Tento chrániaci prostriedok výhodne zahŕňa (napr.
ním je) klochintocet-mexyl, kyselinu klochintocetovú alebo jej agrochemicky prijateľnú soľ
a/alebo mefenpyr-dietyl, a hmotnostný pomer zlúčeniny vzorca (I) k chrániacemu prostriedku je
od 20 : 1 do 1 : 10, výhodnejšie od 15 : 1 do 1 : 2. Typicky sa tieto hmotnostné pomery merajú
ako voľná (voľné) zlúčenina (zlúčeniny), t. j. bez hmotnosti akéhokoľvek priradeného (prirade
ných) protiiónu (protiónov) soli.
A p lik a č n é m n o ž s tv á h e r b ic íd u a /a le b o c h r á n ia c e h o p r o s tr ie d k u

Aplikačné množstvo chrániaceho prostriedku vzhľadom na herbicíd (napr. zlúčeninu vzorca (I))
je do značnej miery závislé od režimu aplikácie. V prípade poľného ošetrenia sa obvykle apli
kuje od 0,001 do 5,0 kg (napr. od 1 do 1000 g) chrániaceho prostriedku na ha, výhodne od 0,001
do 0,5 kg (najmä od 2 do 200 g alebo od 5 do 200 g) chrániaceho prostriedku na ha; a/alebo ob
vykle od 0,001 do 2 kg herbicídu (napr. zlúčeniny vzorca (I)) na ha, ale výhodne od 0,005 do
1 kg (výhodnejšie od 10 do 300 g alebo od 20 do 200 g) herbicídu (napr. zlúčeniny vzorca (I)) na
ha (ha = hektár). Typicky sa tieto aplikačné množstvá merajú ako voľná zlúčenina, t. j. bez hmot
nosti akéhokoľvek priradeného (priradených) protiiónu (protiónov) soli. Pri poľnom ošetrení je
výhodnou aplikáciou herbicídu (napr. zlúčeniny vzorca (I)) aplikácia po vzídení.
Herbicídne kompozície podľa tohto vynálezu sú vhodné pre všetky spôsoby aplikácie, ktoré sú v
poľnohospodárstve zvyčajné, ako je napríklad aplikácia pred vzídením, aplikácia po vzídení a
morenie osiva. V závislosti od zamýšľaného použitia sa na predbežné ošetrenie semenného ma
teriálu (morenie osiva alebo sadeníc) plodiny môžu používať chrániace prostriedky alebo sa mô
žu zavádzať do pôdy pred výsevom alebo po ňom, a následne sa môže aplikovať (nechránená
(„unsafened“)) zlúčenina vzorca (I), prípadne v kombinácii s druhým herbicídom. Môžu sa však
aplikovať aj samotné alebo spoločne s herbicídom pred vzídením rastlín alebo po ňom. Ošetrenie
rastlín alebo semenného materiálu chrániacim prostriedkom z tohto dôvodu môže prebiehať v
podstate nezávisle od času aplikácie herbicídu. Obvykle je preferované ošetrenie rastliny súčas
nou aplikáciou herbicídu a chrániaceho prostriedku (napr. vo forme zm esi v nádrži). Aplikačné
množstvo chrániaceho prostriedku vzhľadom na herbicíd je do značnej miery závislé od režimu
aplikácie. V prípade poľného ošetrenia sa obvykle aplikuje od 0,001 do 5,0 kg chrániaceho pro
striedku/ha, výhodne od 0,001 do 0,5 kg chrániaceho prostriedku/ha (ha = hektár). V prípade
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morenia osiva sa obvykle aplikuje od 0,001 do 10 g chrániaceho prostriedku/kg osiva, výhodne
od 0,05 do 2 g chrániaceho prostriedku/kg osiva. Keď sa pri namáčaní osiva chrániaci prostrie
dok aplikuje v kvapalnej forme krátko pred výsevom , je výhodné používať roztoky chrániaceho
prostriedku, ktoré obsahujú aktívnu zložku v koncentrácii od 1 do 10 000 ppm, výhodne od 100
do 1000 ppm.
Je preferované aplikovať ďalší herbicíd spoločne s jedným z chrániacich prostriedkov uvedeným
vyššie.
P rík la d y

Nasledujúce príklady ďalej ilustrujú, ale neobmedzujú, tento vynález.
Odborník kvalifikovaný v tejto oblasti pochopí, že určitými zlúčeninami opísanými ďalej sú
P-ketoenoly, a ako také môžu existovať ako jeden tautomér alebo ako zm es keto-enolových a diketónových tautomérov, ako opísal napríklad J. March, Advanced Organic Chemistry, 3rd Edition, John Wiley and Sons. Zlúčeniny uvedené ďalej a v tabuľke TI sú nakreslené ako ľubo
voľný jeden enolový tautomér, ale malo by sa chápať, že tento opis pokrýva tak diketónovú
formu, ako aj akékoľvek možné enoly, ktoré by mohli vzniknúť prostredníctvom tautomérie.
Tam, kde sa pri protónovom NM R pozoruje viac než jeden tautomér, uvádzajú sa údaje pre zm es
tautomérov. Okrem toho sú niektoré zo zlúčenín uvedených ďalej na účely jednoduchosti nakre
slené ako jednotlivé enantioméry, ale pokiaľ nie sú špecifikované ako jednotlivé enantioméry,
tieto štruktúry by sa mali interpretovať ako reprezentujúce zmes enantiomérov. Navyše môžu
niektoré zo zlúčenín existovať ako diastereoizoméry, a malo by sa chápať, že tieto zlúčeniny mô
žu byť prítomné ako zmes diastereoizomérov alebo ako akýkoľvek možný jeden diastereoizomér. V podrobnej experimentálnej časti je diketónový tautomér vybraný na účely pomenovania,
aj keď je prevládajúcim tautomérom enolová forma.
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P r ík la d y p r íp r a v y
P r ík la d

1:

P ríp ra v a

2 -( 2 ,6 -d im e ty l-4 -p ro p -l-in y lfe n y I)c y k lo p e n tá n -l,3 -d ió n u

(z lú č e n in a A -l)

HO

K r o k 1: P r í p r a v a 2 -(4 -b ró m -2 ,6 -d im e ty lfe n y l)c y k lo p e n tá n -l,3 -d ió n u
Br

Do

roztoku

2-(4-bróm-2,6-dimetylfenyl)cyklopent-4-én-1,3-diónu

(opísaného

vo

WO

2010/089210) (50 g, 0,18 mol) v kyseline octovej (2000 ml) sa pri teplote 25 až 30 °C pridá zin
kový prach (82,3 g, 1,26 mol). Výsledná suspenzia sa zohrieva na teplotu 90 °C počas 2 hodín,
následne sa ochladí na teplotu miestnosti a potom sa prefiltruje cez vrstvu kremeliny. Zvyšok sa
premyje metanolom (2 x 100 ml) a roztok sa zahustí za vákua. Pridá sa destilovaná voda a su
rový produkt sa extrahuje etylacetátom (3 x 500 ml). Organické frakcie sa spoja, premyjú sa des
tilovanou vodou a soľankou, potom sa vysušia nad síranom sodným, prefiltrujú sa a filtrát sa
zahustí za vákua, čo poskytne 2-(4-bróm-2,6-dimetylfenyl)cyklopentán-l,3-dión. Tento materiál
sa použije priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšieho prečistenia.
K r o k 2: P r í p r a v a 2 -(4 -b ró m -2 ,6 -d im e ty lfe n y l)-3 -m e to x y c y k lo p e n t-2 -e n ó n u
8r

o

Do roztoku 2-(4-bróm-2,6-dimetylfenyl)cyklopentán-l,3-diónu (40 g, 0,143 mol) v acetóne
(2000 ml) sa pridá bezvodý uhličitan draselný (98,5 g, 0,714 mol) a jódmetán (45 ml, 0,72 mol).
Výsledná zmes sa mieša pri teplote 25 až 30 °C počas 16 hodín, potom sa prchavé rozpúšťadlá
odstránia za vákua, zvyšok sa zriedi destilovanou vodou (200 ml) a extrahuje sa etylacetátom
(3 x 500 ml). Organické frakcie sa spoja, premyjú sa destilovanou vodou a soľankou, potom sa
vysušia nad síranom sodným, prefiltrujú sa a filtrát sa zahustí za vákua. Surový produkt sa pre

103
čistí bleskovou („flash“) stĺpcovou chromatografiou, čo poskytne 2-(4-bróm-2,6-dimetylfenyl)-3-metoxycyklopent-2-enón.
K r o k 3: P r í p r a v a 2 -(2 ,6 -d im e ty l-4 -p ro p -l-in y lfe n y l)-3 -m e to x y c y k lo p e n t-2 -e n ó n u

D o roztoku bezvodého bromidu zinočnatého (1,41 g, 6,3 mmol) v bezvodom tetrahydrofuráne
(8,0 ml) sa pod dusíkovou atmosférou pri teplote 0 °C po kvapkách pridá bromid propinylhorčíka (15,7 ml, 6,3 mmol, 0,4 M roztok v tetrahydrofuráne). Reakčná zmes sa potom nechá
zohriať na teplotu miestnosti, mieša sa počas 10 minút a potom sa znovu ochladí na teplotu 0 °C.
Do tejto zmesi sa potom pridá [l,ľ-bis(difenylfosfino)ferocén]dichlórpaládium (II) (0,102 g,
0,13 mmol)

a

následne

roztok

2-(4-bróm-2,6-dimetylfenyl)-3-metoxycyklopent-2-enónu

(0,370 g, 1,25 mmol) v bezvodom tetrahydrofuráne (4,0 ml). Reakčná zm es sa zohrieva na teplo
tu varu pod spätným chladičom počas 4,5 hodiny, potom sa nechá vychladnúť na teplotu miest
nosti a následne sa rozloží nasýteným vodným roztokom chloridu amónneho (10 ml). Pridá sa
etylacetát, zmes sa prefiltruje cez vrstvu kremeliny a fázy sa oddelia. Vodná fáza sa znovu extra
huje etylacetátom (3-krát) a spojené organické fázy sa premyjú soľankou, vysušia sa nad síranom
horečnatým, prefiltrujú sa a filtrát sa zahustí za vákua. Zvyšok sa prečistí bleskovou stĺpcovou
chromatografiou (etylacetát a izohexán ako eluent), čo poskytne 2-(2,6-dim etyl-4-prop-l-inylfenyl)-3-metoxycyklopent-2-enón.
K r o k 4: P r í p r a v a 2 -(2 ,6 -d im e ty l-4 -p r o p -l-in y lfe n y l)c y k lo p e n tá n -l,3 - d ió n u

Do

roztoku

2-(2,6-dimetyl-4-prop-l-inylfenyl)-3-metoxycyklopent-2-enónu

(0,193 g,

0,76 mmol) v acetóne (2,0 ml) sa pridá 2 M kyselina chlorovodíková (2,0 ml). Zmes sa za mikro
vlnného ožarovania zohrieva na teplotu 60 °C počas 20 minút, potom sa pridajú destilovaná voda
a etylacetát a fázy sa oddelia. Vodná fáza sa extrahuje etylacetátom (3-krát), spojené organické
frakcie sa premyjú soľankou, vysušia sa nad síranom horečnatým, prefiltrujú sa a filtrát sa zahus
tí za vákua. Surový produkt sa prečistí bleskovou stĺpcovou chromatografiou (etylacetát a izo
hexán ako eluent), čo poskytne 2-(2,6-dimetyl-4-prop-l-inylfenyl)cyklopentán-l,3-dión.
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Príklad 2: Príprava /•ac-2-(2,6-dimetyl-4-prop-l-inylfenyl)-4-(pyridin-2-ylmetyl)cyklopentán-l,3-diónu

K r o k 1: P r í p r a v a 2 -(4 -b ró m -2 ,6 -d im e ty lfe n y l)-5 -(h y d ro x y p y rid in -2 -y lm e ty l)-3 -m e to x y c y k lo p e n t-2 -e n ó n u
\_

Br
OH

u

Do roztoku 2-(4-bróm-2,6-dimetylfenyl)-3-metoxycyklopent-2-enónu (5 g, 17 mmol) v bezvo
dom tetrahydrofuráne (50 ml) sa pod dusíkovou atmosférou pri teplote -75 °C po kvapkách pridá
bis(trimetylsilyl)amid lítny (22,4 ml, 20 mmol, 0,9 M roztok v tetrahydrofuráne). Výsledný roz
tok sa mieša pri tejto teplote počas 40 minút a potom sa v priebehu 20 minút pridá druhý roztok
pyridín-2-karboxaldehydu (2,18 g, 20 mmol) v bezvodom tetrahydrofuráne (50 ml). Výsledný
roztok sa mieša pri teplote -75 °C počas 2 hodín, potom sa nechá zohriať na teplotu miestnosti a
mieša sa počas ďalších 2 hodín. Reakčná zm es sa rozloží ľadovo studenou vodou (30 ml), extra
huje sa etylacetátom (3 x 100 ml), potom sa vysuší nad síranom sodným, prefiltruje sa a filtrát sa
zahustí za vákua, čo poskytne 2-(4-bróm-2,6-dimetylfenyl)-5-(hydroxypyridin-2-yl-metyl)-3-metoxycyklopent-2-enón. Tento materiál sa použije priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšieho
prečistenia.
K r o k 2: P r í p r a v a 2 -(4 -b ró m -2 ,6 -d im e ty lfe n y l)-3 -m e to x y -5 -[l-p y rid in -2 -y l-m e ty lid é n ]c y k lo p e n t-2 -e n ó n u

Do

roztoku

2-(4-bróm-2,6-dimetylfenyl)-5-(hydroxypyridin-2-ylmetyl)-3-metoxycyklopent-2-

-enónu (7,2 g, 17,9 mmol) v dichlórmetáne (200 ml) sa pri teplote 0 °C po kvapkách pridá trietylamín (7,0 ml, 53,8 mmol) a potom metánsulfonylchlorid (6 ml, 53,8 mmol). Reakčná zmes
sa nechá zohriať na teplotu miestnosti, potom sa mieša cez noc a rozloží sa ľadovo studenou
vodou. Organická fáza sa oddelí a vodná fáza sa extrahuje etylacetátom (3 x 100 ml). Spojené
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organické frakcie sa zahustia za vákua, zvyšok sa opätovne rozpustí v metanole (250 ml) a mieša
sa počas 10 minút. K tejto suspenzii sa potom pridá uhličitan draselný (8,1 g, 58,7 mmol) a
reakčná zmes sa mieša pri teplote 25 až 30 °C počas 4 až 5 hodín. Prchavé rozpúšťadlá sa
odstránia za vákua a surový produkt sa zriedi destilovanou vodou a extrahuje sa etylacetátom
(3 x 150 ml). Spojené organické frakcie sa premyjú destilovanou vodou a soľankou, potom sa
vysušia nad síranom sodným, prefiltrujú sa a filtrát sa zahustí za vákua. Surový produkt sa pre
čistí bleskovou stĺpcovou chromatografiou, čo poskytne 2-(4-bróm-2,6-dimetylfenyl)-3-metoxy-5-[ 1-pyridin-2-ylmetylidén]cyklopent-2-enón.
K r o k 3 : P r í p r a v a ra c -2 -(4 -b ró m -2 ,6 -d im e ty lfe n y l)-3 -m e to x y -5 -p y rid in -2 -y lm e ty lc y k lo p e n t-2 -e n ó n u

Do roztoku 2-(4-bróm-2,6-dimetylfenyl)-3-metoxy-5-[l-pyridin-2-ylmetylidén]cyklopent-2-enónu (2,8 g, 7,3 mmol) v kyseline octovej (30 ml) sa pri teplote 25 až 30 °C pridá zinkový prach
(2,3 g, 36,5 mmol). Výsledná suspenzia sa mieša pri teplote 25 až 30 °C počas 6 až 7 hodín, po
tom sa prefiltruje cez vrstvu kremeliny a premyje sa metanolom (2 x 20 ml). Filtrát sa zahustí za
vákua, pridá sa voda a surový produkt sa extrahuje etylacetátom (3 x 50 ml). Spojené organické
frakcie sa premyjú destilovanou vodou a soľankou, vysušia sa nad síranom sodným, prefiltrujú
sa a filtrát sa zahustí za vákua. Surový produkt sa prečistí bleskovou stĺpcovou chromatografiou,
čo poskytne rac-2-(4-bróm-2,6-dimetylfenyl)-3-metoxy-5-pyridin-2-ylmetylcyklopent-2-enón.
K r o k 4: P r í p r a v a ra c -2 -(2 ,6 -d im e ty l-4 -p ro p -l-in y lfe n y l)-3 -m e to x y -5 -p y rid in -2 -y lm e ty lc y k lo p e n t-2 -e n ó n u

D o odplyneného roztoku rac-2-(4-bróm-2,6-dimetylfenyl)-3-metoxy-5-pyridin-2-ylmetylcyklopent-2-enónu (1,0 g, 2,5 mmol) v toluéne (10 ml) sa pod dusíkovou atmosférou pridajú tributyl(l-propinyl)cín (1,55 ml, 5,18 mmol) a tetrakis(trifenylfosfín)paládium(0) (0,5 g, 0,5 mmol).
Reakčná zmes sa za mikrovlnného ožarovania zohrieva na teplotu 130 °C počas 40 minút, potom
sa zriedi destilovanou vodou (20 ml) a extrahuje sa etylacetátom (2 x 50 ml). Spojené organické
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frakcie sa premyjú destilovanou vodou a soľankou, vysušia sa nad síranom sodným, prefiltrujú
sa a filtrát sa zahustí za vákua, čo poskytne rac-2-(2,6-dim etyl-4-prop-l-inylfenyl)-3-m etoxy-5-pyridin-2-ylmetylcyklopent-2-enón. Tento materiál sa použije priamo v nasledujúcom kroku
bez ďalšieho prečistenia.
K r o k 5: P r í p r a v a ra c -2 -(2 ,6 -d im e ty l-4 -p ro p -l-in y lfe n y l)-4 -p y rid in -2 -y lm e ty lc y k ! o p e n tá n -l,3 -d ió n u

Roztok rac-2-(2,6-dimetyl-4-prop-1-inylfenyl)-3-metoxy-5-pyridin-2-ylmetylcyklopent-2-enónu
(0,5 g, 1,45 mmol) v zmesi acetónu (10 ml) a 2 N kyseliny chlorovodíkovej (5 ml) sa za mikro
vlnného ožarovania zohrieva na teplotu 80 °C počas 40 minút. Prchavé rozpúšťadlá sa odstránia
za vákua, zvyšok sa zriedi destilovanou vodou (50 ml) a extrahuje sa etylacetátom (3 x 50 ml).
Spojené organické frakcie sa znovu premyjú destilovanou vodou a soľankou, vysušia sa nad síra
nom sodným, prefiltrujú sa a filtrát sa zahustí za vákua. Surový produkt sa prečistí bleskovou
stĺpcovou chromatografiou, čo poskytne rac-2-(2,6-dimetyl-4-prop-1 -inylfenyl)-4-pyridin-2-ylmetylcyklopentán-1,3-dión.
P r ík la d 3: P r í p r a v a ra c -2 -(4 -c h ló re tin y l-2 ,6 -d im e ty lfe n y l)-4 -(p y rid in -2 -y lm e ty l)c y k lo p e n tá n -l,3 -d ió n u

■ = — ci

K r o k 1: P r íp r a v a ra c -2 -(4 -e tin y l-2 ,6 -d im e ty lfe n y l)-3 -m e to x y -5 -p y rid in -2 -y lm e ty lc y k lo p e n t-2 -e n ó n u
\

Do

zmesi

(0,50 g,

rac-2-(4-bróm-2,6-dimetylfenyl)-3-metoxy-5-pyridin-2-ylmetylcyklopent-2-enónu

1,29 mmol), fluoridu cézneho (0,39 g, 2,59 mmol) a jodidu meďného (0,025 g,

0,129 mmol) v A^iV-dimetylformamide (5,0 ml) sa pridá [l,ľ-bis(difenyfosfino)ferocén]dichlórpaládium(II) (0,053 g, 0,065 mmol) a etinyltributylcín (1,22 g, 3,88 mmol). Reakčná zmes sa za
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mikrovlnného ožarovania zohrieva na teplotu 110 °C počas 60 minút, potom sa nechá vychlad
núť na teplotu miestnosti, rozloží sa destilovanou vodou (20 ml) a extrahuje sa etylacetátom.
Spojené organické frakcie sa vysušia nad síranom horečnatým, prefiltrujú sa a filtrát sa odparí za
vákua. Surový produkt sa prečistí bleskovou stĺpcovou chromatografiou (0 až 8 % metanol v dichlórmetáne ako eluent), čo poskytne rac-2-(4-etinyl-2,6-dimetylfenyl)-3-metoxy-5-pyridin-2-ylmetylcyklopent-2-enón.
K r o k 2 : P r í p r a v a /•a c -2 -(4 -c h ló re tin y l-2 ,6 -d im e ty Ife n y l)-3 -m e to x y -5 -p y rid in -2 -y lm e ty lc y k lo p e n t-2 -e n ó n u

■=

Do

zmesi

n

—

c i

rac-2-(4-etinyl-2,6-dimetylfenyl)-3-metoxy-5-pyridin-2-ylmetylcyklopent-2-enónu

(0,20 g, 0,60 mmol) a octanu strieborného (0,01 g, 0,06 mmol) v acetóne (2,0 ml) sa pridá
iV-chlórsukcínimid (0,10 g, 0,72 mmol) a roztok sa zohrieva na teplotu varu pod spätným chladi
čom cez noc. Reakčná zmes sa prefiltruje, filtrát sa odparí za vákua a zvyšok sa prečistí bles
kovou stĺpcovou chromatografiou (0 až 8 % metanol v dichlórmetáne ako eluent), čo poskytne
rao2-(4-chlóretinyl-2,6-dimetylfenyl)-3-metoxy-5-pyridin-2-ylmetylcyklopent-2-enón.
K r o k 3 : P r í p r a v a ra c -2 -(4 -c h ló re tin y l-2 ,6 -d im e ty lfe n y l)-4 -p y rid in -2 -y Im e ty lc y k lo p e n tá n -l,3 -d ió n u

