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Opis
OBLASŤ TECHNIKY
[0001] Vynález sa týka určitých substituovaných bicyklických azolov, ich N-oxidov, solí a kompozícií
vhodných na agronomické a neagronomické použitie a spôsobov ich použitia na hubenie
bezstavovcových škodcov, ako sú článkonožce v agronomických i neagronomických prostrediach.
DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY
[0002] Hubenie škodcov bezstavovcov je mimoriadne dôležité na dosiahnutie vysokej intenzity
plodín. Poškodenie škodcami bezstavovcov vzhľadom na pestovanie a skladovanie agronomických
plodín môže spôsobiť výrazné zníženie produktivity a viesť tak k zvýšeným nákladom pre
spotrebiteľa. Hubenie bezstavovcových škodcov v lesníctve, skleníkoch, okrasných rastlinách,
škôlkach, skladovaných potravinách a vláknitých výrobkoch, statkoch, domácnostiach, trávnikoch,
výrobkoch z dreva a verejnom zdraví a zdraví zvierat je tiež dôležité. Na tieto účely je komerčne
dostupných mnoho výrobkov, ale stále existuje potreba nových zlúčenín, ktoré sú účinnejšie, menej
nákladné, menej toxické, bezpečnejšie pre životné prostredie alebo majú rôzne miesta pôsobenia.
[0003] WO2013/106254 opisuje pesticidne účinné zlúčeniny s bicyklickým jadrom obsahujúcim
pyrazolový kruh fúzovaný na fenylový, pyridínový alebo pyrimidínový kruh.
[0004] EP-A2274983 opisuje artropodicidálne účinné zlúčeniny obsahujúce cyklické jadro
obsahujúce oxazolový kruh fúzovaný na fenylový, pyridínový alebo pyrimidínový kruh.
PODSTATA VYNÁLEZU
[0005] Tento vynález sa týka zlúčenín všeobecného vzorca 1 (vrátane všetkých geometrických a
stereoizomérov), jej N-oxidov a ich solí a kompozícií, ktoré ich obsahujú a ich použitia na hubenie
bezstavovcových škodcov:

kde
Q je

A je CH, CR1 alebo N;
každé R1 je nezávisle halogén, kyano, nitro, C1-C4 alkyl, C1-C4 haloalkyl, C1-C4 alkoxy, C1-C4
haloalkoxy, C1-C4 alkyltio alebo C1-C4 haloalkyltio;
m je 0, 1, 2 alebo 3;
X1 je CR2 a X2, X3 a X4 sú každé nezávisle CR3; alebo X2 je CR2 a X1, X3 a X4 sú každé
nezávisle CR3;
R2 je C(=Z)NR6R7, N(R8)C(=Z)R9, C(=NR10)R11 alebo Qa;
každé Z je nezávisle O alebo S;
každé R3 je nezávisle H, halogén, kyano, nitro, C1-C4 alkyl, C1-C4 haloalkyl, C1-C4 alkoxy alebo
C1-C4 haloalkoxy;
Y2 je CR5a;
R5a je H, halogén, kyano, nitro, C1-C4 alkyl, C3-C6 cykloalkyl, C1-C4 haloalkyl, C1-C4 alkoxy alebo
C1-C4 haloalkoxy;
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R6 je H, NR15R16, OR17, C(=NR10)R11, C(O)OR21, C(O)NR15R16, C(O)R22, S(O)nR23 alebo Qb;
alebo C1-C6 alkyl, C3-C6 cykloalkyl, C2-C6 alkenyl alebo C2-C6 alkinyl, každé nesubstituované
alebo substituované s najmenej jedným Rx;
R7 je H alebo Qb; alebo C1-C6 alkyl, C3-C6 cykloalkyl, C2-C6 alkenyl alebo C2-C6 alkinyl, každé
nesubstituované alebo substituované s najmenej jedným Rx; alebo
R6 a R7 spoločne s atómom dusíka, na ktorý sú naviazané, tvoria 3- až 10-členný kruh
obsahujúci členy kruhu vybrané z atómov uhlíka a až do 2 heteroatómov nezávisle vybraných z
jedného atómu kyslíka, jedného atómu síry a až do 2 atómov dusíka, kde až 2 atómy uhlíka ako
členy kruhu sú nezávisle vybrané z C(=O) a C(=S) a atóm síry ako člen kruhu je vybraný zo S,
S(O) alebo S(O)2, uvedený kruh je nesubstituovaný alebo substituovaný s až do 4 Rx; alebo
R6 a R7 sú spoločne brané ako =S(O)pR18R19 alebo =S(=NR20)R18R19;
každé Rx je nezávisle halogén, kyano, nitro, hydroxy, C1-C6 alkyl, C1-C6 haloalkyl, C3-C6
cykloalkyl, C1-C6 alkoxy, C1-C6 haloalkoxy, C3-C6 cykloalkoxy, C(=NR10)R11, C(O)OR21,
C(O)NR15R16, OC(O)R22, NR25R26, NR24C(O)R22, C(O)R22, S(O)nR23, Si(R28)3, OSi(R28)3 alebo
Qb;
R8 je H, C(O)OR21, C(O)NR15R16, C(O)R22, S(O)nR23 alebo Qb; alebo C1-C6 alkyl, C3-C6
cykloalkyl, C2-C6 alkenyl alebo C2-C6 alkinyl, každé nesubstituované alebo substituované s