Do

roztoku

rac-2-(4-chlóretinyl-2,6-dimetylfenyl)-3-metoxy-5-pyridin-2-ylmetylcyklopent-2-

-enónu (0,120 g, 0,33 mmol) v acetóne (1,20 ml) sa pridá vodný roztok 2 M kyseliny chlorovodí
kovej (1,20 ml) a reakčná zmes sa zohrieva na teplotu 60 °C počas 2 hodín. Roztok sa potom
zahustí za vákua a surový produkt sa prečistí preparatívnou HPLC na reverznej fáze, čo poskytne
rac-2-(4-chlóretinyl-2,6-dimetylfenyl)-4-pyridin-2-ylmetylcyklopentán-l,3-dión.
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Príklad 4: Príprava 2-(2,6-dimetyl-4-prop-l-inylfenyl)-4-(tetrahydropyran-4-yl-metyl)cyklopentán-l,3-diónu
PH

K r o k 1: P r í p r a v a 2 -(4 -b ró m -2 ,6 -d im e ty lfe n y l)-5 -[h y d ro x y (te tra h y d ro p y ra n -4 -y l)m e ty l]-3 -m e to x y c y k lo p e n t-2 -e n ó n u
\

OH

D o roztoku 2-(4-bróm-2,6-dimetylfenyl)-3-metoxycyklopent-2-enónu (7,5 g, 26,0 mmol) v bez
vodom tetrahydrofuráne (70 ml) sa pod dusíkovou atmosférou pri teplote -75 °C po kvapkách
pridá bis(trimetylsilyl)amid lítny (44,6 ml, 31,0 mmol, 0,7 M v tetrahydrofuráne). Po miešaní po
čas 40 minút pri tejto teplote sa v priebehu 20 minút pridá druhý roztok tetrahydropyranyl-4-karboxaldehydu (5,90 g, 52,0 mmol) v tetrahydrofuráne (70 ml) a výsledný roztok sa mieša pri
teplote -75 °C počas 2 hodín. Po zohriatí na teplotu miestnosti sa zmes mieša počas ďalších 2 ho
dín, potom sa rozloží ľadovo studenou vodou (100 ml) a extrahuje sa etylacetátom (3 x 150 ml).
Organické fázy sa spoja, vysušia sa nad síranom sodným, prefiltrujú sa a filtrát sa zahustí za
vákua, čo poskytne 2-(4-bróm-2,6-dimetylfenyl)-5-[hydroxy(tetrahydropyran-4-yl)metyl]-3-metoxycyklopent-2-enón. Tento materiál sa použije priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšieho pre
čistenia.
K r o k 2 : P r í p r a v a 2 -( 4 -b ró m -2 ,6 -d im e ty lfe n y l)-4 -[l-(te tra h y d ro p y ra n -4 -y l)m e ty lid é n ]c y k lo p e n tá n -l,3 -d ió n u

Roztok

2-(4-bróm-2,6-dimetylfenyl)-5-[hydroxy(tetrahydropyran-4-yl)metyl]-3-metoxycyklo-

pent-2-enónu (16,0 g, 39,0 mmol) v zm esi acetónu (320 ml) a 2 N kyseliny chlorovodíkovej
(160 ml) sa za mikrovlnného ožarovania zohrieva na teplotu 130 °C počas 40 minút. Prchavé
rozpúšťadlá sa odstránia za vákua, následne sa pridá destilovaná voda (250 ml) a uskutoční sa
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extrakcia etylacetátom (3 x 150 ml). Spojené organické extrakty sa premyjú vodou a soľankou,
vysušia sa nad síranom sodným, potom sa prefiltrujú a filtrát sa zahustí za vákua. Zvyšok sa
nakoniec prečistí bleskovou stĺpcovou chromatografiou, čo poskytne 2-(4-bróm-2,6-dimetylfenyl)-4-[ 1-(tetrahydropyran-4-yl)metylidén]cyklopentán-1,3-dión.
K r o k 3: P r í p r a v a ra c -2 -(4 -b ró m -2 ,6 -d im e ty lfe n y l)-4 -(te tra h y d ro p y ra n -4 -y lm e ty l)c y k lo p e n tá n -l,3 -d ió n u

Roztok

2-(4-bróm-2,6-dimetylfenyl)-4-[ 1-(tetrahydropyran-4-yl)metylidén]cyklopentán-1,3-di-

ónu (0,10 g, 0,26 mmol) v metanole (100 ml) sa pod vodíkovou atmosférou (tlak 20 bar) nechá
prechádzať cez patrónu s 10 % platinou na uhlí. Reakčná zmes sa potom zahustí za vákua a
surový produkt sa prečistí bleskovou stĺpcovou chromatografiou (zmes hexán/etylacetát ako
eluent), čo poskytne rac-2-(4-bróm-2,6-dimetylfenyl)-4-(tetrahydropyran-4-ylmetyl)cyklopentán-l,3-dión.
K r o k 4: P r í p r a v a 2 -(4 -b ró m -2 ,6 -d im e ty lfe n y l)-3 -o x o -4 -(te tra h y d ro p y ra n -4 -y lm e ty l)c y k lo p e n t- l- e n y le s te ru k y selin y ra c -2 ,2 -d im e ty lp ro p ió n o v e j

Do roztoku rao2-(4-bróm-2,6-dimetylfenyl)-4-(tetrahydropyran-4-ylmetyl)cyklopentán-1,3-diónu (1,0 g, 2,6 mmol) v dichlórmetáne (20 ml) sa pridá trietylamín (1,09 ml, 7,8 mmol) a potom
pivaloylchlorid (1,10 ml, 7,8 mmol) a výsledný roztok sa mieša pri teplote miestnosti počas 4
hodín. Reakčná zmes sa zriedi dichlórmetánom (100 ml) a premyje sa destilovanou vodou
(3 x 50 ml). Organické frakcie sa spoja, vysušia sa nad síranom sodným, prefiltrujú sa a filtrát sa
zahustí za vákua, čo poskytne 2-(4-bróm-2,6-dimetylfenyl)-3-oxo-4-(tetrahydropyran-4-ylmetyl)cyklopent-l-enylester kyseliny rac-2,2-dimetylpropiónovej. Tento materiál sa použije priamo
v nasledujúcom kroku bez ďalšieho prečistenia.
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Krok 5: Príprava rac-2-(2,6-dimetyl-4-prop-l-inylfenyl)-4-(tetrahydropyran-4-yImetyl)cy klopentán-1,3-dión u

Do odplyneného roztoku 2-(4-bróm-2,6-dimetylfenyl)-3-oxo-4-(tetrahydropyran-4-ylmetyl)cyklopent-l-enylesteru kyseliny rac-2,2-dimetylpropiónovej (0,20 g, 0,43 mmol) v toluéne (4 ml) sa
pod dusíkovou atmosférou pridá tributyl(l-propinyl)cín (0,39 ml, 1,29 mmol) a tetrakis(trifenylfosfín)paládium(O) (0,10 g, 0,086 mmol). Reakčná zmes sa potom za mikrovlnného ožarovania
zohrieva na teplotu 130 °C počas 45 minút, následne sa rozloží destilovanou vodou (20 ml) a
extrahuje sa etylacetátom (2 x 50 ml). Spojené organické frakcie sa premyjú vodou a soľankou,
vysušia sa nad síranom sodným, prefiltrujú sa a filtrát sa zahustí za vákua. Zvyšok sa potom
rozpustí v zm esi metanolu (1,0 ml) a 2 N roztoku hydroxidu sodného (0,5 ml) a následne sa mie
ša pri teplote 25 °C počas 3 hodín. Rozpúšťadlo sa odparí za vákua, surový produkt sa zriedi des
tilovanou vodou, okyslí sa 2 N kyselinou chlorovodíkovou a potom sa extrahuje etylacetátom
(3 x 50 ml). Spojené organické frakcie sa premyjú vodou a soľankou, vysušia sa nad síranom
sodným, prefiltrujú sa a filtrát sa zahustí za vákua, čo poskytne rac-2-(2,6-dim etyl-4-prop-l-inylfenyl)-4-(tetrahydropyran-4-ylmetyl)cyklopentán-1,3-dión.
P r ík la d 5: P r í p r a v a (li? 5 ,2 Ä IÍ,6 i?iS ',7 5 'i? )-4 -(2 ,6 -d im ety l-4 -p ro p -l-in y lfen y l)-1 0 -o x atricy k lo [5.2.1.0 2,6] d e k á n -3 ,5 -d ió n u

K r o k 1: P r íp r a v a (li? 5 .2 5 i? .6 i? 5 '.7 5 R )-4 -(4 -b ró m -2 .6 -d im e tv lfe n v n -5 -m e to x v -1 0 -o x a tric v k lo í5 .2 .1 .0 2’6ld e c -4 -e n -3 -ó n u
\

Do suspenzie 4-(4-bróm-2,6-dimetylfenyl)-10-oxatricyklo[5.2.1.0*2,6*]dekán-3,5-diónu (1,0 g,
2,86 mmol) (zverejneného vo WO 2009019005) v acetóne (50 ml) sa pridá uhličitan draselný
(0,59 g, 4,3 mmol) a následne jódmetán (2,0 g, 0,89 ml, 14 mmol). Zmes sa mieša pri teplote
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miestnosti počas 18 hodín, potom sa acetón odstráni za vákua a zvyšok sa rozdelí medzi vodu a
etylacetát. Surový produkt sa extrahuje etylacetátom a spojené organické frakcie sa premyjú des
tilovanou vodou a potom soľankou, vysušia sa nad síranom horečnatým, prefiltrujú sa a filtrát sa
zahustí za vákua, čo poskytne (li?S,,2Si?,6i?S,7S'Z?)-4-("4-bróm-2,6-dimetylfenyl)-5-metoxy-10-oxatricyklo[5.2.1.02,6]dec-4-en-3-ón.
K r o k 2 : P r í p r a v a (li?ó'.25'/?,67?5'.7ó,j |? l-4 -t2 ,6 -d im e tv l-4 -p ro p -l-in v lfe n v ll-1 0 -o x a tric v k lo 15.2.1.02,61d e k á n -3 .5 -d ió n u

Do zmesi (1 ičS,2S7?,6i?S,,7S'Ä)-4-(4-bróm-2,6-dimetylfenyl)-5-rnetoxy-10-oxatricyklo[5.2.1.02,6]dec-4-en-3-ónu (0,40 g, 1,10 mmol), fluoridu cézneho (0,34 g, 2,20 mmol), jodidu meďného
(0,04 g, 0,22 mmol) a [l,ľ-bis(difenylfosfino)ferocén]dichlórpaládia(II) (0,12 g, 0,17 mmol) sa
pod dusíkovou atmosférou pridá bezvodý dimetylformamid (3,8 g, 4 ml, 51 mmol) a následne
tributyl(prop-l-inyl)cín (1,10 g, 1,0 ml, 3,3 mmol). Zmes sa za mikrovlnného ožarovania zohrie
va na teplotu 120 °C počas 60 minút, potom sa zriedi vodou (50 ml) a etylacetátom (50 ml) a
prefiltruje sa cez vrstvu kremeliny. Zvyšok sa premyje etylacetátom a surový produkt sa extra
huje etylacetátom (2 x 50 ml). Spojené organické frakcie sa premyjú destilovanou vodou a po
tom soľankou, vysušia sa nad síranom horečnatým, prefiltrujú sa a zahustia sa za vákua. Surový
produkt sa prečistí bleskovou stĺpcovou chromatografiou, čo poskytne (1 RS,2SR,6RS,7SR)-4-(2,6-dimetyl-4-prop-l-inylfenyl)-10-oxatricyklo[5.2.1.02,6]dekán-3,5-dión.
K r o k 3 : P r í p r a v a ílj? 5 ,.2Si?.6/?5,,7 .S 7 M -4 -f2 .6 -d im etv l-4 -D ro n -l-in v lfen v ľ)-1 0 -o x atricv k lo [5.2.1.02’6ld e k á n -3 .5 -d ió n u

(li?5,,257?,6i?5,, 757?)-4-(2,6-Dimetyl-4-prop-l-inylfenyl)-10-oxatricyklo[5.2.1.02’6]dekán-3,5-dión
(0,17 g, 0,52 mmol) sa rozpustí v morfolíne (2,0 g, 2,0 ml, 23 mmol) a za miešania sa zohrieva
na teplotu 100 °C počas 2,25 hodiny. Zmes sa nechá vychladnúť na teplotu miestnosti a zahustí
sa za vákua. Zvyšok sa rozpustí v etylacetáte (15 ml) a premyje sa 2 M kyselinou chlo
rovodíkovou ( 3 x 1 5 ml) a následne soľankou (15 ml). Potom sa vysuší nad síranom horečnatým,
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prefiltruje sa a zahustí sa za vákua. Surový produkt sa prečistí bleskovou stĺpcovou chromato
grafiou,

čo

poskytne

(li?5',257?,6i?5',7iS'i?)-4-(2,6-dimetyl-4-prop-l-inylfenyl)-10-oxatricyklo-

[5.2.1.02,6]-dekán-3,5-dión.
P r ík la d 5A : R o z d e le n ie z lú č e n in y A -2 a /a le b o z lú č e n in y z p r ík la d u 2 n a e n a n tio m é r n e
z lú č e n in y A -6 a A -5 c h irá ln o u H P L C

Zlúčenina A-2 a/alebo
zlúčenna z príkladu 2

Zlúčenina A-6

Zlúčenina A-5

Zlúčenina A -2 a/alebo zlúčenina z príkladu 2 (racemická) sa rozdelila na enantiomérne zlúčeniny
A-6 a A-5 použitím chirálnej HPLC kolóny podľa nasledujúceho spôsobu a za nasledujúcich
podmienok.
Použitou chirálnou HPLC kolónou bola HPLC kolóna (s,s) WhelkOl (21 mm x 250 mm, veľ
kosť častíc 5 mikrónov) vyrobená spoločnosťou Regis Technologies, Inc. V tejto kolóne je chi
rálnou stacionárnou fázou (S,S) l-(3,5-dinitrobenzamido)-l,2,3,4-tetrahydrofenantrén.
Systémom rozpúšťadiel používaným ako eluent pre túto kolónu bola zmes rozpúšťadla A a roz
púšťadla B (50 : 50 objemovo), v ktorej:
rozpúšťadlom A je izohexán obsahujúci 0,1 % obj./obj. ľadovej kyseliny octovej, a
rozpúšťadlom B je zm es izopropanolu (90 % obj./obj.) a acetonitrilu (10 % obj./obj.) obsahujúca
0,1 % obj./obj. ľadovej kyseliny octovej.
Ďalšie podmienky boli nasledujúce:
Prietok cez kolónu: 21 ml/minúta. Čas priebehu („run time“): 20 minút.
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Záťaž (zlúčenina nanesená na kolónu): 25 mg/ml zlúčeniny v zmesi izopropanol/izohexán
(50 : 50 objemovo).
Objem vzorky (zlúčeniny) nastreknutý na jeden priebeh = 1000 mikrolitrov.
Počet nastreknutí zlúčeniny = 1 7 .
Množstvo použitej racemickej zlúčeniny A-2: 420 mg
Chirálna HPLC celkove na 420 mg zlúčeniny A -2 za podmienok uvedených vyššie poskytla
163 mg zlúčeniny A-6 (100 % enantiomérny nadbytok („enantiomeric excess“, e. e.), retenčný
čas 13,98 minúty za podmienok uvedených vyššie) a 158 mg zlúčeniny A-5 (98,6 % e. e., retenč
ný čas 16,03 minúty za podmienok uvedených vyššie).
Skratka:
HPLC = vysokovýkonná (alebo vysokotlaková) kvapalinová chromatografia.
P o z n á m k a 1: Potvrdilo sa, že absolútna štruktúra a enantioméma konfigurácia zlúčeniny A -6

boli také, ako sa uvádza v tomto dokumente (napr. ako sa uvádza vyššie), pretože sa získal kryš
tál zlúčeniny A-6, analýzou ktorého sa potvrdili táto štruktúra a enantiomérna konfigurácia, napr.
rôntgenovou analýzou kryštálovej štruktúry.
P o z n á m k a 2: Postup uvedený vyššie, pri ktorom sa používa chirálna HPLC sa môže používať

na rozdelenie enantiomérov ďalších zlúčenín podľa tohto vynálezu. Chirálne kolóny, ktoré sa
môžu používať, aby sa to dosiahlo, sú nasledujúce:
HPLC kolóna (s,s) WhelkOl (21 mm x 250 mm, veľkosť častíc 5 mikrónov) vyrobená spoloč
nosťou Regis Technologies, Inc. [v tejto kolóne je chirálnou stacionárnou fázou (S,S) l-(3,5-dinitrobenzamido)-1,2,3,4-tetrahydrofenantrén];
Kromasil® AmyCoat™ [v ktorej je chirálnou stacionárnou fázou tris(3,5-dimetylfenyl)karbamoylamylóza];
Kromasil® CelluCoat™ [v ktorej je chirálnou stacionárnou fázou tris(3,5-dimetylfenyl)karbamoylcelulóza];
Chiralpak® IA [v ktorej je chirálnou stacionárnou fázou (3,5-dimetylfenyl)karbamátový derivát
amylózy];
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Chiralpak® IB [v ktorej je chirálnou stacionárnou fázou tris(3,5-dimetylfenyl)karbamátový deri
vát celulózy];
Chiralpak® IC, [v ktorej je chirálnou stacionárnou fázou tris(3,5-dichlórfenyl)karbamátový deri
vát celulózy];
Lux® Am ylose-2 [v ktorej je chirálnou stacionárnou fázou tris(5-chlór-2-metylfenyl)karbamátový derivát amylózy]; alebo
Lux® Cellulose-2 [v ktorej je chirálnou stacionárnou fázou tris(3-chlór-4-metylfenyl)karbamátový derivát celulózy].
P r ík la d 6: P r í k l a d p r íp r a v y z lú č e n in y v z o r c a (I), v k to ro m G j e m e ty l, d e k a rb o x y la č n o u
k o p u la č n o u re a k c io u z o d p o v e d a jú c e h o 2 -(4 -b ró m -2 ,6 -d im e ty lfe n y l)-3 -m e to x y c y k lo p e n t-2 -e n -l-ó n o v é h o d e r iv á tu s k y se lin o u b u t-2 -ín o v o u : S y n té z a 2 -(2 ,6 -d im e ty l-4 -p ro p -l-in y lfe n y l)-3 -m e to x y -5 -(2 -p y rid y lm e ty l)c y k lo p e n t-2 -e n -l-ó n u

Do banky naplnenej 2-(4-bróm-2,6-dimetylfenyl)-3-metoxy-5-(2-pyridylmetyl)cyklopent-2-en-1-ónom (328 mg, 0,8491 mmol) sa pridali kyselina but-2-ínová (0,9340 mmol), bis(trifenylfosfín)paládium(II)

dichlorid

(0,04245 mmol,

0,03010 g)

a

1,4-bis(difenylfosfmo)bután

(0,08491 mmol, 0,03621 g) a banka sa prepláchla dusíkom. Pridal sa DM SO (3 ml) a následne
tetrabutylamóniumfluorid (1 m ol/l) v tetrahydrofuráne (1,698 ml, 1,698 mmol) a reakčná zmes
sa pod dusíkovou atmosférou zohrievala na teplotu 110 °C počas 40 minút. Reakčná zmes sa
zriedila EtOAc (25 ml), premyla sa nasýteným vodným roztokom chloridu amónneho (25 ml) a
soľankou (2 x 25 ml) a organická vrstva sa oddelila a nechala sa stáť cez noc. Organická vrstva
sa za sucha naniesla na oxid kremičitý a prečistila sa bleskovou chromatografiou na SÍO2 , pričom
sa používal gradient 50 až 100% EtOAc v hexáne, čím sa získala požadovaná zlúčenina vo
forme bezfarebného oleja (193 mg, 66 %). ’H NMR (400 MHz, CDCb): 8 ppm 8,49 - 8,56 (m,
1H), 7,60 (td, 1H), 7,24 (d, 1H), 7,11 - 7,18 (m, 1H), 7,07 (d, 2H), 3,70 (s, 3H), 3,40 (dd, 1H),
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3,07 - 3,18 (m, 1H), 2,96 - 3,05 (m, 1H), 2,84 - 2,90 (m, 2H), 2,09 (s, 3H), 2,02 (s, 3H), 1,91 (s,
3H).
M e d z ip r o d u k t 1: S y n té z a 6 -[[3 -(4 -b ró m -2 ,6 -d im e ty lfe n y l)-4 -m e to x y -2 -o x o c y k lo p e n t-3 -e n - l-y l]m e ty l]- 2 -m e ty ls u lf a n y lp y rid ín -3 -k a r b o n itr ilu

o.
U3A/THF/-78 *C

2n/AcOH/RT

Skratky:
RT = teplota miestnosti.
LDA = diizopropylamid lítny.
THF = tetrahydrofiirán.
DCM = dichlórmetán.

Medziprodukt 2: Syntéza 6-[[3-(4-bróm-2,6-dimetylfenyl)-4-metoxy-2-oxocyklopent-3-en-l-yl]metyl]-2-metylsulfonylpyridín-3-karbonitrilu

Do roztoku 6-[[3-(4-bróm -2,6-dim etylfenyl)-4-m etoxy-2-oxocyklopent-3-en-l-yl]m etyl]-2-m etylsulfanylpyridín-3-karbonitrilu (3,87 mmol, 1,77 g) v CH2 CI2 (15 ml) sa pri teplote 0 °C pridal
komplex močoviny a peroxidu vodíka (9,67 mmol, 0,938 g) a následne sa pomaly pridal roztok
anhydridu kyseliny trifluóroctovej (9,67 mmol, 2,03 g, 1,34 ml) v CH 2 CI2 (3 ml). Reakčná zmes
sa miešala pri teplote 0 °C počas 3,5 hodiny a potom sa pridali ďalší komplex močoviny a per
oxidu vodíka (0,3 g) a anhydrid kyseliny trifluóroctovej (0,4 ml v 2 ml CH 2 CI2 ). Reakčná zmes
sa miešala pri teplote 0 °C počas ďalších 30 minút, potom sa rozložila 10 % vodným roztokom
disiričitanu sodného (20 ml) a extrahovala sa do CH 2 CI2 (3 x 20 ml). Spojené organické extrakty
sa vysušili nad MgSC>4 , prefíltrovali sa a zahustili sa za zníženého tlaku, čím sa získala oranžová
guma. Surový produkt sa prečistil stĺpcovou chromatografiou na SÍO2 , pričom sa používal gradient hexán/EtOAc, čo poskytlo požadovanú zlúčeninu (1,00 g, 53% ) vo forme žltej peny.
lH N M R (400 MHz, CDCI3 ) (diagnostické piky): 5 ppm 8,19 (d, 1H), 7,58 (d, 1H), 7,22 (s, 2H),
3,52 (s, 3H), 3,39 (s, 3H), 2,10 (s, 3H), 2,05 (s, 3H).
M e d z ip r o d u k t 3: S y n té z a 6 -[[3 -(4 -b ró m -2 ,6 -d im e ty lfe n y l)-4 -m e to x y -2 -o x o c y k lo p e n t-3 -e n -1-yl] m etyl] -2 -(m e ty la m in o )p y r id ín - 3 - k a r b o n itr ilu
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K 6-[[3-(4-bróm -2,6-dim etylfenyl)-4-m etoxy-2-oxocyklopent-3-en-l-yl]m etyl]-2-m etylsulfonylpyridín-3-karbonitrilu (2,043 mmol, 1 g) sa pridal roztok metylamínu (5,1 ml 2 M roztoku v
tetrahydrofuráne, 10,22 mmol). Reakčná zm es sa miešala pri teplote miestnosti počas 3 hodín a
potom sa zahustila za zníženého tlaku, čím sa získala hnedá guma. Surový produkt sa prečistil
stĺpcovou chromatografiou na SÍO2 , pričom sa používal gradient hexán/EtOAc, čo poskytlo
požadovanú zlúčeninu (890 mg, 99 %) vo forme oranžovej tuhej látky. 'H NM R (400 MHz,
CDCI3) (diagnostické piky):

8 ppm 7,55 (d, 1H), 7,18 (d, 2H), 6,45 (d, 1H), 3,55 (s, 3H), 3,05 (d,

3H), 2,15 (s, 3H), 2,00 (s, 3H).
P r ík la d 7: S y n té z a 6 -[[3 -(2 ,6 -d im e ty l-4 -p ro p -l-in y lfe n y l)-4 -m e to x y -2 -o x o c y k lo p e n t-3 -e n -l-y l]m e ty I ]-2 -( m e ty la m in o ) p y rid ín - 3 -k a r b o n itrilu

Mikrovlnná nádobka sa naplnila 6-[[3-(4-bróm-2,6-dim etylfenyl)-4-metoxy-2-oxocyklopent-3-en-l-yl]metyl]-2-(metylamino)pyridín-3-karbonitrilom (150 mg, 0,34 mmol), fluoridom céznym
(CsF) (104 mg, 0,68 mmol), jodidom meďným (Cul, 13 mg, 0,068 mmol), dichlórmetánovým
aduktom [l,ľ-bis(difenylfosfmo)ferocén]dichlórpaládia(II) (37 mg, 0,05 mmol), tributyl(prop-linyl)cínom (125 mg, 0,41 mmol) a Ar,Ar-dimetylformamidom (1,5 ml), hermeticky sa uzavrela a
za mikrovlnného ožarovania sa zohrievala na teplotu 120 °C počas 60 minút. Pridali sa ďalší
fluorid cézny (52 mg, 0,34 mmol), jodid meďný (6,5 mg, 0,034 mmol), dichlórmetánový adukt
[l,ľ-bis(difenylfosfino)ferocén]dichlórpaládia(II) (18,5 mg, 0,025 mmol) a tributyl(prop-l-inyl)cín (63 mg, 0,21 mmol) a reakčná zm es sa za mikrovlnného ožarovania zohrievala na teplotu
120 °C počas ďalších 30 minút. Reakčná zm es sa nechala vychladnúť na teplotu miestnosti, zrie
dila sa vodou (10 ml) a dietyléterom (10 ml) a prefiltrovala sa cez Celite. Filtrátové fázy sa od
delili a vodná fáza sa extrahovala ďalším dietyléterom ( 2 x 1 0 ml). Spojené organické extrakty sa
premyli soľankou (10 ml), vysušili sa nad MgSC>4, prefiltrovali sa a odparili sa dosucha za zníže
ného tlaku. Surový produkt sa rozpustil v EtOAc, absorboval sa na oxid kremičitý a prečistil sa
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bleskovou chromatografiou na oxide kremičitom, pričom sa používal gradient EtOAc/izohexán,
čím sa získal požadovaný produkt (32 mg, 24 %) vo forme žltej gumy. *H NM R (400 MHz,
CDCb): ô ppm 7,45 (d, 1H), 7,05 (2 x s, 2 x 1H), 6,45 (d, 1H), 5,20 (br, 1H), 3,50 (s, 3H),
3,50 - 3,40 (m, 1H), 3,20 - 3,15 (m, 1H), 3,05 (d, 3H), 2,80 - 2,05 (m, 3H), 2,15 (s, 3H), 2,05 (s,
3H), 1,95 (s, 3H).
P r ík la d 8: S y n té z a 6 -[[3 -(2 ,6 -d im e ty l-4 -p ro p -l-in y lfe n y l)-2 ,4 -d io x o c y k lo p e n ty l]m e ty l]-2 - (m e ty la m in o ) p y rid ín -3 -k a r b o n itr ilu (z lú č e n in a A -23)

Do miešaného roztoku 6-[[3-(2,6-dim etyl-4-prop-l-inylfenyl)-4-m etoxy-2-oxocyklopent-3-en-l-yl]metyl]-2-(metylamino)pyridín-3-karbonitrilu (34 mg, 0,085 mmol) v acetóne (1 ml) sa pri
dal 2 M vodný roztok HC1 (1 ml). Reakčná zm es sa zohrievala na teplotu 60 °C počas 5 hodín a
potom sa nechala vychladnúť na teplotu miestnosti. Reakčná zm es sa zahustila za zníženého tla
ku a potom sa k zvyšku pridal 2 M vodný roztok K2CO3 (2 ml). pH sa upravilo na asi 5,5 nasý
teným roztokom NH 4 CI a potom sa uskutočnila extrakcia dichlórmetánom ( 3 x 1 0 ml). Spojené
organické fázy sa vysušili nad M gS 0 4 , prefiltrovali sa a odparili sa dosucha za zníženého tlaku,
čím sa získala požadovaná zlúčenina (28 mg, 85 %) vo forme hnedej gumy. ‘H NM R (400 MHz,
CDCb): 5 ppm 7,71 (d, 1H), 7,09 (s, 2H), 6,63 (d, 1H), 5,60 (br, 1H), 2,96 - 3,36 (m, 7H),
2,37 - 2,45 (m, 1H), 2,13 (s, 6H), 2,02 (s, 3H).
M e d z ip r o d u k t 4: S y n té z a (2 -c h ló r-6 -m e to x y fe n y l)-(2 -fu ry l)m e ta n o lu

ll
*OH
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Do roztoku furánu (10,7 ml, 147 mmol) v bezvodom tetrahydrofuráne (100 ml) sa pod dusíko
vou atmosférou pri teplote -10 °C v priebehu 35 minút po kvapkách pridalo rc-butyllítium (65 ml
2,5 M roztoku v hexáne, 162 mmol) (vnútorná teplota sa udržiavala nižšia než -7 °C). Zmes sa
miešala pri tejto teplote počas 1 hodiny a 35 minút a potom sa v priebehu 1 hodiny a 30 minút po
kvapkách pridal roztok 2-chlór-6-metoxybenzaldehydu (27,6 g, 162 mmol) v bezvodom tetrahy
drofuráne (100 ml) (vnútorná teplota približne -5 °C). Po ukončení pridávania sa reakčná zm es
nechala zohriať na teplotu miestnosti a miešala sa pri tejto teplote počas 18 hodín. Pridala sa vo
da (100 ml) a potom sa zm es zriedila EtOAc (100 ml)). Fázy sa oddelili a vodná fáza sa extraho
vala do EtOAc (2 x 100 ml). Spojené organické extrakty sa premyli soľankou (50 ml), vysušili sa
nad M gS04 a zahustili sa, čím sa získal žltý olej. Surový produkt sa adsorboval na oxid kremi
čitý a prečistil sa bleskovou chromatografiou na oxide kremičitom, pričom sa používal gradient
EtOAc/izohexán, čím sa získal požadovaný produkt (33,9 g, 97 %) vo forme žltej tuhej látky.
'H N M R (400 MHz, CDCb): ô ppm 7,37 (d, 1H), 7,25 - 7,21 (m, 1H), 7,05 (dd, 1H), 6,89 (d,
1H), 6,34 - 6,29 (m, 2H), 6,06 (dt, 1H), 4,38 (d, 1H), 3,87 (s, 3H).
M e d z ip r o d u k t 5: S c h é m a n a s y n té z u 2 -(2 -c h ló r-6 -m e to x y fe n y l)-3 -m e to x y c y k lo p e n t-2 -e n -1 -ó n u

H P04

*OH

Zn
AcOH
RT

K2C O j
Mel

Skratky:
Jones ox. = Jonesova oxidácia.
RT = teplota miestnosti.
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M e d z ip r o d u k t 6: S y n té z a 2 -[2 -c h ló r-6 -m e to x y -4 -(4 ,4 ,5 ,5 -te tra m e ty l-l,3 ,2 -d io x a b o ro la n -2 -y l)fe n y I]-3 -m e to x y c y k lo p e n t-2 -e n -l-ó n u

D o banky s dvoma hrdlami sa pridali 2-(2-chlór-6-m etoxyfenyl)-3-m etoxycyklopent-2-en-l-ón
(2,87 g, 11,4 mmol), 4,4,5,5-tetram etyl-2-(4,4,5,5-tetram etyl-l,3,2-dioxaborolan-2-yl)-l,3,2-dioxaborolán

(3,46 g,

13,6 mmol),

di-p-metoxobis(l,5-cyklooktadién)diirídium(I)

(0,339 g,

0,511 mmol) a 4-terc-butyl-2-(4-terc-butyl-2-pyridyl)pyridín (0,280 g, 1,02 mmol) a banka sa
evakuovala/prepláchla sa dusíkom (3-krát). Do banky sa pridal terc-butylmetyléter (12 ml), vý
sledný roztok sa zohrieval na teplotu 80 °C počas 5 hodín a potom sa nechal stáť pri teplote
miestnosti cez noc. Zmes sa zahustila na malý objem, potom sa rozpustila v dichlórmetáne a adsorbovala sa na oxid kremičitý. Surový materiál sa prečistil bleskovou chromatografiou na oxide
kremičitom, pričom sa používal gradient EtOAc/izohexán, čím sa získala požadovaná zlúčenina
ako rozdeliteľná zmes atropoizomérov s identickými spektrálnymi údajmi (3,60 g, 67 %).
'H NM R (400 MHz, CDCb): S ppm 7,50 (s, 1H), 7,21 (s, 1H), 3,83 (s, 3H), 3,74 (s, 3H),
2,78 - 2,76 (m, 2H), 2,63 - 2,60 (m, 2H), 1,34 (s, 12H).
M e d z ip r o d u k t 7: S y n té z a 2 -(4 -b ró m -2 -c h ló r-6 -m e to x y fe n y l)-3 -m e to x y c y k lo p e n t-2 -e n -l-ó n u

Do

miešaného

roztoku

2-[2-chlór-6-metoxy-4-(4,4,5,5-tetrametyl-l,3,2-dioxaborolan-2-yl)-

fenyl]-3-m etoxycyklopent-2-en-l-ónu (2,381 g, 6,288 mmol) v metanole (60 ml) sa pridal roztok
bromidu meďnatého (2,809 g, 12,58 mmol) vo vode (60 ml). Reakčná zmes sa pod atmosférou
dusíka zohrievala na teplotu varu pod spätným chladičom počas 3 hodín. Reakčná zm es sa ne
chala vychladnúť na teplotu miestnosti, pridal sa dichlórmetán (100 ml) a následne sa pridala
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voda (20 ml). Zmes sa miešala pri teplote miestnosti počas 3 hodín a potom sa nechala stáť pri
teplote miestnosti cez noc. Reakčná zmes sa extrahovala dichlórmetánom (2 x 50 ml) a spojené
organické extrakty sa premyli soľankou (30 ml), vysušili sa nad M gS04 a odparili sa dosucha za
zníženého tlaku. Zvyšok sa rozpustil v acetóne (78,5 ml), pridal sa K2CO3 (1,02 g, 7,42 mmol) a
následne jódmetán (1,54 ml, 24,7 mmol). Zmes sa miešala pri teplote miestnosti počas 18 hodín
a potom sa nechala stáť pri teplote miestnosti počas 24 hodín. Reakčná zmes sa odparila dosucha
za zníženého tlaku a zvyšok sa rozdelil medzi vodu (50 ml) a EtOAc (50 ml). Fázy sa oddelili a
vodná fáza sa extrahovala EtOAc (2 x 40 ml). Spojené organické fázy sa premyli soľankou
(30 ml), vysušili sa nad M gS 0 4 , prefiltrovali sa a odparili sa dosucha za zníženého tlaku, čím sa
získala hnedá guma. Surový produkt sa rozpustil v dichlórmetáne, absorboval sa na oxid kremi
čitý a prečistil sa bleskovou chromatografiou na oxide kremičitom, pričom sa používal gradient
MeOH/dichlórmetán, čím sa získal požadovaný produkt (1,27 g,) vo forme hnedej tuhej látky.
'H NM R (400 MHz, CDCb): 5 ppm 7,22 (s, 1H), 6,95 (s, 1H), 3,80 (s, 3H), 3,78 (s, 3H),
2,80 - 2,78 (m, 2H), 2,63 - 2,61 (m, 2H).
M e d z ip r o d u k t 8: S y n té z a 2 -(4 -b ró m -2 -c h ló r-6 -m e to x y fe n y l)-3 -m e to x y -5 -p ro p -2 -in y lc y k lo p e n t- 2 -e n -l-ó n u

Do

miešaného

roztoku

2-(4-bróm-2-chlór-6-m etoxyfenyl)-3-m etoxycyklopent-2-en-l-ónu

(0,500 g, 1,51 mmol) v bezvodom tetrahydrofuráne (10 ml) sa pod dusíkovou atmosférou pri
teplote -78 °C po kvapkách pridal hexametyldisilazid draselný (KHMDS) (1,81 ml 1,0 M rozto
ku v tetrahydrofuráne, 1,81 mmol) a reakčná zm es sa nechala miešať pri tejto teplote počas
55 minút. Propargylbromid (80 hmotn. % v toluéne, 0,202 ml, 1,81 mmol) sa pod dusíkovou
atmosférou zriedil bezvodým tetrahydrofúránom (2,5 ml) a potom sa po kvapkách pridal do
reakčnej zmesi. Reakčná zmes sa miešala pri teplote -78 °C počas 30 minút a potom sa v prie
behu 18 hodín nechala zohriať na teplotu miestnosti. Reakčná zmes sa rozložila pridaním nasýte
ného vodného roztoku chloridu amónneho (10 ml) a následne sa pridali EtOAc (10 ml) a voda
(1 ml). Fázy sa potom oddelili a vodná fáza sa extrahovala ďalším EtOAc ( 2 x 1 0 ml). Spojené
organické extrakty sa premyli soľankou (10 ml), vysušili sa nad M gS04, prefiltrovali sa a odpa
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rili sa dosucha za zníženého tlaku, čím sa získala oranžová guma. Surový produkt sa rozpustil v
dichlórmetáne, adsorboval sa na oxid kremičitý a prečistil sa bleskovou chromatografiou na
oxide kremičitom, pričom sa používal gradient dichlórmetán/MeOH, čím sa získal požadovaný
produkt (254 mg, 46 %) vo forme žltej gumy. *H NM R (400 MHz, CDCb): 6 ppm 7,23 (s, 1H),
6,95 (s, 1H), 3,78 (s, 3H), 3,66 (s, 3H), 3,14 - 3,10 (m, 1H), 2,79 - 2,51 (m, 4H), 2,00 (s, 1H).
P r ík la d 9: S y n té z a 2 -(2 -c h ló r-6 -m e to x y -4 -p ro p -l-in y lfe n y l)-3 -m e to x y -5 -p ro p -2 -in y lc y k lo p e n t- 2 -e n -l-ó n u

Mikrovlnná nádobka sa naplnila 2-(4-bróm-2-chlór-6-metoxyfenyl)-3-metoxy-5-prop-2-inylcyklopent-2-en-l-ónom (0,147 g, 0,398 mmol), kyselinou but-2-ínovou (0,0368 g, 0,437 mmol),
bis(trifenylfosfín)dichlórpaládiom(II) (0,0141 g, 0,0199 mmol) a l,4-bis(difenylfosfino)butánom
(0,0170 g, 0,0398 mmol), hermeticky sa uzavrela a prostredníctvom striekačky sa pridal dimetylsulfoxid (2 ml) a následne roztok tetrabutylamóniumfluoridu (1 mol/l) v tetrahydrofuráne
(0,795 ml, 0,795 mmol). Potom sa tento roztok za mikrovlnného ožarovania zohrieval na teplotu
110 °C počas 40 minút. Reakčná zm es sa ochladila na teplotu miestnosti, vyliala sa do vody
(20 ml) a zriedila sa EtOAc (10 ml). Fázy sa oddelili a vodná fáza sa extrahovala do etylacetátu
( 2 x 1 0 ml). Spojené organické extrakty sa premyli soľankou (10 ml), vysušili sa nad M gS 0 4 ,
prefiltrovali sa a odparili sa dosucha za zníženého tlaku, čím sa získala žltá guma (230 mg).
Zvyšok sa rozpustil v dichlórmetáne, adsorboval sa na oxid kremičitý a prečistil sa bleskovou
chromatografiou na oxide kremičitom, pričom sa používal gradient EtOAc/izohexán, čím sa zís
kala požadovaná zlúčenina vo forme žltej gumy (42 mg, 32 %) ako rozdeliteľná zm es
atropoizomérov s identickými spektrálnymi údajmi. 'H NM R (400 MHz, CDCb): ô ppm 7,09 (s,
1H), 6,82 (s, 1H), 3,77 (s, 3H), 3,64 (s, 3H), 3,11 - 3,09 (m, 1H), 2,74 - 2,51 (m, 4H), 2,05 (s,
3H), 1,99 (s, 1H).
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Príklad 10: Syntéza 2-(2-chlór-6-metoxy-4-prop-l-inylfenyl)-4-prop-2-inylcyklopentán-l,3-diónu (zlúčenina A-31)

Roztok

2-(2-chlór-6-metoxy-4-prop-1-inylfenyl)-3-metoxy-5-prop-2-inylcyklopent-2-en-1-ónu

(0,042 g, 0,1277 mmol) v zmesi acetónu (1,5 ml) a 2 M vodného roztoku HC1 (0,5 1) sa za m i
krovlnného ožarovania zohrieval na teplotu 100 °C počas 30 minút. Reakčná zm es sa nechala
vychladnúť na teplotu miestnosti, potom sa zriedila dichlórmetánom (5 ml) a vodou (5 ml) a
potom sa rozdelila elúciou cez patrónu na rozdelenie fáz, pričom sa premývalo ďalším dichlór
metánom. Organický filtrát sa odparil dosucha za zníženého tlaku, čím sa získala žltá tuhá látka.
Surový produkt sa rozpustil v dichlórmetáne a adsorboval sa na oxid kremičitý. Potom sa pre
čistil bleskovou chromatografiou na oxide kremičitom, pričom sa používal gradient EtOAc/izohexán, čím sa získal požadovaný produkt ako zmes atropoízomérov. 'H NM R (400 MHz,
CDCb): ô ppm 7,13 (s, 1H), 6,85 (s, 1H), 3,79 (s, 3H), 2,99 - 2,56 (m, 5H), 2,06 (s, 3H), 2,00 (s,
1H).
M e d z ip r o d u k t 9: S y n té z a 2 -[2 ,6 -d ic h ló r-4 -(4 ,4 ,5 ,5 -te tra m e ty l-l,3 ,2 -d io x a b o ro Ia n -2 -y l)fe n y l]-3 -m e to x y c y k lo p e n t-2 -e n -l-ó n u

Mikrovlnná

nádobka

sa naplnila 4-terc-butyl-2-(4-terc-butyl-2-pyridyl)pyridínom

(32 mg,

0,117 mmol), 4,4,5,5-tetram etyl-2-(4,4,5,5-tetram etyl-l,3,2-dioxaborolan-2-yl)-l,3,2-dioxaborolánom

(3,53 g,

13,6 mmol)

a

di-p-metoxobis(l,5-cyklooktadién)diirídiom(I)

(77 mg,
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0,117 mmol). Nádobka sa trikrát prepláchla dusíkom/podrobila sa evakuačnému cyklu a pridal sa
terc-butylmetyléter (10 ml). Táto teraz červená/hnedá reakčná zm es sa potom pridala do druhej
mikrovlnnej nádobky obsahujúcej roztok 2-(2,6-dichlórfenyl)-3-m etoxycyklopent-2-en-l-ónu
(1,00 g, 3,89 mmol) v terc-butylmetyléteri (5 ml). Nádobka sa hermeticky uzavrela a za mikro
vlnného ožarovania sa zohrievala na teplotu 80 °C počas 1 hodiny. Reakčná zmes sa ochladila,
adsorbovala sa na oxid kremičitý a prečistila sa bleskovou chromatografiou na oxide kremičitom,
pričom sa používal gradient EtOAc/izohexán, čím sa získal požadovaný produkt vo forme bielej
tuhej látky (1,67 g) kontaminovaný pinakolovými vedľajšími produktmi. 'H NM R (400 MHz,
CDCb): ô ppm 7,65 (s, 2H), 3,75 (s, 3H), 2,82 - 2,78 (m, 2H), 2,65 - 2,60 (m, 2H), 1,25 (s, 12H).
M e d z ip r o d u k t 10: S y n té z a 2 -( 4 -b ró m -2 ,6 -d ic h ló rfe n y l)-3 -m e to x y c y k lo p e n t-2 -e n -l-ó n u

Do

miešaného

roztoku 2-[2,6-dichlór-4-(4,4,5,5-tetrametyl-l,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]-3-