najmenej jedným Rx;
R9 je H, C(=NR10)R11, OR21 alebo NR15R16; alebo C1-C6 alkyl, C3-C6 cykloalkyl, C2-C6 alkenyl
alebo C2-C6 alkinyl, každé nesubstituované alebo substituované s najmenej jedným Rx; alebo
fenyl, fenoxy alebo 5- alebo 6-členný heterocyklický aromatický kruh, každý nesubstituovaný
alebo substituovaný s najmenej jedným substituentom nezávisle vybraným zo skupiny
pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu, C1-C4
alkoxy a C1-C4 haloalkoxy; alebo 3- až 6-členný heterocyklický nearomatický kruh, každý kruh
obsahuje členy kruhu vybrané z atómov uhlíka a až do 3 heteroatómov nezávisle vybraných z
jedného atómu kyslíka, jedného atómu síry a až do 2 atómov dusíka, kde najviac 1 atóm uhlíka
ako člen kruhu je nezávisle vybraný z C(=O) a C(=S) a atóm síry ako člen kruhu je vybraný zo S,
S(O) alebo S(O)2, každý kruh je nesubstituovaný alebo substituovaný najmenej jedným
substituentom nezávisle vybraným zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro, C1-C4
alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
každé R10 je nezávisle OR12, S(O)nR13 alebo NHR14;
každé R11 je nezávisle H; alebo C1-C6 alkyl, C3-C6 cykloalkyl, C2-C6 alkenyl alebo C2-C6 alkinyl,
každé nesubstituované alebo substituované s najmenej jedným Rx; alebo C1-C6 alkoxy, C1-C6
haloalkoxy, C3-C6 cykloalkoxy, C(O)OR21, C(O)NR15R16, NR25R26, NR24C(O)R22, C(O)R22 alebo
Qb;
každé R12 je nezávisle C1-C4 alkyl, C3-C6 cykloalkyl, C1-C4 haloalkyl, C(O)R22, S(O)nR13 alebo
Qb;
každé R13 je nezávisle C1-C4 alkyl alebo C1-C4 haloalkyl;
R14 je C1-C4 alkyl, C3-C6 cykloalkyl, C1-C4 haloalkyl, C(O)R22 alebo C(O)OR21; alebo fenyl,
nesubstituovaný alebo substituovaný najmenej jedným substituentom nezávisle vybraným zo
skupiny pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4
haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
každé R15 je nezávisle H, C1-C6 alkyl, C1-C4 haloalkyl, C(O)R27 alebo S(O)2R27; alebo fenyl alebo
5- alebo 6-členný heterocyklický aromatický kruh, každý nesubstituovaný alebo substituovaný s
najmenej jedným substituentom nezávisle vybraným zo skupiny pozostávajúcej z halogénu,
kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
každé R16 je nezávisle H, C1-C6 alkyl alebo C1-C4 haloalkyl; alebo
R15 a R16 spoločne s atómom dusíka, na ktorý sú naviazané, tvoria 3- až 7-členný kruh
obsahujúci členy kruhu vybrané z atómov uhlíka a až do 2 heteroatómov nezávisle vybraných z
jedného atómu kyslíka, jedného atómu síry a až do 2 atómov dusíka, kde až 2 atómy uhlíka ako
členy kruhu sú nezávisle vybrané z C(=O) a C(=S) a atóm síry ako člen kruhu je vybraný zo S,
S(O) alebo S(O)2, uvedený kruh je nesubstituovaný alebo substituovaný najmenej jedným
substituentom nezávisle vybraným zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro, C1-C4
alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
R17 je C1-C4 alkyl, C3-C6 cykloalkyl alebo C1-C4 haloalkyl; alebo fenyl, nesubstituovaný alebo
substituovaný najmenej jedným substituentom nezávisle vybraným zo skupiny pozostávajúcej z
halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4
haloalkoxy;
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každé R18 je nezávisle C1-C4 alkyl alebo C1-C4 haloalkyl; alebo fenyl, nesubstituovaný alebo
substituovaný najmenej jedným substituentom nezávisle vybraným zo skupiny pozostávajúcej z
halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4
haloalkoxy;
každé R19 je nezávisle C1-C4 alkyl alebo C1-C4 haloalkyl; alebo fenyl, nesubstituovaný alebo
substituovaný najmenej jedným substituentom nezávisle vybraným zo skupiny pozostávajúcej z
halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4
haloalkoxy; alebo
R18 a R19 spolu s atómom síry, na ktorý sú naviazané, tvoria kruh;