-metoxycyklopent-2-en-l-ónu (1,49 g, 3,89 mmol) v MeOH (39 ml) sa pridal roztok CuBr2
(2,61 g, 11,7 mmol) vo vode (39 ml). Reakčná zm es sa zohrievala na teplotu 85 °C počas 2 ho
dín. MeOH sa odstránil za zníženého tlaku a zvyšok sa extrahoval EtOAc (30 ml). Organická
fáza sa premyla nasýteným vodným roztokom NH 4 CI (2 x 20 ml). Spojené vodné roztoky z pre
mývania sa extrahovali EtOAc (2 x 20 ml). Spojené organické fázy sa vysušili nad M gS 0 4 , pre
filtrovali sa a odparili sa dosucha za zníženého tlaku. Zvyšok sa rozpustil v acetóne (30 ml) a
pridali sa K2 CO3 (650 mg, 4,67 mmol) a M el (0,266 ml, 4,28 mmol). Reakčná zm es sa miešala
pri teplote miestnosti počas 4 hodín, potom sa zriedila H2 O (50 ml) a extrahovala sa CH 2 CI2
(3 x 30 ml). Spojené organické extrakty sa vysušili nad M gS04, prefiltrovali sa a odparili sa do
sucha za zníženého tlaku, čím sa získal požadovaný produkt (0,96 g, 73 %) vo forme svetložltej
tuhej látky. *H NM R (400 MHz, CDCb): ô ppm 7,52 (s, 2H), 3,85 (s, 3H), 2,85 - 2,80 (m, 2H),
2,65-2,60 (m, 2H).
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Medziprodukt 11: Syntéza (5£)-2-(4-bróm-2,6-dichlórfenyl)-3-metoxy-5-(2-pyridylmetylén)cyklopent-2-en-l-ónu

Ci
O

Do

miešaného

\

roztoku 2-(4-bróm-2,6-dichlórfenyl)-3-metoxycyklopent-2-en-l-ónu

(0,86 g,

2,56 mmol) v bezvodom tetrahydrofuráne (17 ml) sa pod dusíkovou atmosférou pri teplote 0 °C
v priebehu 10 minút po kvapkách pridal hexametyldisilazid draselný (2,81 ml 1,0 M roztoku v
tetrahydrofuráne, 2,81 mmol) a následne sa v priebehu 5 minút po kvapkách pridal roztok pyridín-2-karbaldehydu (0,268 ml, 2,81 mmol) v tetrahydrofuráne (1 ml). Reakčná zm es sa miešala
pri teplote 0 °C počas 10 minút a potom sa v priebehu 1,5 hodiny nechala zohriať na teplotu
miestnosti. Reakčná zmes sa rozložila nasýteným vodným roztokom NH 4 CI (25 ml) a extraho
vala sa EtOAc (3 x 25 ml). Spojené organické extrakty sa premyli soľankou (15 ml), vysušili sa
nad MgSC>4 , prefiltrovali sa a odparili sa dosucha za zníženého tlaku. Surový produkt sa prečistil
bleskovou chromatografiou na oxide kremičitom, pričom sa používal gradient EtOAc/izohexán,
čím sa získal požadovaný produkt (250 mg, 20 %). 'H NM R (400 MHz, CDCI3 ): 6 ppm 8,70 (d,
1H), 7,70 (dd, 1H), 7,55 (s, 2H), 7,45 (d, 1H), 7,40 (s, 1H), 7,25 - 7,20 (m, 1H), 4,05 (s, 2H),
3,95 (s, 3H).
M e d z ip r o d u k t 12: S y n té z a 2 -(4 -b ró m -2 ,6 -d ic h ló rfe n y l)-3 -m e to x y -5 -(2 -p y rid y lm e ty l)c y k lo p e n t- 2 -e n -l-ó n u

CI
C

\
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Do miešaného roztoku (5£)-2-(4-bróm-2,6-dichlórfenyl)-3-metoxy-5-(2-pyridylmetylén)cyklopent-2-en-l-ónu (235 mg, 0,55 mmol) v ľadovej AcOH (2,4 ml) sa pri teplote 0 °C v priebehu 10
minút po častiach pridal zinkový prach (126 mg, 1,94 mmol). Reakčná zmes sa miešala pri teplo
te miestnosti počas 2 hodín, potom sa zriedila EtOAc (25 ml) a prefiltrovala sa cez Celite, ktorý
sa premyl ďalším EtOAc (2 x 20 ml). Filtrát sa odparil dosucha za zníženého tlaku a potom sa
zvyšok podrobil azeotropickej destilácii s toluénom a potom s MeOH, čím sa získal požadovaný
produkt (235 mg, 99 %) vo forme hnedej gumy. 'H N M R (400 MHz, CDCb): ô ppm 8,52 (d,
1H), 7,60 (dd, 1H), 7,45 (2 x s, 2 x 1H), 7,25 (d, 1H), 7,15 (dd, 1H), 3,80 (s, 3H), 3,45 - 3,35 (m,
1H), 3,20 - 3,10 (m, 1H), 3,00 - 2,90 (m, 1H), 2,90 - 2,85 (m, 2H).
P r ík la d 11: S y n té z a 2 -(2 ,6 -d ic h ló r-4 -p ro p -l-in y lfe n y I)-3 -m e to x y -5 -(2 -p y rid y lm e ty l)c y k lo p e n t- 2 -e n -l-ó n u

Mikrovlnná nádobka sa naplnila 2-(4-bróm-2,6-dichlórfenyl)-3-metoxy-5-(2-pyridylmetyl)cyklopent-2-en-l-ónom (90 mg, 0,21 mmol), fluoridom céznym (CsF), 64 mg, 0,42 mmol), jodidom
meďným (Cul) (8 mg, 0,042 mmol), dichlórmetánovým aduktom [l,ľ-bis(difenylfosfino)ferocén]dichlórpaládia(II) (23 mg, 0,032 mmol), tributyl(prop-l-inyl)cínom (83 mg, 0,25 mmol) a
A,iV-dimetylformamidom (0,9 ml), hermeticky sa uzavrela a za mikrovlnného ožarovania sa zo
hrievala na teplotu 120 °C počas 30 minút. Pridali sa ďalší fluorid cézny (32 mg, 0,21 mmol),
jodid meďný (4 mg, 0,021 mmol), dichlórmetánový adukt [l,ľ-bis(difenylfosfíno)ferocén]dichlórpaládia(II) (12 mg, 0,016 mmol) a tributyl(prop-l-inyl)cín (42 mg, 0,13 mmol) a reakčná
zmes sa za mikrovlnného ožarovania zohrievala na teplotu 120 °C počas ďalších 30 minút.
Reakčná zm es sa nechala vychladnúť na teplotu miestnosti, zriedila sa vodou (10 ml) a Et20
(10 ml) a prefiltrovala sa cez Celite. Filtrátové fázy sa oddelili a vodná fáza sa extrahovala
ďalším Et20 ( 2 x 1 0 ml). Spojené organické extrakty sa premyli soľankou (10 ml), vysušili sa
nad MgSC>4, prefiltrovali sa a odparili sa dosucha za zníženého tlaku. Surový produkt sa roz
pustil v EtOAc, absorboval sa na oxid kremičitý a prečistil sa bleskovou chromatografíou na oxi
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de kremičitom, pričom sa používal gradient EtOAc/izohexán, čím sa získal požadovaný produkt
(26 mg, 32% ). 'H N M R (400 MHz, CDCb): ô ppm 8,50 (d, 1H), 7,60 (dd, 1H), 7,30 (2 x s,
2 x 1H), 7,25 (d, 1H), 7,15 (dd, 1H), 3,75 (s, 3H), 3 ,4 0 - 3,35 (m, 1H), 3 ,2 0 - 3 ,1 0 (m, 1H),
3,00 - 2,90 (m, 1H), 2,85 - 2,80 (m, 2H), 2,05 (s, 3H).
P r ík la d 12: S y n té z a 2 -(2 ,6 -d ic h ló r-4 -p ro p -l-in y lfe n y l)-4 -(2 -p y rid y lm e ty l)c y k lo p e n tá n - l,3 - d ió n u (z lú č e n in a A -32)

Zmes

2-(2,6-dichlór-4-prop-l-inylfenyl)-3-m etoxy-5-(2-pyridylm etyl)cyklopent-2-en-l-ónu

(41 mg, 0,106 mmol) a morfolínu (1 ml) sa zohrievala na teplotu 100 °C počas 4 hodín. Reakčná
zmes sa ochladila na teplotu miestnosti a odparila sa dosucha za zníženého tlaku. Zvyšok sa roz
delil medzi EtOAc (10 ml) a nasýtený vodný roztok NH4CI (10 ml). Organická fáza sa premyla
ďalším nasýteným vodným roztokom NH4CI (5 ml) a soľankou (5 ml), vysušila sa nad M gS 0 4 ,
prefiltrovala sa a odparila sa dosucha za zníženého tlaku. Surový produkt sa prečistil na systéme
FractionLynx, čím sa získal požadovaný produkt (14 mg, 36 %). *HNM R (400 MHz, CDCb):
5 ppm 8,50 (d, 1H), 7,85 (dd, 1H), 7,40 (d, 1H), 7,35 - 7,30 (m, 3H), 6,10 (br, 1H), 3,40-3,25 (m,
3H), 3,05 (dd, 1H), 2,40 (dd, 1H), 2,05 (s, 3H).
Ďalšie zlúčeniny v tabuľke TI uvedenej ďalej (napr. zlúčeniny A -l až A -34) sa pripravili (alebo
by sa mohli pripraviť) spôsobom (spôsobmi) podobným (podobnými) jednému alebo viacerým
spôsobom prípravy opísaným vyššie, pričom sa použili vhodné východiskové materiály.
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Tabuľka T I
Číslo

*H N M R (C D C b, pokiaľ sa neuvádza inak)

v

Štruktúra
zlúčeniny

alebo ď alšie fyzikálne údaje
Ô (delta) (MeOD): 7,05 (s, 2H), 2,68 (s, 4H),

II

A -l

2,06 (s, 6H), 2,00 (s, 3H).

.

OH

5 (delta): 8,41 (d, 1H), 7,78 (m, 1H), 7,35 (d,

v

1H), 7,29 (t,lH ), 7,04 (d, 2H), 3,26 (m, 3H),
A-2
2,97 (dd, 1H), 2,4 (d, 1H), 2,12 (s, 3H), 2,11
0

'

(s, 3H), 1,93 (s, 3H).
6 (delta) (MeOD): 8,70 - 8,75 (br. d, 1H),
8,38 - 8,44 (dt, 1H), 7,93 - 7,98 (d, 1H),

OH v

7,80 - 7,86 (t, 1H), 7,15 - 7,18 (s, 2H),
A-3
3,30 - 3,51 (m, 3H), 2,98 - 3,06 (dd, 1H),
0

'

2,56 - 2,63 (dd, 1H), 2,10 - 2,11 (s, 3H),
2.11 -2 ,1 2 (s, 3H).

II

T

3,96 (t, 2H), 3,4 - 3,5 (m, 2H), 2,92 - 2,8 (m,
2H), 2,4 (d, 1H), 2,07 (s, 3H), 2,05 (s, 3H), 2,0

j

A-4

—O

i

ô (delta) (MeOD): 7,23 (s, 1H), 7,1 (s, 1H),

(s, 3H), 1,90 - 1,65 (m, 4H), 1,40 - 1,30 (m, 3H).

OH

v

5 (delta): 8,41 (d, 1H), 7,78 (m, 1H), 7,35 (d,
1H), 7,29 (t, 1H), 7,04 (d, 2H), 3,26 (m, 3H),

A-5
2,97 (dd, 1H), 2,4 (d, 1H), 2,12 (s, 3H), 2,11
O

OH

(s, 3H), l,93(s,3H ).

v

5 (delta): 8,41 (d, 1H), 7,78 (m, 1H), 7,35 (d,
1H), 7,29 (t, 1H), 7,04 (d, 2H), 3,26 (m, 3H),

A-6
2,97 (dd, 1H), 2,4 (d, 1H), 2,12 (s, 3H), 2,11
O

'

(s, 3H), 1,93 (s, 3H).
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Č íslo

XH N M R (C D C b , p o k ia ľ s a n e u v á d z a in a k )

v

Š tr u k t ú r a
z lú č e n in y

a le b o ď a lš ie fy z ik á ln e ú d a je

6 (delta): 7,88 - 7,83 (m ,lH ), 7,2 (d, 1H),

OH \

7.08 (d, 2H), 6,91 (d, 1H), 3,3 - 3,25 (m, 3H),
A-7
3,01 - 2,92 (m, 1H), 2,4 (d, 1H), 2,12 (s, 3H),
0

'

2.09 (s, 3H), 2,01 (s, 3H).
S (delta): 8,28 (s, 1H), 7,63 (d, 1H), 7,29 (d,
1H), 7,1 (d, 2H), 3,3 - 3,24 (m, 3H),3,01 (dd,
A -8

1H), 2,41 (d, 1H), 2,37 (s, 3H), 2,15 (s, 3H),
2,13 (s, 3H), 2,02 (s, 3H).

ô (delta): 7,64 (t, 1H), 7,15 - 7,2 (m, 2H),
7,03 (d, 2H), 3,25 - 3,4 (m, 3H), 3,0 (dd, 1H),

OH

A-9

2,6 (s, 3H), 2,4 (d, 1H), 2,15 (s, 3H), 2,14
(s, 3H), 2,02 (s, 3H).

'

O

ô (delta): 7,9 - 7,94 (m, 2H), 7,65 (d, 1H),
OH

v

7,23 - 7,27 (m, 1H), 6,89 (s, 1H), 6,85 (s, 1H),

A-10

5,35 (br s, 1H), 3,1 - 3,2 (m, 2H), 3,0 (d, 1H),
2,7 (dd, 1H), 2,2 (d, 1H), 2,07 (s, 3H), 2,03

'

O

(s, 3H), 1,98 (s, 3H).

OH v ___

5 (delta): 8,35 (d, 1H), 7,54 - 7,59 (m, 1H),
7,39 - 7,42 (m, 1H), 7,1 (d, 2H), 3,27 - 3,4

A -l 1
(m, 3H), 3,02 (dd, 1H), 2,4 (d, 1H), 2,14
O

'

(s, 3H), 2,13 (s, 3H), 2,02 (s, 3H).
ô (delta): 7,86 (t, 1H), 7,66 (d, 1H), 7,5 (d, 1H),

OH v

7,06 (d, 2H), 3,2 - 3,4 (m, 3H), 2,9 (dd, 1H),
A-12
\

r

2,42 (d, 1H), 2,13 (s, 3H), 2,06 (s, 3H), 2,05
(s, 3H).
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Číslo

‘H N M R (C D C b, pokiaľ sa neuvádza inak)
Štruktúra

zlúčeniny
_ _

alebo ď alšie fyzikálne údaje
S (delta): 13,5 (br. s, 1H), 9,01 (d, 1H), 8,33
p

(dd, 1H), 7,5 (d, 1H), 7,08 (d, 2H), 3,34 (s, 3H),
II

A-13

3,01 (dd, 1H), 2,63 (s, 3H), 2,41 (d, 1H), 2,16
(s, 3H), 2,13 (s, 3H), 2,02 (s, 3H).
6 (delta): 13,5 (br. s, 1H), 8,75 (s, 1H), 8,04
(s, 1H), 7,45 - 7,65 (m, 1H), 7,05 (d, 2H), 3,35
A -14
(s, 3H), 3,0 (dd, 1H), 2,4 (d, 1H), 2,15 (s, 3H),
0

'

2.05 (s, 3H), 2,05 (s, 3H).

\
x

Q

6 (delta): 8,22 (d, 1H), 7,7 (d, 1H), 7,2 - 7,23 (m,
II

I

1H), 7,06 (s, 2H), 3,36 (d, 1H), 3,02 (s, 2H),

A-15
-

2,68 (dd, 1H), 2,5 (d, 1H), 2,11 (s, 3H), 2,06
(s, 3H), 2,05 (s, 3H), 1,86 (s, 3H).
ô (delta) (DMSO-dó): 7,14 (s, 2H), 2,69 (s, 4H),

A-16

2,08 (s, 6H).

\ __

ô (delta) (DMSO-de): 7,13 (s, 2H), 4,59

A-17

(dd, 2H), 2,86 (s, 2H), 2,07 (s, 6H), 1,82 - 1,80
H o

/

1h P

\

(m, 2H), 1,68 - 1,65 (m, 2H).
^

5 (delta) (DMSO-de): 7,04 (s, 2H), 4,60 - 4,58
(m, 2H), 2,85 (s, 2H), 2,04 (s, 6H), 2,00 (s, 3H),

A-18
H 0

'

1,83 - 1,80 (m, 2H), 1,68 - 1,65 (m, 2H).
ô (delta) (MeOD): 7,46 (d, 1H), 7,02 (d, 2H),
6,11 (d, 1H), 3,82 (s, 3H), 3,03 - 3,16 (m, 2H),

A-19

2,70 - 2,94 (m, 2H), 2,44 - 2,57 (m, 1H), 2,05
(s, 3H), 1,99 (s, 3H), 1,91 (s, 3H).
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Č íslo

*H N M R (C D C b , p o k ia ľ s a n e u v á d z a in a k )

v

Š tr u k t ú r a
z lú č e n in y

ô (delta) (DMSO-dô): 6,99 (s, 2H), 2,83 - 2,64
II

V

A-20

a le b o ď a lš ie fy z ik á ln e ú d a je

(br. m, 3H), 2,58 - 2,48 (br. m, 2H), 2,43 - 2,32
(br. m, 1H), 1,99 (s, 6H), 1,98 (s, 3H).

\

A-21

II

ô (delta) (MeOD): 7,03 (s, 2H), 2,91 - 2,77
(m, 2H), 2,70 - 2,49 (m, 3H), 2,11 (s, 3H),

6 (delta) (MeOD): 7,04 (s, 2H), 2,95 - 2,82
II

o ^ Y ^ o

o

A-22

\

2,06 (s, 3H), 1,99 (s, 3H), 1,70 (s, 3H).

(m, 2H), 2,76 - 2,51 (m, 3H), 2,11 (s, 3H),
2,05 (s, 3H), 1,99 (s, 3H).
5 (delta): 7,71 (d, 1H), 7,09 (s, 2H), 6,63
(d, 1H), 5,60 (br, 1H), 2,96 - 3,36 (m, 7H),

A-23
HeNH

H

N '^ lJ

0

O /

v

2,37 - 2,45 (m, 1H), 2,13 (s, 6H), 2,02 (s, 3H).
S (delta): 7,26 (s, 1H), 7,12 (d, 2H), 6,18

__

(d, 1H), 3,35 (br. s, 1H), 3,21 (d, 1H),
A-24
2,87 - 3,05 (m, 2H), 2,38 (dd, 1H), 2,13
0

'

(s, 3H), 2,09 (s, 3H), 2,04 (s, 3H).
5 (delta) (MeOD): 7,13 (s, 2H), 2,98 - 2,81
A-25

c

(m, 2H), 2,73

-

2,67 (m, 3H), 2,31 (s, 1H),

2,12 (s, 3H), 2,07 (s, 3H).
ô (delta) (MeOD): 8,53 (d, 1H), 7,82 - 8,01
(m, 1H), 7,46 - 7,60 (m, 1H), 7,35 - 7,44
(m, 1H), 6,98 - 7,28 (m, 2H), 3,29 - 3,36
A-26

(m, 2H), 3,11 - 3,23 (m, 1H), 2,80 - 2,90
(m, 1H), 2,48 (dt, 1H), 2,30 - 2,44 (m, 2H),
2,06 (s, 1,5H), 1,99 - 2,02 (m, 4,5H), 0,99 - 1,11
(m, 3H).
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Č íslo

N M R (C D C b , p o k ia ľ s a n e u v á d z a in a k )
Š tr u k t ú r a

z lú č e n in y

a le b o ď a lš ie fy z ik á ln e ú d a je

5 (delta): 8,70 (s, 1H), 7,99 (d, 1H), 7,43
II

O
v

A-27

(d, 1H), 6,90 - 7,10 (m, 2H), 3,29 (br, 3H),

z

2,90 - 3,00 (m, 1H), 2,25 - 2,40 (m, 3H),
1,85 (m, 6H), 0,90 - 1,10 (m, 3H).
ô (delta) (MeOD): 7,65 (d, 2H), 7,47 (d, 2H),
7,02 (d, 2H), 3,29 - 3,23 (m, 1H), 3,18 - 3,09 (m,
1H), 2,97 - 2,87 (m, 1H), 2,80 - 2,70 (m, 1H),

A-28

2,40 (d, 1H), 2,04 (s, 3H), 1,99 (s, 3H), 1,89 (s,
3H).
Ô (delta) (MeOD): 7,72 (d, 1H), 7,61 (t, 1H),
ŕ
1

7,53 (d, 1H), 7,41 (t, 1H), 7,03 (s, 2H),
II

A-29

3,50 - 3,42 (m, 1H), 3,24 - 3,14 (m, 1H),
3,05 - 2,96 (m, 1H), 2,81 - 2,72 (m, 1H),
2,48 - 2,38 (m, 1H), 2,05 (s, 3H), 2,00 (s, 6H).
ô (delta) (MeOD): 7,51 (d, 1H), 7,40 - 7,27
(m, 2H), 7,26 - 7,19 (m, 1H), 7,07 (s, 2H),

1

3,78 (s, 1H), 3,52 - 3,43 (m, 1H), 3,27 - 3,16
II

A-30

(m, 1H), 3,00 - 2,91 (m, 1H), 2,71 - 2,61
(m, 1H), 2,60 - 2,49 (m, 1H), 2,09 (s, 3H),
2,01 (2 x s, 6H).

p CI

ô (delta): 7,13 (br. s, 1H), 6,85 (br. s, 1H),
3,79 (d, 3H), 2,99 - 2,83 (m, 2H), 2,76 - 2,50 (m,

A-31
°

°s
Me

0 CI

3H), 2,06 (s, 3H), 2,01 - 1,98 (m, 1H).