R20 je H, kyano, C1-C4 alkyl, C1-C4 haloalkyl alebo C(O)R22; alebo fenyl, nesubstituovaný alebo
substituovaný najmenej jedným substituentom nezávisle vybraným zo skupiny pozostávajúcej z
halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4
haloalkoxy;
každé R21 je nezávisle C1-C4 alkyl, C1-C4 haloalkyl, C3-C6 cykloalkyl alebo C3-C6 halocykloalkyl;
alebo fenyl, nesubstituovaný alebo substituovaný najmenej jedným substituentom nezávisle
vybraným zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu,
C1-C4 haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
každé R22 je nezávisle C1-C4 alkyl, C1-C4 haloalkyl, C3-C6 cykloalkyl alebo C3-C6 halocykloalkyl;
alebo fenyl, nesubstituovaný alebo substituovaný najmenej jedným substituentom nezávisle
vybraným zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu,
C1-C4 haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
každé R23 je nezávisle C1-C4 alkyl, C1-C4 haloalkyl, C3-C6 cykloalkyl, C3-C6 halocykloalkyl, C3-C6
cykloalkylalkyl alebo C3-C6 halocykloalkylalkyl; alebo fenyl, nesubstituovaný alebo substituovaný
najmenej jedným substituentom nezávisle vybraným zo skupiny pozostávajúcej z halogénu,
kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
každé R24 je nezávisle C1-C4 alkyl;
každé R25 je nezávisle H, C1-C4 alkyl alebo C1-C4 haloalkyl; alebo fenyl, nesubstituovaný alebo
substituovaný najmenej jedným substituentom nezávisle vybraným zo skupiny pozostávajúcej z
halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4
haloalkoxy;
každé R26 je nezávisle C1-C4 alkyl alebo C1-C4 haloalkyl; alebo fenyl, nesubstituovaný alebo
substituovaný najmenej jedným substituentom nezávisle vybraným zo skupiny pozostávajúcej z
halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4
haloalkoxy; alebo
R25 a R26 nezávisle spolu s atómom dusíka, na ktorý sú naviazané, tvoria 3- až 7-členný kruh
obsahujúci členy kruhu vybrané z atómov uhlíka a až do 2 heteroatómov nezávisle vybraných z
jedného atómu kyslíka, jedného atómu síry a až do 2 atómov dusíka, kde až 2 atómy uhlíka ako
členy kruhu sú nezávisle vybrané z C(=O) a C(=S) a atóm síry ako člen kruhu je vybraný zo S,
S(O) alebo S(O)2, uvedený kruh je nesubstituovaný alebo substituovaný najmenej jedným
substituentom nezávisle vybraným zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro, C1-C4
alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
každé R27 je nezávisle C1-C6 alkyl, C1-C6 haloalkyl, C1-C6 alkoxy, C1-C6 haloalkoxy alebo
NR29R30; alebo fenyl alebo 5- alebo 6-členný heterocyklický aromatický kruh, každý
nesubstituovaný alebo substituovaný s najmenej jedným substituentom nezávisle vybraným zo
skupiny pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4
haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
každé R28 je nezávisle C1-C6 alkyl, C3-C6 cykloalkyl alebo fenyl;
každé R29 je nezávisle H alebo Qb; alebo C1-C6 alkyl, C3-C6 cykloalkyl, C2-C6 alkenyl alebo C2-C6
alkinyl, každé nesubstituované alebo substituované s najmenej jedným substituentom nezávisle
vybraným zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu,
C1-C4 haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
každé R30 je nezávisle H alebo Qb; alebo C1-C6 alkyl, C3-C6 cykloalkyl, C2-C6 alkenyl alebo C2-C6
alkinyl, každé nesubstituované alebo substituované s najmenej jedným substituentom nezávisle
vybraným zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu,
C1-C4 haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy; alebo
R29 a R30 spoločne s atómom dusíka, na ktorý sú naviazané, tvoria 3- až 10-členný kruh
obsahujúci členy kruhu vybrané z atómov uhlíka a až do 2 heteroatómov nezávisle vybraných z
jedného atómu kyslíka, jedného atómu síry a až do 2 atómov dusíka, kde až 2 atómy uhlíka ako
členy kruhu sú nezávisle vybrané z C(=O) a C(=S) a atóm síry ako člen kruhu je vybraný zo S,
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S(O) alebo S(O)2, uvedený kruh je nesubstituovaný alebo substituovaný až 4 substituentmi
nezávisle vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6
cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
Qa je 5- až 10-členný aromatický kruh alebo kruhový systém, každý kruh alebo kruhový systém
obsahuje členy kruhu vybrané z atómov uhlíka a až do 3 heteroatómov nezávisle vybraných z
jedného atómu kyslíka, jedného atómu síry a až do 3 atómov dusíka, kde až 2 atómy uhlíka ako
členy kruhu sú nezávisle vybrané z C(=O) a C(=S) a atóm síry ako člen kruhu je vybraný zo S,
S(O) alebo S(O)2, každý kruh alebo kruhový systém je nesubstituovaný alebo substituovaný s
najmenej jedným Rx; alebo 3- až 6-členný čiastočne nasýtený kruh, každý kruh obsahuje členy
kruhu vybrané z atómov uhlíka a až do 2 heteroatómov nezávisle vybraných z jedného atómu
kyslíka, jedného atómu síry a až do 2 atómov dusíka, kde až 2 atómy uhlíka ako členy kruhu sú
nezávisle vybrané z C(=O) a C(=S) a atóm síry ako člen kruhu je vybraný zo S, S(O) alebo
S(O)2, každý kruh nesubstituovaný alebo substituovaný najmenej jedným substituentom
nezávisle vybraným zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6
cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
každé Qb je nezávisle fenyl, 5- alebo 6-členný heterocyklický aromatický kruh alebo 3- až 6členný heterocyklický nearomatický kruh, každý kruh obsahuje členy kruhu vybrané z atómov
uhlíka a až do 2 heteroatómov nezávisle vybraných z jedného atómu kyslíka, jedného atómu
síry a až do 2 atómov dusíka, kde až 2 atómy uhlíka ako členy kruhu sú nezávisle vybrané z
C(=O) a C(=S) a atóm síry ako člen kruhu je vybraný zo S, S(O) alebo S(O)2, každý kruh
nesubstituovaný alebo substituovaný najmenej jedným substituentom nezávisle vybraným zo
skupiny pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4
haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
každé n je nezávisle 0, 1 alebo 2; a
p je 1 alebo 2.
[0006] Tento vynález tiež poskytuje kompozíciu obsahujúcu zlúčeninu vzorca 1, jej N-oxid alebo jej
soľ a najmenej jednu ďalšiu zložku vybranú zo skupiny pozostávajúcej z povrchovo aktívnych látok,
tuhých riedidiel a kvapalných riedidiel. V jednom uskutočnení tento vynález tiež poskytuje
kompozíciu na hubenie bezstavovcov, ktorá obsahuje zlúčeninu vzorca 1, jej N-oxid alebo jej soľ a
najmenej jednu ďalšiu zložku vybranú zo skupiny pozostávajúcej z povrchovo aktívnych látok,
tuhých riedidiel a kvapalnych riedidiel, uvedená kompozícia voliteľne ďalej obsahuje najmenej jednu
ďalšiu biologicky aktívnu zlúčeninu alebo činidlo.
[0007] Sú tiež opísané rozprašovacie kompozície na hubenie bezstavovcov, ktoré obsahujú
zlúčeninu vzorca 1, jej N-oxid alebo jej soľ alebo kompozície opísané vyššie a hnací plyn. Opisujú
sa aj návnadové kompozície na hubenie bezstavovcov, ktoré obsahujú zlúčeninu vzorca 1, jej Noxid alebo jej soľ alebo kompozície opísané vo vyššie uvedených uskutočneniach, jeden alebo viac
potravinových materiálov, prípadne atraktant a voliteľne zvlhčovadlo.
[0008] Opisujú sa tiež zariadenia na zachytávanie bezstavovcových škodcov, ktoré obsahujú
uvedenú návnadovú kompozíciu a puzdro prispôsobené na umiestnenie uvedenej návnadovej
kompozície, pričom puzdro má najmenej jeden otvor, ktorý je taký, aby umožnil bezstavovcovému
škodcovi prechádzať otvorom, takže bezstavovcový škodca môže získať prístup k uvedenej
návnadovej kompozícii z miesta mimo puzdra, a pričom puzdro je ďalej prispôsobené tak, aby bolo
umiestnené v alebo v blízkosti miesta potenciálnej alebo známej aktivity pre bezstavovcových
škodcov.