ô (delta): 8,50 (d, 1H), 7,85 (dd, 1H), 7,40
(d, 1H), 7,35 - 7,30 (m, 3H), 6,10 (br, 1H),

A-32
3,40 - 3,25 (m, 3H), 3,05 (dd, 1H), 2,40
O CI
(dd, 1H), 2,05 (s, 3H).
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Číslo

H N M R (C D C b, pokiaľ sa neuvádza inak)

v

Štruktúra
alebo ď alšie fyzikálne údaje

zlúčeniny

A-33

A-34

Malo by sa poznamenať, že určité zlúčeniny podľa tohto vynálezu za podmienok použitých na
získanie *H NM R údajov existujú ako zmes izomérov, vrátane atropoizomérov uvedených vyš
šie. Tam, kde k tomu došlo, sa charakteristické údaje uvádzajú pre všetky izoméry prítomné v
špecifikovanom rozpúšťadle pri okolitej teplote. Pokiaľ sa neuvádza inak, protónové N M R spek
trá sa zaznamenávali pri okolitej teplote. Zlúčeniny charakterizované prostredníctvom HPLC-MS sa analyzovali použitím jedného alebo dvoch spôsobov opísaných ďalej.
Zlúčeniny z nasledujúcich tabuliek 1 až 22 sú ďalšími príkladmi podľa predkladaného vynálezu.
Tieto zlúčeniny sa prípadne získajú spôsobom analogickým so spôsobom, pri ktorom sa získa
jedna alebo viac zlúčenín A -l až A-34.
Tabuľka 1 pokrýva 26 zlúčenín s nasledujúcim vzorcom

HO

v ktorom X, R 1 a R2 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tabuľke 1.
Tabuľka 1
Číslo zlúčeniny

R1

R2

X

1.01

metyl

vodík

metyl

1.02

metyl

metyl

metyl

1.03

metyl

chlór

metyl

1.04

metyl

metoxy

metyl

1.05

metyl

etinyl

metyl
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Číslo zlúčeniny

R1

R2

X

1.06

metyl

etyl

metyl

1.07

metyl

vinyl

metyl

1.08

chlór

vodík

metyl

1.09

chlór

chlór

metyl

1.10

chlór

metoxy

metyl

1.11

chlór

etinyl

metyl

1.12

chlór

i

etyl

metyl

1.13

chlór

j

vinyl

metyl

1.14

metyl

vodík

chlór

1.15

metyl

metyl

chlór

1.16

metyl

chlór

chlór

1.17

metyl

metoxy

chlór

1.18

metyl

etinyl

chlór

1.19

metyl

etyl

chlór

1.20

metyl

vinyl

chlór

1.21

chlór

vodík

chlór

1.22

chlór

chlór

chlór

1.23

chlór

metoxy

chlór

1.24

chlór

etinyl

chlór

1.25

chlór

etyl

chlór

1.26

chlór

vinyl

chlór

Tabuľka 2 pokrýva 26 zlúčenín s nasledujúcim vzorcom

HO

v ktorom X, R 1 a R2 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tabuľke 1.
Tabuľka 3 pokrýva 26 zlúčenín s nasledujúcim vzorcom
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HO

v ktorom X, R 1 a R2 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tabuľke 1.
Tabuľka 4 pokrýva 26 zlúčenín s nasledujúcim vzorcom

HO

v ktorom X, R 1 a R2 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tabuľke 1.
Tabuľka 5 pokrýva 26 zlúčenín s nasledujúcim vzorcom

HO

v ktorom X, R 1 a R2 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tabuľke 1.
Tabuľka 6 pokrýva 26 zlúčenín s nasledujúcim vzorcom

HO

v ktorom X, R1 a R2 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tabuľke 1.
Tabuľka 7 pokrýva 26 zlúčenín s nasledujúcim vzorcom

HO
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v ktorom X, R 1 a R2 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tabuľke 1.
Tabuľka 8 pokrýva 26 zlúčenín s nasledujúcim vzorcom

HO

v ktorom X , R 1 a R2 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tabuľke l .
Tabuľka 9 pokrýva 26 zlúčenín s nasledujúcim vzorcom

HO

v ktorom X, R 1 a R2 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tabuľke 1.
Tabuľka 10 pokrýva 26 zlúčenín s nasledujúcim vzorcom

HO

v ktorom X , R1 a R2 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tabuľke 1.
Tabuľka 11 pokrýva 26 zlúčenín s nasledujúcim vzorcom

HO

v ktorom X, R1 a R2 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tabuľke 1.
Tabuľka 12 pokrýva 26 zlúčenín s nasledujúcim vzorcom
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HO

v ktorom X, R 1 a R2 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tabuľke 1.
Tabuľka 13 pokrýva 26 zlúčenín s nasledujúcim vzorcom

HO

v ktorom X, R 1 a R2 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tabuľke 1.
Tabuľka 14 pokrýva 26 zlúčenín s nasledujúcim vzorcom

HO

v ktorom X, R 1 a R2 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tabuľke 1.
Tabuľka 15 pokrýva 26 zlúčenín s nasledujúcim vzorcom

HO-

v ktorom X, R 1 a R2 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tabuľke 1.
Tabuľka 16 pokrýva 26 zlúčenín s nasledujúcim vzorcom

HO
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v ktorom X , R 1 a R2 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tabuľke 1.
Tabuľka 17 pokrýva 26 zlúčenín s nasledujúcim vzorcom

HO

v ktorom X, R 1 a R2 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tabuľke 1.
Tabuľka 18 pokrýva 26 zlúčenín s nasledujúcim vzorcom

HO

v ktorom X, R 1 a R2 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tabuľke 1.
Tabuľka 19 pokrýva 26 zlúčenín s nasledujúcim vzorcom

HO

v ktorom X, R 1 a R2 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tabuľke 1.
Tabuľka 20 pokrýva 26 zlúčenín s nasledujúcim vzorcom

=N
v ktorom X, R 1 a R2 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tabuľke 1.
Tabuľka 21 pokrýva 26 zlúčenín s nasledujúcim vzorcom
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■=N

v ktorom X, R 1 a R2 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tabuľke 1.
Tabuľka 22 pokrýva 26 zlúčenín s nasledujúcim vzorcom

v ktorom X, R 1 a R2 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tabuľke 1.
Tabuľka 23 pokrýva 26 zlúčenín s nasledujúcim vzorcom

N =-

c=N

v ktorom X, R 1 a R2 majú rovnaký význam, ako sa definuje v tabuľke 1.
P r ík la d p r íp r a v y z lú č e n ín , v k to rý c h G j e in á n e ž v o d ík , zo z lú č e n ín , v k to rý c h G j e v o d ík :
P r í p r a v a [2 -(2 ,6 -d im e ty l-4 -p ro p -l-in y lfe n y l)-3 -o x o -4 -(2 -p y rid y lm e ty l)c y k lo p e n te n -l-y I]iz o p ro p y ls u lfa n y lfo rm á tu (z lú č e n in a P -9 )

Do

roztoku

2-(2,6-dimetyl-4-prop-1-inylfenyl)-4-(2-pyridylmetyl)cyklopentán-1,3-diónu

(0,100 g, 0,302 mmol) v dichlórmetáne (3,02 ml) sa pridal N-etyl-iV-izopropylpropán-2-amín
(1,51 mmol, 0,265 ml). Reakčná zmes sa potom ochladila v mrazničke počas 30 minút, potom sa
pridal S-izopropylchlórtioformát (0,075 ml, 0,603 mmol) a potom sa reakčná zm es miešala pri
teplote miestnosti cez noc. Reakčná zmes sa potom premyla vodou, vysušila sa a zahustila sa za
vákua. Surový produkt sa potom prečistil stĺpcovou chromatografiou, pričom sa eluovalo zm esou
acetonitril/dichlórmetán, čím sa získal požadovaný produkt (23 mg, 18% ). Tento produkt sa
charakterizoval prostredníctvom HPLC nasledujúcim spôsobom.
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Spôsob vysokovýkonnej kvapalinovej chromatografie (HPLC)
Zlúčeniny sa analyzujú použitím systému Waters Fraction Lynx HPLC zahŕňajúceho 2767 injek
tor/kolektor s 2525 gradientovým čerpadlom, CFO, 2996 fotodiódové pole, 2420 ELSD a Micromass ZQ2000 vybaveného kolónou Waters XBridge dC18 (dĺžka kolóny 50 mm, vnútorný prie
mer kolóny 4,6 mm, veľkosť častíc 3,5 mikrónov). Analýza sa uskutočnila použitím času prie
behu 6 minút podľa nasledujúcej gradientovej tabuľky:
Č a s (m in )

R o z p ú š ť a d lo A (% )

R o z p ú š ť a d lo B (% )

P r ie to k (m l / m in )

0,00

95,0

5,0

2,5

5,34

0,0

100

2,5

5,69

0,0

100

2,5

5,70

95,0

5,0

2,5

6,00

95,0

5,0

2.5

Rozpúšťadlo A = voda s 10 mM octanom amónnym; rozpúšťadlo B = acetonitril.
Charakteristickými hodnotami získanými pre každú zlúčeninu boli retenčný čas (zaznamenaný
v minútach) a m olekulový ión, typicky katión M+H+.
Nasledujúce z lú č e n in y P - l a ž P -2 3 sú ďalšími príkladmi podľa predkladaného vynálezu. Väčši
na alebo všetky z týchto zlúčenín sa pripravili v podstate použitím spôsobu prípravy uvedeného
vyššie, ale líšili sa reakčným činidlom obsahujúcim halogén (napr. reakčným činidlom obsahujú
cim chlór, zvyčajne chloridom kyseliny), pretože v štruktúrach produktov uvedených ďalej sa
líšila štruktúra skupiny „G“ (skupina pripojená na kyslík). Uvádzajú sa M+H+ a retenčný čas,
ako sa meria v podstate použitím spôsobu HPLC uvedeného vyššie.
v

Č íslo z lú č e n in y

v

Š tru k tú ra

M +H+

R e te n č n ý ča s (m in ú ty )
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Č íslo zlúčeniny

P -l

P-2

P-3

P-4

Štruktúra

K>f<
VvP
K > -c

W

'

M +H +

R etenčný čas (m inúty)

418

4,48

466

4,51

481

4,66

452

4,66
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v

Číslo zlúčeniny

Štruktúra

P-5

P-6

rv O
r^ri

P-7

M +H +

R etenčný čas (m inúty)

434

4,12

445

3,91

446

4,53

416

4,8

v
P-8

143

v

Číslo zlúčeniny

1
i

v

Štruktúra

P-9

M +H +

R etenčný čas (m inúty)

434

4,92

416

4,87

448

5,13

444

4,49

\
P-10

v
P - ll

K/-<+

Vy
y

P-12

-

03

Q

/w
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v

Číslo zlúčeniny

M +H

R etenčný čas (m inúty)

414

4,22

P-14

402

4,57

P-15

442

5,2

468

5,02

P-13

Štruktúra

\ ÍO-C
v y
'y

\ - v
P-16
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Číslo zlúčeniny

Štruktúra

P-17

V

M +H +

R etenčný čas (m inúty)

420

3,84

466

4,71

465

4,52

436

4,76

"

\

r)

P-18

9
O

P-19

P-20

V

3
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v

Č íslo z lú č e n in y

Š tr u k t ú r a

M +H+

R e te n č n ý č a s (m in ú ty )

P-21

466

4,72

P-22

416

4,38

372

4,09

V

p

0

P-23

5

°

V

B I O L O G I C K É P R ÍK L A D Y
B io lo g ick ý p r ík la d 1 - S k le n ík o v á c lo n a n a h e r b ic íd n u a k tiv itu

Semená odrody testovaných druhov sa vysiali do štandardnej pôdy v kvetináčoch. Po kultivácii
počas jedného dňa (pred vzídením) alebo po 8 dňoch kultivácie (po vzídení) za kontrolovaných
podmienok v skleníku (pri teplote 24 °C cez deň/16 °C cez noc; 14 hodín svetla; 65 % vlhkosť)
sa rastliny postriekali vodným postrekovým roztokom pochádzajúcim z formulácie „technickej“
(t. j. neformulovanej) aktívnej zložky v roztoku acetón/voda (50 : 50) obsahujúcom 0,5 % polyoxyetylénsorbitanmonolaurátu (Tween 20, CAS registračné číslo 9005-64-5). Testované rastliny
sa potom nechali rásť za kontrolovaných podmienok v skleníku (pri teplote 24 °C cez deň/16 °C
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cez noc; 14 hodín svetla; 65 % vlhkosť) a polievali sa dvakrát denne. Po 13 dňoch na test pred
vzídením alebo po vzídení sa test vizuálne vyhodnotil a získalo sa skóre odhadnutej percen
tuálnej fytotoxicity („assessed percentage phytotoxicity score“) pre každú herbicídmi aplikáciu
na každom druhu rastliny/buriny (100 % = celkové poškodenie rastliny; 0 % = žiadne poškode
nie rastliny).
Nasledujú testy herbicídnej aplikácie pred vzídením a po vzídení použitím dvoch rôznych výbe
rov burín.
B iologický príklad 1: H erbicídna aktivita pred vzídením
Testované rastliny: Alopecurus m yosuroides (ALOMY), Setaria fa b e ri (SETFA), Echinochloa
crus-galli (ECHCG), Solanum nigrum (SOLNI), Amaranthus retroflexus (AMARE) a Ipom oea
hederacea (IPOHE). ALOMY, SETFA a ECFICG sú trávnaté jednoklíčne buriny. SOLNI,
AM ARE a IPOHE sú dvojklíčne (širokolisté) buriny.

250

0

0

80

100

100

0

A-3

250

90

90

100

90

100

70

A-16

250

10

40

90

50

100

0

A-17

250

80

100

100

80

100

80

A -l 8

250

80

100

100

100

100

80

IPO HE

A -l

(g/ha)

SEFTA

ECHCG

m nožstvo

ALO M Y

zlúčeniny

AM ARE

A plikačné

SOLNI

Číslo

Testované rastliny: Lolium perenne (LOLPE), Alopecurus myosuroides (ALOMY), Echinochloa
crus-galli (ECHCG) a Avena fa tu a (AVEFA). Všetky štyri z týchto rastlín sú trávnaté jednoklíč
ne buriny.
Číslo
zlúčeniny
A-2
A-4
A-8
A-9
A-10
A -l 1
A-12

A plikačné
m nožstvo
(g/ha)
250
250
250
250
250
250
250

LO LPE

ALO M Y

EC H C G

A V EFA

100
100
100
100
100
100
90

100
100
100
100
80
90
90

100
100
100
100
100
100
100

70
70
100
100
90
70
80
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Číslo
zlúčeniny
A-13
A-14
A-15
A-19
A-20
A-21
A-22
A-23
A-24
A-25
A-26
A-27
A-28
A-29

A plikačné
m nožstvo
(g/ha)
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

LO LPE

AL O M Y

EC H C G

A V EFA

80
90
100
100
100
100
90
80
100
100
100
100
90
50

80
90
90
100
100
100
90
80
100
90
100
90
70
50

100
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80

80
50
70
100
90
60
80
80
80
70
100
90
70
100

Biologický príklad 1: H erbicídna aktivita po vzídení
Testované rastliny: Alopecurus m yosuroides (ALOM Y), Setaria fa b eri (SETFA), Echinochloa
crus-galli (ECHCG), Solanum nigrum (SOLNI), Amaranthus retroflexus (AMARE) a Ipomoea
hederacea (IPOHE). ALOMY, SETFA a ECHCG sú trávnaté jednoklíčne buriny. SOLNI,

10
70
20
70
80

0
60
10
10
30

70
100
70
90
100

90
90
50
80
100

100
100
100
100
100

IPO HE

ECHCG

250
250
250
250
250

ALO M
Y

A -l
A-3
A-16
A-17
A-18

SEFTA

Aplikačné
m nožstvo
(g/ha)

SO LNI

Číslo
zlúčeniny

AM ARE

AM ARE a IPOHE sú dvojklíčne (širokolisté) buriny.

30
30
10
70
80

Testované rastliny: Lolium perenne (LOLPE), Alopecurus myosuroides (ALOMY), Echinochloa
crus-galli (ECHCG) a Avena fatu a (AVEFA). Všetky štyri z týchto rastlín sú trávnaté jednoklíč

250
250
250
250
250

100
100
80
100
100

100
90
80
100
100

A V EFA

A-2
A-4
A-5
A-6
A -l

ECHCG

A plikačné
m nožstvo
(g/ha)

A LO M
Y

Číslo
zlúčeniny

LO LPE

ne buriny.

100
100
90
100
100

100
100
90
100
90

149

A -8
A-9
A-10
A -l 1
A-12
A-13
A -14
A-15
A-19
A-20
A-21
A-22
A-23
A-24
A-25
A-26
A-27
A-28
A-29

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

100
100
100
100
90
80
100
100
100
100
100
80
90
100
100
100
90
90
100

100
90
90
100
90
70
100
90
100
100
100
60
100
100
90
100
70
90
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
90
90
100
80
90
100
100
90
80
0
90
100
100
100
100
80
80

B io lo g ick ý p r ík la d 2 - P o ro v n á v a c ie h e r b ic íd n e ú d a je

Porovnávacie herbicídne údaje sa uvádzajú pre určité zlúčeniny doložené príkladom so 4-(prop-l-inyl)-2,6-dim etylfenylovým i alebo 4-(chlóretinyl)-2,6-dimetylfenylovými hlavnými skupi
nami v porovnaní so zodpovedajúcimi porovnávacími zlúčeninami so 4-etinyl-2,6-dim etylfenylovými hlavnými skupinami nasledujúcim spôsobom.
Okrem prípadov, keď sa uvádza inak, je skleníková clona na herbicídnu aktivitu v podstate rov
naká ako clona poskytnutá v Biologickom príklade 1 uvedenom vyššie. Skratky burín majú rov
naký význam, ako sa definuje v Biologickom príklade 1.
Z výsledkov pre tieto zlúčeniny doložené príkladom so 4-(prop-l-inyl)-2,6-dim etylfenylovým i
alebo 4-(chlóretinyl)-2,6-dimetylfenylovými hlavnými skupinami uvedených ďalej v B iologic
kom príklade 2 sa dá vidieť, že tieto zlúčeniny sú obvykle silnejšími herbicídmi, keď sa použijú
proti testovaným druhom trávnatých jednoklíčnych burín po vzídení a za testovaných podm ie
nok, v porovnaní so zodpovedajúcimi porovnávacími zlúčeninami so 4-etinyl-2,6-dim etylfenylovými hlavnými skupinami testovanými za porovnateľných podmienok.
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B io lo g ic k ý p r ík la d 2: H e r b ic íd n a a k tiv ita p o v z íd e n í (p o ro v n á v a c ie ú d a je )
T a b u ľ k a B 2(A ) - Herbicídne aktivity po v z íd e n í (percentuálna fytotoxicita) pri aplikačnom

množstve 62,5 g /h a sú nasledujúce:
Číslo
zlúčeniny

Štruktúra

LOLPE

A LO M Y E C H C G

AVEFA

SETFA

OH

100

A-2

100

100

netestované

OH

100

netestované

A-3

netestované

OH

Porovnávací
príklad X-l

100

100

netestované

OH

A-4

100

100

100

netestované

OH

Porovnávací
príklad X-2

netestované

OH

A-l

netestované

A-16

netestované

netestované

Porovnávací
príklad X-3

netestované

netestované

A-17

netestované

A-18

netestované

100

100

netestované

100

netestované

100

netestované
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'
Číslo
zlúčeniny

LOLPE

Štruktúra

Porovnávací
príklad X-4

netestované

ALOMY ECHCG

80

80

AVEFA

SETFA

netestované

40

T a b u ľ k a B 2 (B ) - Herbicídne aktivity p o v z íd e n í (percentuálna fytotoxicita) pri aplikačnom

množstve 15,625 g /h a sú nasledujúce:
Číslo
zlúčeniny

LOLPE

Štruktúra
OH

>

O

'

ALOMY ECHCG

AVEFA

SETFA

100

90

100

80

netestované

netestované

90

100

netestované

80

60

60

70

50

netestované

100

70

100

100

netestované

80

60

70

90

netestované

netestované

20

70

netestované

40

A-16

netestované

10

70

netestované

0

Porovnávací
príklad X-3

netestované

0

0

netestované

0

A-2

I

I I

Q

A-3

Jv.

Gz

Porovnávací
príklad X-l

OH

A-4

v

cufp—
OH

v

Porovnávací
príklad X-2
i

n

i

A-l
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Číslo
zlúčeniny

Š tru k tú ra

LOLPE

A LO M Y E C H C G i AVEFA
.

P

i

.

SETFA

netestované

60

100

netestované

80

A-18

netestované

90

100

netestované

70

Porovnávací
príklad X-4

netestované

30

80

netestované

40

A-17

hT^0

/

Poznám ky týkajúce sa porovnávacích príkladov X -1, X -2 a X -4:
Porovnávací príklad X -l

je zverejnený vo WO 2010/069834 A1 (Syngenta Participations AG a Syngenta Limited) na
strane 83 ako zlúčenina T65, pričom o týchto zlúčeninách sa uviedlo, že majú herbicídne vlast
nosti.

Porovnávací príklad X-2

je zverejnený vo WO 2010/000773 A1 v tabuľke 19 na stranách 126 až 127 s odkazom na definí
cie substituentov zlúčeniny 1,042 vo WO 2010/000773 A1 v tabuľke 1 na stranách 113 až 114.
WO 2010/000773 A1 (Syngenta Limited) zverejňuje 5-(heterocyklylalkyl)-3-hydroxy-2-fenylcyklopent-2-enónové zlúčeniny a ich určité deriváty ako herbicídy.
Porovnávací príklad X-4
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je zahrnutý, ale konkrétne nie je zverejnený, vo WO 2009/019005 A2 (Syngenta Limited), pri
čom o týchto zlúčeninách sa uviedlo, že majú herbicídne vlastnosti.
Z tohto dôvodu ďalší aspekt predkladaného vynálezu poskytuje zlúčeninu, ktorá má nasledujúcu
štruktúru:

i

alebo jej agrochemicky prijateľnú soľ.
WO 2009/019005 A 2 zverejňuje v tabuľke 35 na strane 139 nasledujúcu zlúčeninu s odkazom na
definície substituentov zlúčeniny 1,001 vo WO 2009/019005 A2 v tabuľke 1 na strane 110:
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B io lo g ick ý p r ík la d 3 - S k le n ík o v á c lo n a n a h e r b ic íd n u a k tiv itu
S p ô s o b te s tu : Semená odrody testovaných druhov sa vysejú do štandardnej pôdy v kvetináčoch.