[0009] Tento vynález poskytuje spôsob hubenia bezstavovcového škodca zahŕňajúci uvedenie
bezstavovcového škodca alebo jeho prostredia do kontaktu s biologicky účinným množstvom
zlúčeniny vzorca 1, jej N-oxidu alebo jej soli (napríklad ako tu opísaná kompozícia) s výhradou, že
tento spôsob nie je spôsobom liečenia ľudského alebo zvieracieho tela terapiou. Tento vynález sa
tiež týka takého spôsobu, v ktorom sa bezstavovcový škodca alebo jeho prostredie uvedie do
kontaktu s kompozíciou obsahujúcou biologicky účinné množstvo zlúčeniny vzorca 1, jej N-oxidu
alebo jej soli a najmenej jednu ďalšiu zložku vybranú zo skupiny pozostávajúcej z povrchovo
aktívnych látok, tuhých riedidiel a kvapalnych riedidiel, pričom uvedená kompozícia voliteľne ďalej
obsahuje biologicky účinné množstvo najmenej jednej ďalšej biologicky aktívnej zlúčeniny alebo
činidla.
[0010] Tento vynález tiež poskytuje spôsob ochrany semien pred bezstavovcovými škodcami
obsahujúci uvedenie semien do kontaktu s biologicky účinným množstvom zlúčeniny vzorca 1, jej
N-oxidu alebo jej soli (napríklad ako tu opísaná kompozícia). Tento vynález sa tiež týka ošetreného
semena. Opísané sú tiež spôsoby ochrany zvieraťa pred parazitickým škodcom bezstavovca, ktorý
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zahŕňa podávanie zvieraťu paraziticídneho účinného množstva zlúčeniny vzorca 1, jej N-oxidu
alebo jej soli (napríklad ako tu opísaná kompozícia). Tento vynález tiež poskytuje zlúčeninu vzorca
1, jej N-oxid alebo jej soľ (napríklad ako kompozícia opísaná v tomto texte) na použitie na ochranu
zvieraťa pred bezstavovcovým škodcom.
[0011] Tento vynález tiež poskytuje spôsob zvýšenia intenzity rastlinnej kultúry zahŕňajúci uvedenie
rastliny na pestovanie plodiny, zo semena ktorej rastlina na pestovanie plodiny vyrástla alebo
miesta (napr. rastové médium) na pestovanie plodiny do kontaktu s biologicky účinným množstvom
zlúčeniny vzorca 1 (napr. ako tu opísanej kompozície).
PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU
[0012] Ako sa používa v tomto texte, výrazy "obsahuje", "obsahujúci", "zahŕňa", "zahŕňajúci", "má",
"majúci", "obsahuje", „obsahujúci“ "vyznačujúci sa" alebo akékoľvek ich iné variácie, sú určené na
pokrytie nevýhradného zaradenia, s výhradou výslovne uvedených obmedzení. Napríklad
kompozícia, zmes, proces alebo spôsob, ktorý obsahuje zoznam prvkov, nie je nevyhnutne
obmedzený iba na tieto prvky, ale môže zahŕňať ďalšie prvky, ktoré nie sú výslovne uvedené alebo
vlastné tejto kompozícii, zmesi, procesu alebo spôsobu.
[0013] Prechodníkový výraz "pozostávajúci z" vylučuje akýkoľvek prvok, krok alebo zložku, ktorá
nie je špecifikovaná. Ak je v nárokoch, mal by uzatvárať nárok vzhľadom na zahrnutie iných
materiálov, ako sú uvedené, s výnimkou nečistôt, ktoré sú s ňou obvykle spojené. Ak sa výraz
"pozostávajúci z" objavuje v klauzule tela nároku namiesto toho, aby bezprostredne nadväzoval na
predvýznakovú časť, obmedzuje len prvok uvedený v tejto klauzule; ostatné prvky nie sú vylúčené z
nároku ako celku.
[0014] Prechodníkový výraz "pozostávajúci v podstate z" sa používa na definovanie kompozície
alebo spôsobu, ktorý zahŕňa materiály, kroky, znaky, komponenty alebo prvky okrem tých, ktoré sú
doslova opísané, za predpokladu, že tieto dodatočné materiály, kroky, znaky, komponenty alebo
prvky nemajú podstatný vplyv na základnú a novátorskú charakteristiku(y) nárokovaného vynálezu.
Výraz "pozostávajúci v podstate z" zaberá stredný význam medzi "obsahujúci" a "pozostávajúci z".
[0015] Ak prihlasovatelia definovali vynález alebo jeho časť s otvoreným výrazom, ako je
"obsahujúci", malo by byť ľahko pochopiteľné, že (pokiaľ nie je uvedené inak) tento opis mal byť
interpretovaný tak, aby opísal takýto vynález s použitím výrazov "pozostávajúci v podstate z" alebo
"pozostávajúci z."
[0016] Okrem toho, ak nie je výslovne uvedené inak, "alebo" sa vzťahuje na inkluzívny a nie na
exkluzívny. Napríklad podmienka A alebo B je splnená niektorou z nasledujúcich podmienok: A je
pravdivá (alebo prítomná) a B je nepravdivá (alebo nie je prítomná), A je nepravdivá (alebo nie je
prítomná) a B je pravdivá (alebo prítomná) a A aj B sú pravdivé (alebo prítomné).
[0017] Neurčité členy, ktoré predchádzajú prvku alebo súčasti vynálezu, sú zamýšľané ako
neobmedzujúce pokiaľ ide o počet prípadov (t.j. výskytov) prvku alebo súčasti. Preto by sa mali
čítať tak, aby zahŕňali jednu alebo najmenej jednu, a singulárna slovná forma prvku alebo
komponentu tiež zahŕňa množné číslo, pokiaľ toto číslo samozrejme nie je jednoznačne jednotné
číslo.
[0018] Ako sa v tomto opise uvádza, výraz "bezstavovcový škodca" zahŕňa článkonožce, ulitníky,
nematódy a helminty hospodárskeho významu ako škodcov. Výraz "článkonožec" zahŕňa hmyz,
roztoče, pavúky, škorpióny, stonožky, mnohonožky, rovnakonôžky a viacnôžky. Výraz "gastropod"
zahŕňa slimáky, ulitníky a iné Stylommatophora. Výraz "nematóda" zahŕňa členy kmeňa Nematoda,
ako sú fytofágne nematódy a helmintovité nematózové parazitizujúce živočíchy. Výraz "helmint"
zahŕňa všetky parazitické červy, ako sú škrkavky (kmeň Nematoda), srdcové červy (kmeň
Nematoda, trieda Secernentea), motolice (kmeň Platyhelminthes, trieda Tematoda), tŕňohlavce
(kmeň Acanthocephala) a pásomnice (kmeň Platyhelminthes, trieda Cestoda).
[0019] V kontexte tohto opisu "hubenie bezstavovcových škodcov" znamená inhibíciu vývoja
bezstavovcov (vrátane úmrtnosti, zníženia kŕmenia a/alebo narušenia párenia) a súvisiace výrazy
sú definované analogicky.
[0020] Výraz "agronomický" sa vzťahuje na produkciu poľných plodín, ako sú potraviny a vlákna a
zahŕňa rast kukurice alebo zrna, sójových bôbov a iných strukovín, ryže, obilnín (napr. pšenice,
ovsa, jačmeňa, raže a ryže), listovej zeleniny (napr. hlávkový šalát, kapusta a iné hlúboviny),
ovocnej zeleniny (napr. paradajky, korenie, baklažán, kapustovité a tekvica), zemiakov, sladkých
zemiakov, hrozna, bavlníka, stromového ovocia (napr. malvice, kôstkovice a citrusy), malého ovocia
(napr. bobule a čerešne) a iných špeciálnych plodín (napr. repka, slnečnica a olivy).
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[0021] Výraz "neagronomický" sa vzťahuje na iné ako poľné plodiny, ako sú záhradné plodiny
(napr. skleníkové, škôlkové alebo okrasné rastliny, ktoré sa nepestujú na poli), miestne,
poľnohospodárske, obchodné a priemyselné štruktúry, trávniky (napr. trávové farmy, pasienky,
golfové ihriská, anglické trávniky, športové ihriská atď.), drevené výrobky, skladované produkty,
agrolesníctvo a riadenie vegetácie, aplikácie verejného zdravia (t.j. ľudské) a zdravia zvierat (napr.
domestikované zvieratá ako domáce zvieratá, dobytok a hydina, nedomistifikované zvieratá ako je
divoká zver).
[0022] Výraz "intenzita plodiny" označuje rýchlosť rastu alebo akumuláciu biomasy úžitkovej
rastliny. "Zvýšenie intenzity" sa vzťahuje na zvýšenie rastu alebo akumulácie biomasy v úžitkovej
rastline v porovnaní s úžitkovými rastlinami, ktoré nie sú ošetrené. Výraz "úroda plodín" sa vzťahuje
na výnos z plodín a to tak z hľadiska množstva, ako aj kvality, získaných po zbere úžitkovej rastliny.
"Zvýšenie výnosu plodín" sa vzťahuje na zvýšenie výnosu plodín v porovnaní s
kontrolnými úžitkovými rastlinami, ktoré neboli ošetrené.
[0023] Výraz "biologicky účinné množstvo" sa vzťahuje na množstvo biologicky účinnej zlúčeniny
(napr. zlúčeniny vzorca 1) dostatočné na dosiahnutie požadovaného biologického účinku, keď sa
aplikuje (t.j. kontaktuje) s bezstavovcovým škodcom, ktorý má byť vyhubený alebo jeho prostredím
alebo rastlinou, semenom, z ktorého sa rastlina pestuje alebo miestom rastliny (napr. rastovým
médiom) na ochranu rastliny pred poškodením bezstavovcovým škodcom alebo na iný požadovaný
účinok (napr. rastúca intenzita rastliny).