Po kultivácii počas jedného dňa (pred vzídením) alebo po 12 dňoch kultivácie (po vzídení) za
kontrolovaných podmienok v skleníku (druhy teplého podnebia pri teplote 24 °C cez deň/l 8 °C
cez noc, druhy studeného podnebia pri teplote 20 °C cez deň/l 6 °C cez noc; 16 hodín svetla;
65 % vlhkosť) sa rastliny postriekajú vodným postrekovým roztokom pochádzajúcim z formulá
cie „technickej“ (t. j. neformulovanej) aktívnej zložky rozpustenej v acetóne plus IF50 pri pome
re „technickej“ aktívnej zložky k IF50 1 : 20. IF50 obsahuje asi 10,56 % hmotnostných etoxylátu
ricínového oleja (Emulsogen EL™, CAS registračné číslo 61791-12-6), asi 42,22 % hmotnost
ných V-metylpyrolidónu a asi 42,22 % hmotnostných dipropylénglykolmonoetyléteru (DPG-Mono-ethylether). Pred tým než sa vodný postrekový roztok nastrieka na rastliny sa do neho
pridá zmes alkylarylpolyoxyetylénglykolov a voľných mastných kyselín v izopropanole (adjuvant X-77, CAS registračné číslo 11097-66-8) tak, aby sa vytvoril 0,2 % obj./obj. roztok.
Testované rastliny sa potom nechajú rásť za kontrolovaných podmienok v skleníku (pri teplote
24 °C cez deň/18 °C cez noc alebo 20 °C cez deň/16 °C cez noc; 16 hodín svetla; 65 % vlhkosť)
a polievajú sa dvakrát denne. 15 dní po aplikácii herbicídu (15 DAA) (na test po vzídení) a 20
dní po aplikácii herbicídu (20 D A A ) (na test pred vzídením) sa test vyhodnotil vizuálne a získalo
sa skóre odhadnutej percentuálnej fytotoxicity pre každú herbicídnu aplikáciu na každom druhu
rastliny/buriny (100 % = celkové poškodenie rastliny; 0 % = žiadne poškodenie rastliny).
Okrem iného („inter alia“) sa testujú nasledujúce druhy rastlín:
L a tin s k ý n á z o v d r u h u

O b v y k lý slo v en sk ý n áz o v

B A Y E R k ó d d r u h u ra s tlin y

Triticum aestivum

pšenica

TRZAW

Alopecurus myosuroides

psiarka poľná

ALOMY

Avena fatua

ovos hluchý

AVEFA

Lolium perenne

mätonoh trvácny

LOLPE

ježatka kuria

ECHCG

D ruhy studeného podnebia:

D ruhy teplého podnebia:
Echinochloa crus-galli
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Biologický príklad 3: H erbicídna aktivita po vzídení
Výsledky herbicídnej aktivity po vzídení na niektorých trávnatých burinách a na pšenici
(TRZAW) pre niektoré zlúčeniny podľa tohto vynálezu (ktoré majú prop-l-inylové skupiny v
polohe 4 fenylového kruhu) a pre niektoré porovnávacie príklady (ktoré nemajú prop-l-inylové
skupiny v polohe 4 fenylového kruhu) sú nasledujúce. Tieto výsledky poskytujú približný údaj o
úrovni selektívnosti na pšenici pre tieto testované zlúčeniny, keď sa nepoužije prostriedok chrá

ECHCG

A-2
A-4
A-7
A-8
A-9
A -ll
A-14
A-19
A-19
A-18

30
30
30
30
30
30
30
30
15
8

30
80
40
40
20
40
20
70
20
40

90
100
70
80
70
90
70
100
80
70

70
80
40
70
30
70
0
90
40
30

90
100
80
90
50
80
70
80
30
80

100
100
80
70
70
100
90
100
70
80

30

80

100

100

90

100

30

70

100

90

70

90

30

50

70

30

10

100

125
60
60
60
60
60
60

40
50
30
50
50
40
30

70
80
80
80
100
90
50

0
50
30
50
100
60
80

50
90
100
40
100
80
40

80
100
100
80
100
90
80

Zlúčenina T71
z WO
2010/069834
Zlúčenina 1
v tabuľke 22 z
WO 2010/069834
Zlúčenina 27
v tabuľke 17 z
WO 2010/069834
A -l
A-7
A-9
A-10
A -ll
A-14
A-15
Poznámky:

Zlúčeninou T71 zverejnenou vo WO 2010/069834 (Syngenta) je

A V EFA

A plikačné
m nožstvo
(g/ha)

ALO M
Y

Číslo
zlúčeniny

LO LPE

TR ZA W

niaci pred účinkom herbicídu, ako je klochintocet-mexyl:
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Zlúčeninou 1 v tabuľke 22 zverejnenou vo WO 2010/069834 je

Zlúčeninou 27 v tabuľke 17 zverejnenou vo WO 2010/069834 je:

B io lo g ick ý p r ík la d 4: H e r b ic íd n a a k tiv ita p o v z íd e n í a ú d a je o fy to to x ic ite o b ilo v ín p r i
a p lik a č n o m m n o ž s tv e 30 a 60 g /h a p r e rô z n e z lú č e n in y , s 50 g /h a p r o s tr ie d k u c h r á n ia c e h o
p r e d ú č in k o m h e r b ic íd u , a k o je k lo c h in to c e t-m e x y l, a le b o b e z n e h o
B io lo g ick ý p r ík la d 4 A (p r e d b e ž n e fo r m u lo v a n é z lú č e n in y ):

Semená odrody testovaných druhov sa vysejú do štandardnej pôdy v kvetináčoch. Po kultivácii
počas 14 dní za kontrolovaných podmienok v skleníku (pri teplote 22 °C cez deň/l 6 °C cez noc;
16 hodín svetla; 65 % vlhkosť) sa rastliny postriekajú testovanými zlúčeninami. Testované rast
liny sa potom nechajú rásť za kontrolovaných podmienok v skleníku (pri teplote 22 °C cez
deň/16 °C cez noc; 16 hodín svetla; 65 % vlhkosť) a polievajú sa dvakrát denne. Po 14 dňoch sa
test vyhodnotí vizuálne (100 % = celkové poškodenie rastliny; 0 % = žiadne poškodenie rastli
ny). Údaje o herbicídnej aktivite po vzídení (o fytotoxicite) na určitých trávnatých jednoklíčnych
burinách a na obilovinách v skleníku sa merajú 14 dní po aplikácii herbicídu (14 DA A ), okrem
iného pre aplikačné množstvá 30 alebo 60 g/ha herbicídu testovaného po vzídení, s 50 g/ha pro
striedku chrániaceho pred účinkom herbicídu, ako je klochintocet-mexyl, aplikovaného v podsta
te v rovnakom čase ako herbicíd, alebo bez neho.
Herbicídna aktivita (fytotoxicita) sa vyhodnocuje vizuálne a získa sa skóre odhadnutej percen
tuálnej fytotoxicity pre každú herbicídnu aplikáciu na každom druhu rastliny (100 % = celkové
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poškodenie rastliny; 0 % = žiadne poškodenie rastliny). Pre každý experiment sa uskutočňujú
dve opakovania a zaznamenávajú sa priemerné údaje o herbicídnej aktivite (o fytotoxicite).
Biologický príklad 4A sa používa na predbežne formulovaných zlúčeninách, typicky na zlúčeni
nách predbežne formulovaných ako emulgovateľné koncentráty („emulsifiable concentrates“,
EC), pričom EC obsahuje testovanú herbicídnu zlúčeninu rozpustenú v jednom alebo vo viace
rých organických rozpúšťadlách a pričom EC obsahuje aj jeden alebo viac surfaktantov alebo
emulgátorov. Pri tomto spôsobe testu sa EC obsahujúci herbicíd (plus klochintocet-m exylovú
formuláciu, ak je prítomná aj táto formulácia) obvykle zriedi vodou, čím sa vytvorí emulzia, a
výsledná emulzia sa nastrieka na vzídenú burinu a/alebo na vzídené plodiny.
Na testovanie zlúčenín A-5 a A -6 bola každá z týchto zlúčenín oddelene formulovaná na emulgovateľný koncentrát obsahujúci 10 % hmotn./hmotn. herbicídnej zlúčeniny, 9 % hmotn./hmotn.
etoxylátu ricínového oleja (emulgátor prítomný ako Emulsogen™ EL360), 6 % hmotn./hmotn.
dodecylbenzénsulfonátu vápenatého (lineárneho) (emulgátor prítomný ako Nansa™ EVM 63B),
3 % hmotn./hmotn. tristyrylfenoletoxylátu, ktorý má 16 mol etoxylácie na mol molekuly (emul
gátor prítomný ako Soprophor™ BSU), 10 % hmotn./hmotn. benzylbenzoátu (ako rozpúšťadlo),
20 % hmotn./hmotn. l-metyl-2-pyrolidónu (ako rozpúšťadlo) a zvyšok tvorí A-oktyl-2-pyrolidón
(ako rozpúšťadlo). Rozpúšťadlá a surfaktanty/emulgátory sa najskôr zmiešali, čím sa vytvoril
„polotovar“ („blank“) EC, a potom sa k nemu pridala herbicídna zlúčenina a rozpustila sa v tejto
zmesi rozpúšťadiel a emulgátorov, aby sa pripravil emulgovateľný koncentrát, čím sa získa EC
formulácia/kompozícia obsahujúca približne 100 g/l aktívnej herbicídnej zlúčeniny.
Pri testoch zlúčenín A-5 a A-6 sa klochintocet-mexyl vopred formuloval ako formulácia/kom
pozícia obsahujúca 10 % hmotn./hmotn. klochintocet-mexylu, 6 % hmotn./hmotn. Emulsogen™
EL360 (ako emulgátor), 4 % hmotn./hmotn. Nansa™ EVM 63B (ako zmáčadlo),

1%

hmotn./hmotn. epoxidovaného sójového oleja (Drapex™ 39), 20 % hmotn./hmotn. l-m etyl-2-pyrolidónu (ako rozpúšťadlo) a zvyšok tvorí zmes ťažkých aromatických uhľovodíkov Solvesso™
200ND (ako rozpúšťadlo). Pre každý experiment sa uskutočňujú dve opakovania a zaznamená
vajú sa priemerné údaje o herbicídnej aktivite (o fytotoxicite).
Výber výsledkov podľa spôsobu z Biologického príkladu 4A pre zlúčeniny A-5 a A -6 (čo sú dva
enantioméry jednej zlúčeniny) je nasledujúci:
Biologický prík la d 4A: Herbicídna aktivita p o vzídení (% fytotoxicita) na trávnatých
jednoklíčnych burinách 14 dní p o aplikácii
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Z lú č e n in a

A p lik a č n é
m n o ž stv o
(g /h a )

k lo c h in to c e t-m e x y l
a p lik a č n é m n o ž stv o
(g /h a )

A-5

60

0

83

95

98

18

93

A-5

60

50

68

99

95

5

98

A-5

30

0

58

93

80

0

58

A-5

30

50

23

68

85

13

63

A-6

60

0

100

100

100

94

100

A-6

60

50

99

100

100

85

100

A-6

30

0

98

100

100

65

100

A-6

30

50

90

100

100

48

100

A V EFA L O L M U SETV I PO A A N A LO M Y

Testované rastliny: Avena fa tu a (AVEFA), Lolium multiflorum (LOLMU), Setaria viridis (SETVI), P oa annua (POAAN), Alopecurus myosuroides (ALOMY). Všetkých päť z týchto rastlín sú
trávnaté jednoklíčne buriny.
Biologický prík la d 4A: Fytotoxicita (%) p o vzídení na obilovinách 14 dní p o aplikácii
Jarn ý
Z im n ý
Ja rn á
Z im n á
Z lú č e n in a A p lik a č n é k lo c h in to c e t-m e x y l
ja č m e ň
p š e n ic a
ja č m e ň
m n o ž stv o
p š e n ic a
a p lik a č n é
„ H e r e w a r d “ „ T e a l“ „ H a r r i n g t o n “ „ S u z u k a “
(g /h a )
m n o ž s tv o (g /h a )

A-5

60

0

53

80

88

65

A-5

60

50

0

0

18

0

A-5

30

0

40

43

73

33

A-5

30

50

0

0

3

0

A-6

60

80

94

98

98

A-6

60

0
50

20

45

48

25

A-6

30

0

65

78

95

93

A -6

30

50

15

25

13

10

B io lo g ick ý p r ík la d 4B (p r e d b e ž n e n e fo rm u lo v a n é z lú č e n in y )

Semená odrody testovaných druhov sa vysejú do štandardnej pôdy v kvetináčoch. Po kultivácii
počas 14 dní za kontrolovaných podmienok v skleníku (pri teplote 22 °C cez deň/l 6 °C cez noc;
16 hodín svetla; 65 % vlhkosť) sa rastliny postriekajú vodným postrekovým roztokom pochádza
júcim z formulácie „technickej“ aktívnej zložky rozpustenej v acetóne plus IF50 obsahujúcej
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10,56 hmotn. % etoxylátu ricínového oleja (Emulsogen™ EL, CAS registračné číslo
61791-12-6)
42.22 hmotn. % V-metylpyrolidónu
42.22 hmotn. % dipropylénglykolmonoetyléteru
v pomere 1 : 20 (technická aktívna zložka: IF50). Pridá sa adjuvant Adigor™ (adjuvant obsahu
júci okrem iného metylovaný repkový olej dostupný napr. od spoločnosti Syngenta), tak, aby sa
vytvoril 0,5 % obj./obj. roztok. Testované rastliny sa potom nechajú rásť za kontrolovaných pod
mienok v skleníku (pri teplote 22 °C cez deň/16 °C cez noc; 16 hodín svetla; 65 % vlhkosť) a po
lievajú sa dvakrát denne. Po 14 dňoch sa test vyhodnotí (100 % = celkové poškodenie rastliny; 0
% = žiadne poškodenie rastliny).
Údaje o herbicídnej aktivite po vzídení (o fytotoxicite) na určitých trávnatých jednoklíčnych bu
rinách a na obilovinách v skleníku sa merajú 14 dní po aplikácii herbicídu (14 DA A) pre (a)
aplikačné množstvo 60 g/ha testovaného herbicídu po vzídení s 50 g/ha prostriedku chrániaceho
pred účinkom herbicídu, ako je klochintocet-mexyl, aplikovaného v podstate v rovnakom čase
ako herbicíd, alebo bez neho, a (b) pre aplikačné množstvo 30 g/ha testovaného herbicídu po
vzídení s 50 g/ha prostriedku chrániaceho pred účinkom herbicídu, ako je klochintocet-mexyl,
aplikovaného v podstate v rovnakom čase ako herbicíd, alebo bez neho. Herbicídna aktivita (fy
totoxicita) sa vyhodnocuje vizuálne a získa sa skóre odhadnutej percentuálnej fytotoxicity pre
každú herbicídnu aplikáciu na každý druh rastliny (100 % - celkové poškodenie rastliny; 0 % =
žiadne poškodenie rastliny). Pre každý experiment sa uskutočňujú dve opakovania a zazname
návajú sa priemerné údaje o herbicídnej aktivite (o fytotoxicite).
Dá sa vidieť, že Biologický príklad 4B prebieha podľa nepatrne odlišného protokolu než B iolo
gický príklad 4A, pretože sa pri ňom používa „technická“ (t. j. neformulovaná, predbežne neformulovaná) herbicídna zlúčenina.
Výber výsledkov získaných v Biologickom príklade 4B pre zlúčeniny A-8, A -l 1, A-14, A -19 a
A -26 je nasledujúci:
Biologický príklad 4B: H erbicídna aktivita p o vzídení (%>fytotoxicita) na trávnatých
jednoklíčnych burinách 14 dní p o aplikácii
Zlúčenina Aplikačné
m nožstvo
(g/ha)
A-8

60

klochintocet-m exyl AV EFA | LO LM U SETVI PO AA N A L O M Y
aplikačné m nožstvo
(g/ha)
0

97

92

75

80

94
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Zlúčenina A plikačné
m nožstvo
(g/ha)

klochintocet-m exyl A V EFA LO LM U SETVI PO AA N | A L O M Y
aplikačné m nožstvo
i
1
(g/ha)
i
.......................

A-8

60

50

95

94

A-8

30

50

45

68

A -ll

60

0

93

A -ll

60

50

A -ll

30

A-14

.

75

75

1

94

55

65

!

63

95

98

75

85

88

88

97

75

85

50

50

68

89

70

73

60

0

83

100

100

85

97

A-14

60

50

80

97

100

85

97

A-14

30

50

38

88

99

83

78

A-19

60

0

99

100

100

92

100

A-19

60

50

99

100

100

92

100

A-19

30

50

90

100

100

80

100

A-19

15

50

88

98

99

75

99

A-26

60

0

100

100

100

73

100

A-26

60

50

100

100

100

70

100

A-26

30

50

100

100

100

33

100

A-26

15

50

99

100

95

13

99

A-26

7,5

50

83

90

68

0

97

;

Testované rastliny: Avena fa tu a (AVEFA), Lolium multiflorum (LOLMU), Setaria viridis (SETVI), Poa annua (POAAN), Alopecurus myosuroides (ALOMY). Všetkých päť z týchto rastlín sú
trávnaté jednoklíčne buriny.
Biologický p rík la d 4B: Fytotoxicita (%) na obilovinách 14 dní p o aplikácii
Zim ná
Jarný
Zim ný
Jarná
Zlúčenina A plikačné K lochintocet-m exyl
jačm eň
jačm eň
pšenica
pšenica
m nožstvo aplikačné m nožstvo
„H erew ard“ „Teal“ „H arrington“ „Suzuka“
(g/ha)
(g/ha)
A-8

60

0

63

73

85

73

A-8

60

50

45

25

75

60

A-8

30

50

13

0

18

9
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Z im n á
Jarn á
Jarn ý
Z im n ý
Z lú č e n in a A p lik a č n é K lo c h in to c e t-m e x y l
p še n ic a
p še n ic a
ja č m e ň
ja č m e ň
m n o ž stv o a p lik a č n é m n o ž stv o
„ H e r e w a r d “ „ T e a l“ „ H a r r i n g to n “ „ S u z u k a “
(g /h a )
(g /h a )

r

A -ll

60

0

55

38

58

68

A -ll

60

50

8

15

13

33

A -ll

30

50

3

8

8

8

A-14

60

0

80

83

95

97

A-14

60

50

78

65

95

93

A-14

30

50

30

13

70

45

A-19

60

0

89

90

98

97

A-19

60

50

75

83

94

95

A-19

30

50

65

73

38

55

A-19

15

50

58

23

3

3

A-26

60

0

99

100

100

A-26

60

50

98

100
9? ~ |

100

100

A-26

30

50

90

93

99

100

A-26

15

50

80

78

80

53

A-26

7,5

50

30

23

10

4

B io lo g ick ý p r ík la d 5 - A n a ly tic k é ú d a je o p ô d n o m p r e tr v á v a n í
B io lo g ick ý p r ík la d 5 A - S p ô so b u rč e n ia p ô d n e h o p r e tr v á v a n ia „ D T 5 0 “

Poľná pôda sa preoseje na veľkosť častíc 2 mm. Približne 900 g pôdy sa ošetrí roztokmi každej
chemickej látky rozpustenej v zm esi voda/metanol (9 : 1 obj./obj.) pre všetky látky, čím sa získa
finálna pôdna koncentrácia približne 0,4 mg každej zlúčeniny pre každé ošetrenie. Ošetrenia sa
uskutočňujú po kvapkách použitím striekačky. Každá ošetrená pôda sa dôkladne premieša a odo
berie sa 150 g pôdy, aby sa poskytli trojité 0 DAT vzorky. Zvyšná pôda sa uchováva v plastovej
tube opatrenej ventilačnými otvormi na veku pri teplote 20 °C v miestnosti s kontrolovaným pro
stredím. Obsahy vlhkosti ošetrených vzoriek sa merajú v pravidelných intervaloch a pridávaním
vody sa udržiavajú na počiatočných úrovniach (pozri tabuľku uvedenú ďalej). Jednotky sa vzor
kujú odobratím 50 g pôdy v intervaloch až 56 DAT a vzorky sa uchovávajú pri teplote -20 °C, až
kým sa nevyžadujú na analýzu.
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20 g vzorky z každého časového bodu sa extrahujú pretrepávaním so zmesou acetonitril/1 M hydroxid amónny (80 : 20 obj./obj.) pre všetky látky a následne sa odstredia.
Po extrakcii sa vzorky zriedia 10-násobne vodou pre všetky roztoky a analyzujú sa prostredníc
tvom LC-MS/MS. Degradačná kinetika a odhadovaný polčas rozpadu (T />) zlúčeniny v konkrét
nej pôde sa potom m ôže vypočítať použitím jednoduchých predpokladov prvého rádu.
Skratky:
DAT = dni po zahájení ošetrenia alebo testu.
LC-MS = kvapalinová chromatografia/hmotnostná spektrometria.
MS = hmotnostná spektrometria.
Nasledujú charakterizujúce údaje pre 5 druhov pôdy, ktoré sa môžu používať pri spôsobe uvede
nom vyššie.
T a b u ľ k a 5.1: P ô d n e c h a r a k te r iz u jú c e ú d a je

Pôda

pH

K la s ifik á c ia
pôdy
h

2o

%

0,01 M

OM

CEC
(m e k v /

100 g)

A n a lý z a v e ľ k o s ti
č a s tíc

%
p ie sk u

C aC b

%

%

b a h n a ílu

O bsah
v lh k o s ti
p o u ž itý p r i
š tú d ii (% )

18 Acres

piesčitá ílová
hlina

6,3

5,8

5,6

20,3

49

24

27

asi 30

Gartenacker

ihlina

7,2

6,9

5,0

10,9

43

44

13

asi 36

Marsillargues naplavená
ílová hlina

8,1

7,5

2,0

9,7

5

54

41

asi 22

Krone

naplavená
ílová hlina

7,2

5,9

1,7

18,4

20

65

15

asi 34

Pappelacker

hlinitý piesok

7,3

6,9

3,5

6,2

77

15

8

asi 30

East Anglia 1 piesčitá hlina

8,0

7,4

2,3

5,7

71

16

13

asi 30

Skratky a poznám ky p re tabuľku 5,1:
OM = organická hmota (% v pôde).
CEC = katiónová výmenná kapacita pre pôdu.
Analýzy veľkosti častíc (percentuálne podiely piesku, bahna a ílu) sú približné.
Pôda typu piesčitej ílovej hliny 18 Acres sa odoberie z miesta v blízkosti spoločnosti Syngenta
Limited, Jealotťs Hill International Research Centre, Bracknell, Berkshire RG42 6EY, Spojené
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kráľovstvo („United Kingdom“, UK) (miestom odobratia pôdy je na Hawthom Lane, OPS polo
ha X = 51,454442, Y = -0,720644). Pôda typu hliny Gartenacker je z Les Barges, Valais, Švaj
čiarsko (GPS poloha X = 46,331300, Y = 6,924100). Pôda typu naplavenej ílovej hliny Marsillargues je z Marsillargues, Hérault, Francúzsko (GPS poloha X = 43,606356, Y = 4,142253).
Pôda typu naplavenej ílovej hliny Krone je z Môhlin, Aargau, Švajčiarsko (GPS poloha
X = 47,555283, Y = 7,854136). Pôda typu hlinitého piesku Pappelacker je z Les Barges, Valais,
Švajčiarsko (GPS poloha X = 46,331300, Y = 6,924100). Pôda typu piesčitej hliny East Anglia 1
je z Melton Constable, Norfolk, UK (GPS poloha X = 52,869000, Y = 1,097000).
Skratka:
GPS = globálny pozičný systém.
B io lo g ick ý p r ík la d 5B - S p ô so b u rč e n ia p ô d n e h o p r e tr v á v a n ia „ R A S P “

Poľná pôda (typu „18 Acres“, ako sa opisuje v Biologickom príklade 5A a v tabuľke 5,1 vyššie)
sa preoseje na veľkosť častíc 2 mm. Preosiata pôda sa za dôkladného miešania navlhčí destilova
nou vodou, až kým sa nedosiahne „poľná kapacita“. „Poľná kapacita“ sa určí prstovým testom
ako bod, kde je pôda vlhká na dotyk, ale „nenabaľuje sa“. Zvyčajne je obsah vlhkosti použitej
pôdy asi 25 %.
Pre každú testovanú zlúčeninu sa použijú 6 x 50 ml polypropylénové odstredivkové skúmavky
obsahujúce 10 g ± 0,5 g pôdy pri poľnej kapacite. Každé viečko skúmavky má 2 mm otvor, aby
sa umožnila cirkulácia vzduchu v priebehu inkubačného obdobia.
V skupinách 6 skúmaviek sa na povrch pôdy aplikuje 4 x 1 0 mikrolitrov ošetrovacích roztokov
zlúčenín, ktoré sa majú testovať. D o nádobiek na kontrolu ošetrenia sa nadávkujú aj 4 x 1 0 mikrolitrové kvapky a tieto sa zriedia na objem 1 ml acetonitrilom; v tomto bode sa môžu pripraviť
ďalšie vzorky na vývoj spôsobu HPLC, ak sa to vyžaduje.
Dve zo skúmaviek obsahujúcich ošetrenú pôdu sa opatria viečkom a okamžite sa zmrazia ako
vzorky TO (deň nula). Zvyšné štyri vzorky sa opatria viečkami obsahujúcimi 2 mm otvory vyvŕ
tané do viečka a inkubujú sa pri teplote 20 °C a 80 % relatívnej vlhkosti v skriniach s kontrolo
vaným prostredím počas správneho časového intervalu.
Tak po jednotýždňovej, ako aj po štvortýždňovej inkubácii, sa dve skúmavky z každého ošetre
nia vyberú zo skríň, viečka sa nahradia viečkami, ktoré nemajú ventilačné otvory, a skúmavky sa
zmrazia. Keď sú vzorky pripravené na analýzu, vzorka čas nula, 1 týždeň a 4 týždne pre každú
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zlúčeninu sa vyberie z mrazničky a nechá sa rozmraziť. Okamžité po rozmrazení sa k vzorkám
pridá 40 ml extrakčného roztoku.
Vzorky sa extrahujú použitím zmesi, ako je roztok acetonitril/1 M hydroxid amónny 80 : 20
(obj./obj.).
Po pridaní extrakčného rozpúšťadla sa skúmavky opatria viečkom a pretrepávajú sa na trepačke
s plochým dnom počas 1 hodiny. Po pretrepávaní sa skúmavky odstredia pri 3000 ot./min počas
5 minút.
Všetky vzorky z tohto testu sa analyzujú prostredníctvom UPLC-MS. Vzorky sa napríklad typic
ky analyzujú na gradiente rozpúšťadiel acetonitril/0,2 % kyselina octová a snímajú sa od 150 do
750 atómových hmotnostných jednotiek („atomic mass units“, amu) tak pri elektrosprejovom po
zitívnom režime, ako aj negatívnom režime.
Pre každú zlúčeninu sa vyberie molekulový ión poskytujúci najlepšiu citlivosť a nastaví sa spô
sob sledovania jedného iónu. Vzorky na vývoj spôsobu sa opätovne analyzujú použitím vybra
ných spôsobov sledovania iónu na kontrolu, že sa získa vhodná citlivosť.
Degradačná kinetika a odhadovaný polčas rozpadu (TV2 ) zlúčeniny v pôde sa potom môžu vypo
čítať použitím jednoduchých predpokladov prvého rádu.
Skratky:
UPLC = ultravýkonná kvapalinová chromatografie.
MS = hmotnostná spektrometria.
HPLC = vysokovýkonná kvapalinová chromatografía.

V ý s le d k y p ô d n e h o p r e tr v á v a n ia z B io lo g ic k ý c h p rík la d o v 5A (D T 5 0 te st) a 5B (R A S P te s t)

Zistilo sa, že odhadovaný (odhadované) približný (približné) polčas (polčasy) rozpadu (TV2 ) tes
tovanej (testovaných) zlúčeniny (zlúčenín) v príslušnej (príslušných) pôde (pôdach), ako sa meria (merajú) v podstate použitím spôsobov uvedených vyššie, je (sú) nasledujúce:

Č íslo
z lú č e n in y

Š tr u k t ú r a

R A S P T e st:
odhadovaný pôdny
T14 (o k re m p ríp a d o v ,
k e ď s a u v á d z a in a k )

D T 5 0 T e s t:
o d h a d o v a n ý p ô d n y T !4;
a p o u ž itý d r u h p ô d y
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RA SP Test:
D T50 Test:
odhadovaný pôdny
odhadovaný pôdny T/4;
T/4 (okrem prípadov,
a použitý druh pôdy
keď sa uvádza inak)

v

Číslo
zlúčeniny

Štruktúra

NT

4 dni (Krone)
8 dní (18 Acres)
6 dní (East A nglia 1)
5 dní (Gartenacker)
4 dni (Pappelacker)

NT

7 dní (18 Acres)
3 dni (Gartenacker)
6 dní (Marsillargues)

odhadovaný pôdny T!4
< 1 týždeň

< 1 deň (18 Acres)
1 deň (Gartenacker)
1 deň (Marsillargues)

A-19

% zlúčeniny
zostávajúcej po 0 , 1 a
4 týždňoch = 80, 79,
respektíve 80 %

NT

A-20

odhadovaný pôdny
T!4 = asi 4 týždne

NT

A-23

odhadovaný pôdny
TYí = asi 2 týždne

NT

A-26

odhadovaný pôdny
T Zi = asi 4 týždne

NT

odhadovaný pôdny
T!4, ktorý sa meria

NT

A-6

o
II

A-8

A-14
o

!

'

c

A-27

„NT“ znamená, že zlúčenina sa pri uvedenom spôsobe testu netestovala.
Výsledky uvedené vyššie sú predbežnými údajmi o tom, že aspoň zlúčeniny A-6, A-8, A-14,
A-20, A-23 a A-26 majú zrejme dosť nízky polčas rozpadu v pôde, t. j. dosť nízke pôdne pretr
vávanie, čo môže viesť k určitým environmentálnym a/alebo regulačným výhodám, ako naprí-
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klad, že táto zlúčenina po postreku na poli nepretrváva príliš dlho v prostredí a/alebo pravdepo
dobne má znížený potenciál vylúhovať sa do spodnej vody a/alebo ju negatívne ovplyvňovať.
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Patentové nároky
1.

Zlúčenina vzorca (I):

(f).
v ktorom:
X je metyl alebo chlór;
R1je metyl alebo chlór;
R2 je vodík, metyl, etyl, «-propyl, cyklopropyl, vinyl, etinyl, fluór, chlór, bróm, metoxyskupina,
etoxyskupina alebo fluórmetoxyskupina;
R3, R4 a R5 sú nezávisle od seba vodík, Ci-Csalkyl, C2 -C 4 alkenyl, C2 -C 4 alkinyl, Ci-C 2 fluóralkyl
alebo Ci-C 3 alkoxyCi-C 3 alkyl; a
R6 je vodík; Ci-Csalkyl; C2 -C 4 alkenyl; C2-C4alkinyl; R6AA-C=C-CH2-; Ci-C2fluóralkyl; C 1-C 3 alkoxyCi-C 3 alkyl; Ci-C 3 alkyltioCi-C 3 alkyl; Ci-C 3 alkylsulfinyl-Ci-C 3 alkyl; Ci-C 3 alkylsulfonylCi-C 3 alkyl; C3 -C 4 cykloalkyl; alebo nesubstituovaný 4-členný, 5-Členný alebo 6-členný monocyklický heterocyklyl, ktorý má jeden kruhový heteroatóm nezávisle vybraný z kyslíka, síry a
dusíka, a ktorý je pripojený na kruhový atóm uhlíka v heterocyklyle;
alebo R6 je Q-(CH 2 )m-CH(R7)-, v ktorom m je 0 alebo 1, a buď R7 je vodík, alebo R7 a R5 spo
ločne tvoria väzbu, a Q je prípadne substituovaný heterocyklyl, ako sa definuje ďalej;
alebo R6 je Het-CH(R8)-, v ktorom buď R8 je vodík, alebo R8 a R5 spoločne tvoria väzbu, a Het
je prípadne substituovaný heteroaryl, ako sa definuje ďalej;
alebo R6 je C3 -C 6 cykloalkylCi-C 2 alkyl-; alebo je C4 -C 6 cykloalkylCi-C 2 alkyl- substituovaný na
atóme uhlíka cykloalkylového kruhu, ktorý nie je kruhovým atómom uhlíka pripojeným na zvy
šok -Ci-C 2 alkyl- a ktorý nie je viazaný priamo na kruhový atóm uhlíka pripojený na zvyšok
-Ci-C 2 alkyl-, jedným alebo dvoma kruhovými substituentmi, ktorými sú nezávisle = N -0 -R l°,
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oxoskupina (= 0 ), Ci-C 4 alkoxyskupina, Ci-C 2 haloalkoxyskupina, 2-(Ci-C3alkoxy)etoxyskupina,
C3 -C 5 cykloalkyloxyskupina, (C 3 -Cscykloalkyl)metoxyskupina, C2 -C 3 alkenyl-CH 2 -oxyskupina,
Ci-C 3 alkyl alebo Ci-C 2 fluóralkyl; alebo benzyloxyskupina, v ktorej je fenylový kruh prípadne
substituovaný jedným alebo dvoma substituentmi, ktorými sú nezávisle metyl, metoxyskupina,
Cifluóralkoxyskupina, fluór alebo chlór;
alebo R6 je benzyl prípadne substituovaný na svojom fenylovom kruhu jedným alebo dvoma
substituentmi,

ktorými

sú

nezávisle

kyanoskupina,

-C=C-R6A,

-C(R6B)=C(R6G)(R6CC),

-C (0)-R 6D, -S(0)2-R 6E, -N(R6F)(R6G), Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 2 fluóralkoxyskupina, cyklopropyloxyskupina, CH2=CH-CH2-0-, HC=C-CH2-0-, halogén, Ci-C 2 alkyl alebo Cifluóralkyl;
alebo R3 a R4 spoločne tvoria -(C b h jn i- alebo -(C H 2 )n2 - X 1-(C H 2 )n3- a R5 a R6 majú rovnaký vý
znam, ako sa definuje vyššie, alebo R5 a R6 spoločne tvoria - ( C t h j n i- alebo -(C H 2 )n2 -X I-(C H 2)n3a R3 a R4 majú rovnaký význam, ako sa definuje vyššie;
alebo R4 a R6 spoločne tvoria -C(Rn )(R 12)-C(R13)(R 14)-C(R15)(R 16)-C(R17)(R 18)-, -C(RU)(R 12)-C(R13)=C(R15)-C (R 17)(R 18)- alebo-C H (R 19)-C(R20)(R21)-CH(R22)-;
pričom Q je 4-členný až 7-členný monocyklický alebo 8-členný až 11-členný kondenzovaný bicyklický heterocyklyl, ktorý má jeden alebo dva kruhové heteroatómy nezávisle vybrané z kys
líka, síry a dusíka; a pričom heterocyklyl Q je prípadne substituovaný 1 alebo 2 substituentmi na
kruhovom uhlíku, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 2 fluóralkyl alebo oxoskupina (= 0 ),
a/alebo je prípadne substituovaný jedným substituentom Ci-C 4 alkyl, Ci-C 2 Íluóralkyl, Ci-C 4 alkoxy, Ci-C 2 fluóralkoxy, R9-C (0 )- alebo Ci-C2alkyl-S(0)2- na kruhovom dusíku, ak je prítomný,
a/alebo je prípadne substituovaný jedným alebo dvoma substituentmi oxo (= 0 ) na kruhovej síre,
ak je prítomná;
pričom Het je heteroaryl pripojený na kruhový uhlík, ktorý je prípadne substituovaný 1, 2 alebo
3 substituentmi na kruhovom uhlíku, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 2 fluóralkyl, Ci-C 3 alkyl-C(O)-, Ci-C2fiuóralkyl-C(0)-, -C (0)-N (R 6H)(R6J), -S (0 )2-R6E, -N(R6F)(R6G), hydroxyskupina (vrátane akéhokoľvek oxotautoméru), C2 -C 3 alkenyl, -C(R6BB)=C(R6C1)(R6C2), C2 -C 3 alkinyl,
-C=C-R6AA, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 2 fluóralkoxyskupina, cyklopropyloxyskupina, CH 2 =CH-CH 2 -O-, HC=C-CH2-0-, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina; za predpokladu, že akýkoľ
vek halogén iný než fluór, akákoľvek alkoxyskupina, akákoľvek fluóralkoxyskupina, akákoľvek
cyklopropyloxyskupina, akýkoľvek CH2=CH-CH2-0- alebo akýkoľvek H O C -C H 2 -O- nie sú
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substituované na ktoromkoľvek kruhovom uhlíku viazanom priamo na kruhový dusík heteroarylu;
a/alebo v prípade 5-členného heteroarylového kruhu obsahujúceho kruhový atóm dusíka nezú
častňujúci sa na C=N kruhovej dvojitej väzbe je tento heteroaryl prípadne substituovaný na kru
hovom atóme dusíka nezúčastňujúcom sa na C=N kruhovej dvojitej väzbe jedným substituentom
Ci-C3alkyl, Ci-C2fluóralkyl, Ci-C3alkyl-C (0)-, Ci-C2fluóralkyl-C(0)- alebo Ci-C2alkyl-S(0)2-;
pričom:
R6Aje vodík, metyl, Cifluóralkyl, fluór, chlór alebo bróm;
R6AAje Cifluóralkyl, fluór, chlór alebo bróm;
R6b, R6C a R6CC s ú nezávisle vodík, metyl, Cifluóralkyl, fluór alebo chlór; za predpokladu, že
R6b, R6C a R6CC celkove obsahujú nie viac než jeden atóm uhlíka, a R6B, R6C a R6CC celkove ob
sahujú nie viac než jeden chlór; a
R 6 b b ? r 6C1

a R6C2 s ú nezávisle vodík, metyl, Cifluóralkyl, fluór alebo chlór; za predpokladu, že

r6 b b ,

a

p 6 C i

r ó c 2

eelkove obsahujú nie viac než jeden atóm uhlíka, a R6BB, R6C1 a R6C2 celkove

obsahujú nie viac než jeden chlór; a za predpokladu, že -C(R6BB)=C(R6C1)(R6C2) nie je C2-C3alkenyl; a
r 6e>a róe

S(^ nezávisle Ci-C3alkyl, Cifluóralkyl alebo -N(R6H)(R6J);

R6F je -C (0)-C i-C 2alkyl, -C(0)-Cifluóralkyl, -S (0 ) 2-Ci-C2alkyl, -S (0 )2-Cifluóralkyl, Ci-C2alkyl
alebo Cifluóralkyl;
R6G a R6J sú nezávisle vodík, metyl alebo Cifluóralkyl; a
R6Hje vodík, Ci-C2alkyl (napr. metyl) alebo Cifluóralkyl;
a pričom R9 je Ci-C 4 alkyl, C2-C 4 alkenyl pripojený na atóm uhlíka zúčastňujúci sa na C=C dvoji
tej väzbe, Ci-C2fluóralkyl, Ci-C2alkoxymetyl-, Ci-C3alkoxyskupina, cyklopropyl, furanyl,
morfolin-4-yl, izoxazol-3-yl, 5-metylizoxazol-3-yl, pyrazol-5-yl, 3-metylpyrazol-5-yl, 1-metylpyrazol-5-yl, l,3-dimetylpyrazol-5-yl; alebo fenyl alebo fenyl substituovaný 1 alebo 2 substi
tuentmi, ktorými sú nezávisle metyl, etyl, Cifluóralkyl, metoxyskupina, Cifluóralkoxyskupina,
fluór alebo chlór;
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pričom R10 a R23 sú nezávisle vodík, Ci-C 4 alkyl, Ci-C 2 fluóralkyl, 2-(Ci-C3alkoxy)etyl, C 3 -C 5 cykloalkyl alebo (C 3 -Cscykloalkyl)metyl;
pričom X 1 je O, S, S(O), S(0)2, NH, N (C i-C 3 alkyl), N(Ci-C 3 alkoxyskupina), C(H)(Ci-C 2 alkyl),
C(Ci-C 2 alkyl)2 , C(H)(Ci-C 3 alkoxyskupina) alebo C(M e)(Ci-C 2 alkoxyskupina); a
n l je 2, 3, 4 alebo 5; a
n2 a n3 sú nezávisle 1, 2 alebo 3; za predpokladu, že n2 + n3 je 2, 3 alebo 4;
pričom:
R 11 a R18 sú oba vodík, alebo R11 a R 18 spoločne tvoria mostík -O- alebo -Ci-C 2 alkylén-; a
R 12 a R17 sú nezávisle vodík, Ci-C 3 alkyl alebo Ci-C 2 alkoxyCi-C 2 alkyl;
R13, R 14 a R15 sú nezávisle vodík, Ci-C 3 alkyl alebo Ci-C 2 alkoxyCi-C 2 alkyl; za predpokladu, že
jeden, dva alebo všetky R 13, R 14 a R 15 sú vodík; a
R 16 je vodík; Ci-C 3 alkyl; Ci-C 2 alkoxyCi-C 2 alkyl; fenyl prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 sub
stituentmi, ktorými sú nezávisle metyl, Cifluóralkyl, metoxyskupina, Cifluóralkoxyskupina,
metyltioskupina, fluór, chlór, kyanoskupina alebo nitroskupina; alebo pyridinyl pripojený na kru
hový uhlík a prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi na kruhovom uhlíku, ktorými sú
nezávisle metyl, Cifluóralkyl, metoxyskupina, Cifluóralkoxyskupina, hydroxyskupina (vrátane
akéhokoľvek oxotautoméru), fluór, chlór, kyanoskupina alebo nitroskupina; za predpokladu, že
akýkoľvek chlór, akákoľvek metoxyskupina alebo akákoľvek Cifluóralkoxyskupina nie sú sub
stituované na ktoromkoľvek kruhovom uhlíku viazanom priamo na kruhový dusík pyridinylu;
a pričom:
R19 a R22 sú nezávisle vodík, Ci-C 3 alkyl alebo Ci-C 2 alkoxyCi-C 2 alkyl; a
R20 a R21 sú nezávisle vodík, Ci-C 3 alkyl alebo Ci-C 2 alkoxyCi-C 2 alkyl;
alebo R20 a R21 spoločne tvoria oxoskupinu (= 0 ), = N -0 -R 23 alebo =CH 2 ;
alebo R20 a R21 spoločne s atómom uhlíka, na ktorý sú pripojené, tvoria 5-členný, 6-členný alebo
7-členný nasýtený heterocyklyl, pričom tento heterocyklyl má dva kruhové heteroatómy, kto
rými sú nezávisle kyslík alebo síra a ktoré nie sú medzi sebou priamo viazané, a pričom tento
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heterocyklyl je prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi na kruhovom uhlíku, ktorými
sú nezávisle Ci-C 2 alkyly;
a pričom:
G je vodík; poľnohospodársky prijateľný kov, alebo poľnohospodársky prijateľná sulfóniová ale
bo amóniová skupina; alebo
G je Ci-C8alkyl, C2 -C 8 Íluóralkyl, fenylCi-Cgalkyl (pričom fenyl je prípadne substituovaný 1, 2
alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 Íluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina,
Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, Ci-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfinyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halo
gén, kyanoskupina alebo nitroskupina), heteroarylCi-Csalkyl (pričom heteroaryl je prípadne sub
stituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, C 1-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, Ci-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfinyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl,
-CH(Me)-,

halogén,

kyanoskupina

C2-C7alkenyl-CMe 2 -,

alebo

nitroskupina),

C2 -C7alkenyl-CH 2 -,

C2 -C4fluóralkenyl-CH2-,

C2 -C7alkenyl-

C2-C7alkinyl-CH 2 -,

-C(Xa)-R a,

-C(Xb)-X c-Rb, -C(Xd)-N(Rc)-Rd, - S 0 2-Re, -P(Xe)(Rf)-Rg alebo -CH2-Xf-Rb;
pričom Xa, X b, Xc, X d, Xe a X f sú nezávisle od seba kyslík alebo síra; a pričom
Ra je H, Ci-C 2 ialkyl, C2 -C21 alkenyl, C2 -C i 8 alkinyl, Ci-Ciofluóralkyl, Ci-Ciokyanoalkyl, C 1-C 10 nitroalkyl,