[0024] Poloha premennej R1 v štruktúre vzorca 1 je opísaná číselným systémom znázorneným
nižšie.

[0025] Vlnitá čiara v štruktúrnom fragmente označuje bod pripojenia fragmentu k zvyšku molekuly.
Napríklad, keď premenná Q vo vzorci 1 je definovaná ako Q-1 (nie podľa vynálezu), vlnitá čiara
prechádzajúca väzbou v Q-1 znamená, že Q-1 je pripojený k zvyšku štruktúry vzorca 1 v uvedenej
polohe, ako je uvedené nižšie.

[0026] V štruktúre Q-2 sú premenné X1, X2, X3 a X4 definované tak, ako je uvedené v nasledujúcej
tabuľke.
Kombinácia
1
5

X1
CR2
CR3

X2
CR3
CR2

X3
CR3
CR3

X4
CR3
CR3

[0027] Vo vyššie uvedených zmienkach, výraz "alkyl", použitý buď samotný alebo v zložených
slovách, ako je "alkyltio" alebo "haloalkyl", zahŕňa lineárny alebo rozvetvený alkyl, ako je metyl, etyl,
n-propyl, i-propyl alebo rôzne butylové, pentylové alebo hexylové izoméry. "Alkenyl" zahŕňa alkény
s lineárnym alebo rozvetveným reťazcom, ako je etenyl, 1-propenyl, 2-propenyl a rôzne butenylové,
pentenylové a hexenylové izoméry. "Alkenyl" tiež zahŕňa polyény, ako je 1,2-propadienyl a 2,4hexadienyl. "Alkinyl" zahŕňa alkíny s lineárnym alebo rozvetveným reťazcom, ako je etinyl, 1propinyl, 2-propinyl a rôzne butinylové, pentinylové a hexinylové izoméry. "Alkinyl" môže tiež
zahŕňať skupiny skladajúce sa z viacerých trojitých väzieb, ako je napríklad 2,5-hexadiinyl.
[0028] "Alkoxy" zahŕňa napríklad metoxy, etoxy, n-propyloxy, izopropyloxy a rôzne butoxy, pentoxy
a hexyloxy izoméry. "Alkyltio" zahŕňa alkyltio skupiny s rozvetveným alebo lineárnym reťazcom, ako
je metyltio, etyltio a rôzne propyltio, butyltio, pentyltio a hexyltio izoméry.
[0029] "Cykloalkyl" zahŕňa napríklad cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl a cyklohexyl.
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[0030] Výraz "halogén", buď samotný alebo v zložených slovách, ako je "haloalkyl" alebo keď sa
používa v opise, ako je "alkyl substituovaný halogénom", zahŕňa fluór, chlór, bróm alebo jód. Ďalej,
ak sa používa v zložených slovách, ako je "haloalkyl" alebo ak sa používa v opisoch ako je "alkyl
substituovaný halogénom", uvedený alkyl môže byť čiastočne alebo úplne substituovaný atómami
halogénu, ktoré môžu byť rovnaké alebo rozdielne. Príklady "haloalkyl" alebo "alkyl substituovaný
halogénom" zahŕňajú F3C-, C1CH2-, CF3CH2- a CF3CCl2-. Výrazy "halocykloalkyl", "haloalkoxy",
"haloalkyltio", "haloalkenyl", "haloalkinyl" a podobne sú definované analogicky ako výraz "haloalkyl".
Príklady "haloalkoxy" zahŕňajú CF3O-, CCl3CH2O-, HCF2CH2CH2O- a CF3CH2O-. Príklady
"haloalkyltio" zahŕňajú CCl3S-, CF3S-, CCl3CH2S- a ClCH2CH2CH2S-.
[0031] Chemické skratky S(O) a S(=O) ako sa tu používajú, predstavujú sulfinylovú skupinu.
Chemické skratky SO2, S(O)2 a S(=O)2, ako sa tu používajú, predstavujú sulfonylovú skupinu.
Chemické skratky C(O) a C(=O), ako sa tu používajú, predstavujú karbonylovú skupinu. Chemické
skratky CO2, C(O)O a C(=O)O, ako sa tu používajú, predstavujú oxykarbonylovú skupinu. "CHO"
znamená formyl.