Ci-Cioaminoalkyl,

Ci-C 5 alkylamino(Ci-C 5 )alkyl,

C2 -C 8 dialkylamino(Ci-C 5 )alkyl,

C3 -C7cykloalkyl(Ci-C 5 )alkyl, Ci-Csalkoxy(Ci-Cs)alkyl, C3 -Csalkenyloxy-(Ci-Csjalky 1, C3 -C 5 alkinyloxy (Ci-Csjalkyl, Ci-Csalkyltio(Ci-C 5 )alkyl, Ci-C 5 alkylsulfinyl-(Ci-C 5 )alkyl,

C 1-C 5 -

alkylsulfonyl(Ci-C 5 )alkyl, C2 -C 8 alkylidénamínoxy(Ci-C 5 )alkyl, Ci-C 5 alkylkarbonyl(Ci-C 5 )alkyl,
Ci -Csalkoxykarbonyl(Ci -Csjalky 1,

aminokarbony 1(C 1-Csj-alky 1,

C 1-Csalkylaminokarbonyl-

(Ci -Csjalky 1, C2 -C 8 dialkylaminokarbonyl(Ci -Csjalky 1, C 1-Csalkylkarbonylamino(C 1-Csjalky 1,
ÍV-(Ci -Csjalky lkarbonyl-N-(C 1-Cs)alkylamino(Ci -Csj-alkyl,

C3 -C 6 trialkylsily 1(C 1-Csjalky 1,

fenyl(Ci-Csjalky 1 (pričom fenyl je prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú
nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, C 1-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfinyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupi
na), heteroaryl(Ci-Cs)alkyl (pričom heteroaryl je prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substi
tuentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskkupina, Ci-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfinyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halogén, kyano
skupina alebo nitroskupina), C2 -Csfluóralkenyl, C 3 -C 8 cykloalkyl; fenyl alebo fenyl substituova
ný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxy-
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skupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina; alebo heteroaryl
alebo heteroaryl substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl,
Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo
nitroskupina;
Rb je Ci-Ci8alkyl, C 3 -C i 8 alkenyl, C3 -Cisalkinyl, C2 -Ciofluóralkyl, Ci-Ciokyanoalkyl, Ci-Cionitroalkyl, C2 -Cioaminoalkyl, Ci-C 5 alkylamino(Ci-Cs)alkyl, C2 -C 8 dialkylamino-(Ci-C 5 )alkyl,
C3 -C 7 cykloalkyl(Ci-C 5 )alkyl, Ci-C 5 alkoxy(Ci-C 5 )alkyl, C3 -Csalkenyloxy-(Ci-Cs)alkyl, C 3 -C 5 alkinyloxy(Ci-C 5 )alkyl,

C 1-Csalky ltio(Ci -Csjalky 1,

Ci-C 5 alkylsulfinyl-(Ci-C 5 )alkyl,

C 1-C 5 -

alkylsulfonyl(Ci -Csjalky 1, C2 -Csalkylidénamínoxy(C 1-Csjalkyl, C 1-C 5 alkylkarbonyl(Ci -Csjalky 1,
C 1-Csalkoxykarbony 1(C 1-Csjalky 1,
(Ci-Csjalkyl,

aminokarbonyl(C 1-Csj-alkyl,

C2 -C 8 dialkylaminokarbonyl(Ci-Cs)alkyl,

C 1-Csalky laminokarbonyl-

Ci-Csalkylkarbonylamino(Ci-Cs)alkyl,

jV-(Ci-Csjalky lkarbonyl-7V-(Ci-Csjalky lamino-(Ci-Csjalkyl,

C3 -C 6 trialkylsilyl(Ci-Cs)alkyl,

fenyl(Ci-Csjalky 1 (pričom fenyl je prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú
nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, C 1-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfinyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupi
na), heteroarylCi-Csalky 1 (pričom heteroaryl je prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substituent
mi,

ktorými

sú nezávisle

Ci-C 3 alkyl,

Ci-C 3 fluóralkyl,

Ci-C 3 alkoxyskupina,

Ci-C 3 fluór-

alkoxyskupina, Ci-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfínyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halogén, kyano
skupina alebo nitroskupina), C3 -Csfluóralkenyl, C 3 -Cscykloalkyl; fenyl alebo fenyl substituova
ný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-Csfluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina; alebo heteroaryl
alebo heteroaryl substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl,
Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo
nitroskupina; a
Rc a Rd sú každý nezávisle od seba vodík, Ci-Cioalkyl, C3 -Cioalkenyl, C3 -Cioalkinyl, C2 -C 10 fluóralkyl, Ci-Ciokyanoalkyl, Ci-Cionitroalkyl, Ci-Cioaminoalkyl, Ci-C 5 alkylamino(Ci-C 5 )alkyl,
C2 -C 8 dialkylamino(Ci-C 5 )alkyl, C3 -C 7 cykloalkyl(Ci-C 5 )alkyl, Ci-C 5 alkoxy(Ci-Csjalky 1, C3 -C 5 alkenyloxy(Ci-Csjalky 1, C3 -Csalkinyloxy(Ci-Cs)alkyl, Ci-Csalkyltio(Ci-Csjalky 1, Ci-Csalkylsulfinyl(Ci-Csjalky 1,

Ci-Csalkylsulfonyl(Ci-Cs)alkyl,

C2 -C 8 alkylidénamínoxy(Ci-Cs)alkyl,

Ci-C 5 alkylkarbonyl(Ci-Cs)alkyl, Ci-Csalkoxykarbonyl(Ci-Cs)alkyl, aminokarbonyl(Ci-Cs)alkyl,
Ci-C 5 alkylaminokarbonyl(Ci-Cs)alkyl, C2 -C 8 dialkylaminokarbonyl(Ci-Cs)alkyl, C 1-Csalkylkarbonylamino(Ci-Cs)alkyl, /V-(Ci-Csjalky lkarbonyl-Ar-(C 2 -Cs)alkylaminoalkyl, C3 -Cótrialkylsilyl(Ci-Csjalkyl, fenyl(Ci-Csjalky 1 (pričom fenyl je prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substi-
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tuentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 Íluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, Ci-C3alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfinyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halogén, kyano
skupina alebo nitroskupina), heteroaryl(Ci-C 5 )alkyl (pričom heteroaryl je prípadne substituovaný
1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, Ci-C3alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfinyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl,
halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina), C2 -Csfluóralkenyl, Cs-Cscykloalkyl; fenyl alebo
fenyl substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl,
C i-C 3 alkoxyskupina, Ci-C3Íluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina; hete
roaryl alebo heteroaryl substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle C 1-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C3alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina
alebo nitroskupina; heteroarylaminoskupina alebo heteroarylamino skupina substituovaná 1, 2
alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 Íluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina,
Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina; diheteroarylaminoskupina
alebo diheteroarylaminoskupina substituovaná 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle
Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 Íluóralkoxyskupina, halogén, kyanosku
pina alebo nitroskupina; fenylaminoskupina alebo fenylaminoskupina substituovaná 1, 2 alebo 3
substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, C 1-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupinou; difenylaminoskupina alebo
difenylaminoskupina substituovaná 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl,
Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C3alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo
nitroskupina;

alebo

C3-C7cykloalkylaminoskupina,

di(C 3 -C 7 cykloalkyl)aminoskupina

alebo

C3 -C 7 cykloalkoxyskupina;
alebo Rc a Rd, spoločne s dusíkom, na ktorý sú naviazané, tvoria nesubstituovaný 4-členný,
5-členný, 6-členný alebo 7-členný kruh prípadne obsahujúci jeden heteroatóm vybraný z O alebo
S; a
Re je Ci-Cioalkyl, C2 -Cioalkenyl, C2 -CioaIkinyl, Ci-Ciofluóralkyl, Ci-Ciokyanoalkyl, C 1-C 10 nitroalkyl,

Ci-Cioaminoalkyl,

C i-Csalkylamino(Ci-Csjalkyl,

C2 -C 8 dialkylamino(Ci-Csjalkyl,

C3 -C 7 cykloalkyl(Ci-Csjalkyl, C i-Csalkoxy(Ci-Csjalkyl, C3 -Csalkenyloxy(Ci-Csjalkyl, C 3 -C 5 alkinyloxy(Ci-Csjalkyl, Ci-Csalkyltio(Ci-Cs)alkyl, Ci-Csalkylsulfínyl(Ci-Csjalkyl, Ci-Csalkylsulfonyl(Ci-Cs)alkyl,

C2 -C 8 alkylidénamínoxy(Ci-Csjalkyl,

Ci -Csalkoxykarbonyl(C 1-Csjalkyl,
(C 1-Csjalkyl,

Ci-Csalkylkarbonyl(Ci-Csjalkyl,

aminokarbonyl(Ci -Csjalkyl,

C2 -C 8 dialkylaminokarbony 1(C 1-Csjalkyl,

C 1-Csalky laminokarbony 1-

C 1-Csalkylkarbonylamino(Ci -Csjalky 1,

7V-(Ci-C5)alkylkarbonyl-iV-(Ci-C5)alkylamino(Ci-C5)alkyl, C3 -C 6 trialkylsilyl(Ci-Cs)alkyl, fenyl-
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(Ci-C 5 )alky 1 (pričom fenyl je prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú
nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, C 1-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfínyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupi
na), heteroaryl(Ci-C 5 )alkyl (pričom heteroaryl je prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substi
tuentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, Ci-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfmyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halogén, kyano
skupina alebo nitroskupina), C2 -Csfluóralkenyl, C 3 -Cscykloalkyl; fenyl alebo fenyl substituova
ný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 Íluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina; heteroaryl alebo
heteroaryl substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, C 1-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo nitro
skupina; heteroarylamino skupina alebo heteroarylaminoskupina substituovaná 1, 2 alebo 3 sub
stituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C3alkyl, Ci-C 3 Íluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina; diheteroarylaminoskupina alebo di
heteroarylaminoskupina substituovaná 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle C 1-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina
alebo nitroskupina; fénylaminoskupina alebo fenylaminoskupina substituovaná 1, 2 alebo 3 sub
stituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-Csfluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina; difenylaminoskupina alebo difenylaminoskupina substituovaná 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, C 1-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 Íluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo nitro
skupina; alebo C3 -C 7 cykloalkylaminoskupina, di(C 3 -C 7 cykloalkyl)aminoskupina, C3 -C?cykloalkoxyskupina, Ci-Cioalkoxyskupina, Ci-Ciofluóralkoxyskupina, Ci-Csalkylaminoskupina alebo
di(Ci-C 4 alkyl)aminoskupina;
Rf a Rg sú každý nezávisle od seba Ci-Cioalkyl, C2 -Cioalkenyl, C2 -Cioalkinyl, Ci-Cioalkoxyskupina, Ci-Ciofluóralkyl, Ci-Ciokyanoalkyl, Ci-Cionitroalkyl, Ci-Cioaminoalkyl, C 1-C 5 alkylamino(Ci-C 5 )alkyl, C2 -C 8 dialkylamino(Ci-C 5 )alkyl, C 3 -C 7 cykloalkyl(Ci-Cs)alkyl, C 1-C 5 alkoxy(Ci-C 5 )alkyl, C3 -C 5 alkenyloxy(Ci-C 5 )alkyl, C3 -Csalkinyloxy(Ci-Cs)alkyl, Ci-Csalky ltio(Ci-Cs)alkyl, C 1-Csalkylsulfinyl(Ci-Cs)alkyl, Ci-Csalkylsulfonyl(Ci-Cs)alkyl, C2 -Csalkylidénamínoxy(Ci-Cs)alkyl,

Ci-Csalkylkarbonyl(Ci-Cs)alkyl,

Ci-Csalkoxykarbonyl-(Ci-Cs)alkyl,

aminokarbonyl(Ci-Cs)alkyl, Ci-Csalkylaminokarbonyl(Ci-Cs)alkyl, C2 -C 8 dialkylaminokarbonyl(Ci-Cs)alkyl,

Ci-Csalkylkarbonylamino(Ci-Cs)alkyl,

Aí-(C i-C 5 )alkylkarbonyl-Ar-(C 2 -Cs)alkyl-

aminoalkyl, C3 -C 6 trialkylsilyl(Ci-Cs)alkyl, fenyl(Ci-Cs)alkyl (pričom fenyl je prípadne substi
tuovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, C 1-C 3 -
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alkoxyskupina, Ci-C3Íluóralkoxyskupina, Ci-C3alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfinyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina), heteroaryl(Ci-C 5 )alkyl (pričom heteroaryl
je prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, C 1-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C3fluóralkoxyskupina, Ci-C3alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfmyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina), C2 -Csfluóralkenyl,
C3 -C 8 cykloalkyl; fenyl alebo fenyl substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezá
visle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kya
noskupina alebo nitroskupina; heteroaryl alebo heteroaryl substituovaný 1, 2 alebo 3 substi
tuentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina; heteroarylaminoskupina alebo heteroarylaminoskupina substituovaná 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl,
Ci-C 3 fluóralkyl, C i-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo
nitroskupina; diheteroarylaminoskupina alebo diheteroarylaminoskupina substituovaná 1, 2
alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina,
Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina; fenylaminoskupina alebo
fenylaminoskupina substituovaná 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl,
Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo
nitroskupina; difenylaminoskupina alebo difenylaminoskupina substituovaná 1, 2 alebo 3 sub
stituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 Íluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina; alebo C3 -C 7 cykloalkylaminoskupina,
di(C 3 -C 7 cykloalkyl)aminoskupina, C3 -C 7 cykloalkoxyskupina, Ci-Ciofluóralkoxyskupina, C 1-C 5 alkylaminoskupina alebo di(Ci-C 4 alkyl)aminoskupina; alebo benzyloxyskupina alebo fenoxyskupina, pričom benzylové a fenylové skupiny sú zasa prípadne substituované 1, 2 alebo 3 sub
stituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina; a
Rh je Ci-Cioalkyl, C3 -Cioalkenyl, C3 -Cioalkinyl, Ci-Ciofluóralkyl, Ci-C íokyanoalkyl, C 1-C 10nitroalkyl, C2 -Cioaminoalkyl, Ci-C 5 alkylamino(Ci-C 5 )alkyl, C2 -C 8 dialkylamino-(Ci-C 5 )alkyl,
C3 -C 7 cykloalkyl(Ci-C 5 )alkyl, Ci-C 5 alkoxy(Ci-Cs)alkyl, C3 -Csalkenyloxy-(Ci-C 5 )alkyl, C3 -C 5 alkinyloxy(Ci-C 5 )alkyl,

Ci-C 5 alkyltio(Ci-C 5 )alkyl,

Ci-Csalkylsulfinyl-(Ci-C 5 )alkyl,

C 1-C 5 -

alkylsulfonyl(Ci-Cs)alkyl, C2 -C 8 alkylidénamínoxy(Ci-C 5 )alkyl, Ci-C 5 alkylkarbonyl(Ci-Cs)alkyl,
Ct-C 5 alkoxykarbonyl(Ci-C 5 )alkyl,
(C 1-Cs)alkyl,

aminokarbonyl(Ci-Cs)-alkyl,

C2 -C 8 dialkylaminokarbony 1(C1-Csjalkyl,

Ci-Csalkylaminokarbonyl-

C 1-Csalky lkarbony lamino(C 1-Cs)alky 1,

A^-(Ci-C5 )alkylkarbonyl-A/-(Ci-C 5 )alkylamino(Ci-C 5 )-alkyl,

C3 -Cstrialkylsilyl(Ci-C 5 )alkyl,

fenyl(Ci-C 5 )alkyl (pričom fenyl je prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú
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nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, C i-C 3 Íluóralkoxy skupina, C 1-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfinyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupi
na), heteroaryl(Ci-C 5 )alkyl (pričom heteroaryl je prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substi
tuentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 Íluóralkoxyskupina, Ci-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfínyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halogén, kyano
skupina alebo nitroskupina), fenoxy(Ci-Cs)alkyl (pričom fenyl je prípadne substituovaný 1, 2
alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina,
Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, Ci-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfinyl, Ci-C 3 alkylsulfonyl, halo
gén, kyanoskupina alebo nitroskupina), heteroaryloxy(Ci-Cs)alkyl (pričom heteroaryl je prípad
ne substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl, Ci-C 3 fluóralkyl,
Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, Ci-C 3 alkyltioskupina, Ci-C 3 alkylsulfínyl, C 1-C 3 alkylsulfonyl, halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina), C 3 -C 5 fluóralkenyl, C3 -C 8 cykloalkyl;
fenyl alebo fenyl substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle Ci-C 3 alkyl,
Ci-C 3 fluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén alebo nitroskupina;
heteroaryl alebo heteroaryl substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi, ktorými sú nezávisle C 1-C 3 alkyl, Ci-C 3 ťluóralkyl, Ci-C 3 alkoxyskupina, Ci-C 3 fluóralkoxyskupina, halogén, kyanoskupina
alebo nitroskupina; alebo fenyl-C(O)- alebo Ci-Cóalkyl-C(O)-;
pričom „heteroaryl“ znamená aromatický kruhový systém obsahujúci aspoň jeden kruhový heteroatóm a skladajúci sa buď z jedného kruhu alebo z dvoch kondenzovaných kruhov;
a pričom zlúčenina vzorca (I) je prípadne prítomná ako jej agrochemicky prijateľná soľ.
2.

Zlúčenina podľa patentového nároku 1, pričom G je vodík, poľnohospodársky prija

teľný kov alebo poľnohospodársky prijateľná sulfóniová alebo amóniová skupina; alebo G je
-C(Xa)-Ra alebo -C(Xb)-X c-Rb, v ktorých Xa, Ra, X b, Xc a Rb majú rovnaký význam, ako sa de
finuje v patentovom nároku 1.
3.

Zlúčenina podľa patentového nároku 1 alebo 2, pričom keď G je -C(Xa)-Ra alebo

-C(Xb)-X c-Rb, potom X a, X b a X c sú kyslík, Ra je Ci-Cioalkyl, C2 -C 6 alkenyl, C 2 -C 6 alkinyl,
C3 -Cócykloalkyl alebo Ci-C 4 alkoxyCi-C 4 alkyl; a Rb je Ci-Cioalkyl, Ca-Csalkenyl-Cth-, C 2 -C 4 alkenyl-CH(Me)-, C2 -C 5 alkinyl-CH 2 -, C2 -C 4 alkinyl-CH(Me)-, C3 -C 6 cykloalkyl alebo Ci-C 4 alkoxyCi-C 4 alkyl.
4.

Zlúčenina podľa patentového nároku 1, 2 alebo 3, pričom X je metyl.

5.

Zlúčenina podľa ktoréhokoľvek z patentových nárokov 1 až 4, pričom R 1je metyl.
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6.

Zlúčenina podľa ktoréhokoľvek z

patentových nárokov 1 až 5, pričom R2 je metyl.

7.

Zlúčenina podľa ktoréhokoľvek z

predchádzajúcich patentových nárokov, pričom:

R6 je Q-CH(R7)- alebo Het-CH(R8)-; a
R7 a R8 sú vodík.
8.

Zlúčenina podľa ktoréhokoľvek z

predchádzajúcich patentových nárokov, pričom Het je

prípadne substituovaný monocyklický heteroaryl pripojený na kruhový uhlík, ktorým je:
pyridinyl, pyrazolyl, imidazolyl, pyrazinyl, pyrimidinyl, pyridazinyl, triazolyl, tetrazol-5-yl,
oxazolyl, tiazolyl, izoxazolyl, izotiazolyl alebo oxadiazolyl; prípadne prítomná ako jej agrochemicky prijateľná soľ.
9.

Zlúčenina podľa ktoréhokoľvek z

patentových nárokov 1 až 7, pričom Het je prípadne

substituovaný monocyklický heteroaryl pripojený na kruhový uhlík, ktorým je:
pyridin-2-yl, pyridin-3-yl, pyrazol-3-yl, pyrazol-4-yl, pyrazol-5-yl, imidazol-2-yl, pyrazinyl,
pyrimidin-4-yl alebo pyridazin-3-yl; prípadne prítomná ako jej agrochemicky prijateľná soľ.
10.

Zlúčenina podľa ktoréhokoľvek z patentových nárokov 1 až 7, pričom Het je prípadne

substituovaný monocyklický heteroaryl pripojený na kruhový uhlík, ktorým je: pyridin-2-yl
alebo pyrazol-3-yl; prípadne prítomná ako jej agrochemicky prijateľná soľ.
11.

Zlúčenina podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich patentových nárokov, pričom ktorý

koľvek kruhový atóm uhlíka v Het, ktorý je priamo viazaný na kruhový atóm, ktorý je bodom
pripojenia na zvyšok -CH(R8)-, je nesubstituovaný.
12.

Zlúčenina podľa ktoréhokoľvek z patentových nárokov 1 až 11, ktorou je zlúčenina

vzorca (IC):
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v ktorom X, R 1, R2, R3, R4, R5, R6 a G majú rovnaký význam, ako sa definuje v jednom alebo vo
viacerých z patentových nárokov 1 až 11,
a pričom viac než 50 % molových zlúčeniny vzorca (IC) má uvedenú stereochémiu na kruhovom
atóme uhlíka viazanom na R5 a R6.
13.

Herbicídna kompozícia, ktorá obsahuje:

(i)

zlúčeninu vzorca (I) podľa ktoréhokoľvek z patentových nárokov 1 až 12, a

(ii)

agrochemicky prijateľný nosič, riedidlo a/alebo rozpúšťadlo; a

(iii)

prípadne jeden alebo viac ďalších herbicídov a/alebo prípadne chrániaci prostriedok.

14.

Herbicídna kompozícia podľa patentového nároku 13 obsahujúca chrániaci prostriedok,

pričom tento chrániaci prostriedok zahŕňa benoxacor, klochintocet-mexyl, kyselinu klochintocetovú alebo jej agrochemicky prijateľnú soľ, cyprosulfamid, mefenpyr-dietyl a/alebo N-(2-m etoxybenzoyl)-4-[(metylaminokarbonyl)amino]benzénsulfónamid.
15.

Spôsob kontroly trávnatých jednoklíčnych burín na plodinách úžitkových rastlín zahŕňa

júci aplikáciu zlúčeniny vzorca (I), ako sa definuje v ktoromkoľvek z patentových nárokov 1 až
12, alebo herbicídnej kompozície obsahujúcej takúto zlúčeninu, ako sa definuje v patentovom
nároku 13 alebo 14, na rastliny alebo na miesto ich výskytu.