[0032] Celkový počet atómov uhlíka v substitučnej skupine je označený predponou " Ci-Cj", kde i a j
sú čísla od 1 do 6. Napríklad C1-C4 alkylsulfonylová skupina znamená metylsulfonylovú skupinu až
butylsulfonylovú skupinu; C2 alkoxyalkyl označuje CH3OCH2-; C3 alkoxyalkyl označuje napríklad
CH3CH(OCH3)-, CH3OCH2CH2- alebo CH3CH2OCH2-; a C4 alkoxyalkyl označuje rôzne izoméry
alkylovej skupiny substituovanej alkoxyskupinou obsahujúcou celkovo štyri atómy uhlíka, príklady
vrátane CH3CH2CH2OCH2- a CH3CH2OCH2CH2-.
[0033] Ak je zlúčenina substituovaná substituentom nesúcim index, ktorý indikuje, že počet
uvedených substituentov môže presiahnuť 1, uvedené substituenty (ak prevyšujú 1) sú nezávisle
vybrané zo skupiny definovaných substituentov, napr. (R1)m, m je 0, 1, 2 alebo 3. Ďalej, ak index
znamená rozsah, napr. (R)i-j, potom počet substituentov môže byť vybraný z celých čísel medzi i a j
vrátane. Ak skupina obsahuje substituent, ktorým môže byť vodík, napríklad R3 alebo R4, potom
keď je tento substituent braný ako vodík, je zrejmé, že toto je ekvivalentné tejto skupine, ktorá je
nesubstituovaná. Pokiaľ sa ukáže, že variabilná skupina je voliteľne pripojená k polohe, napríklad
(R1)m, v ktorej m môže byť 0, potom vodík môže byť v polohe, aj keď nie je uvedený v definícii
skupiny premenných. Ak sa jedna alebo viac pozícií v skupine uvádza ako "nie substituovaná"
alebo "nesubstituovaná", potom sú atómy vodíka pripojené, aby zaujali akúkoľvek voľnú valenciu.
[0034] Pokiaľ nie je uvedené inak, "kruh" alebo "kruhový systém" ako zložka vzorca 1 (napríklad
substituent Qa) je karbocyklický alebo heterocyklický. Výraz "kruhový systém" označuje dva alebo
viac kondenzovaných kruhov. Výrazy "bicyklický kruhový systém" a "kondenzovaný bicyklický
kruhový systém" označujú kruhový systém pozostávajúci z dvoch kondenzovaných kruhov, ktoré
môžu byť "orto-kondenzované", "premostené bicyklické" alebo "spirobicyklické". "Ortokondenzovaný bicyklický kruhový systém" označuje kruhový systém, v ktorom majú dva základné
kruhy dva spoločné susedné atómy. "Premostený bicyklický kruhový systém" je tvorený naviazaním
segmentu jedného alebo viacerých atómov na nesusediace kruhové členy kruhu. "Spirobicyklický
kruhový systém" je tvorený naviazaním segmentu dvoch alebo viacerých atómov na ten istý
kruhový člen kruhu. Výraz "kondenzovaný heterobicyklický kruhový systém" označuje
kondenzovaný bicyklický kruhový systém, v ktorom najmenej jeden atóm kruhu nie je uhlík. Výraz
"člen kruhu" sa vzťahuje na atóm alebo inú skupinu (napr. C(=O), C(=S), S(O) alebo S(O)2) tvoriaci
kostru kruhu alebo kruhový systém.
[0035] Výrazy "karbocyklický kruh", "karbocyklus" alebo "karbocyklický kruhový systém" označujú
kruh alebo kruhový systém, v ktorom atómy tvoriace kostru kruhu sú vybrané len z uhlíka. Výrazy
"heterocyklický kruh", "heterocyklus" alebo "heterocyklický kruhový systém" označujú kruh alebo
kruhový systém, v ktorom najmenej jeden atóm tvoriaci kostrový reťazec nie je uhlík, napríklad
dusík, kyslík alebo síra. Typicky heterocyklický kruh neobsahuje viac ako 4 atómy dusíka, nie viac
ako 2 atómy kyslíka a nie viac ako 2 síry. Pokiaľ nie je uvedené inak, karbocyklický kruh alebo
heterocyklický kruh môže byť nasýtený alebo nenasýtený kruh. "Nasýtený" označuje kruh, ktorý má
kostrovú štruktúru pozostávajúcu z atómov navzájom spojených jednoduchými väzbami; ak nie je
uvedené inak, zostávajúce valencie atómov sú obsadené atómami vodíka. Pokiaľ nie je uvedené
inak, "nenasýtený kruh" môže byť čiastočne nenasýtený alebo úplne nenasýtený. Výraz "úplne
nenasýtený kruh" znamená kruh atómov, v ktorých sú väzby medzi atómami v kruhu jednoduché
alebo dvojité väzby podľa teórie valenčných väzieb a ďalej väzby medzi atómami v kruhu zahŕňajú
čo najviac dvojitých väzieb bez dvojitých väzieb, ktoré sú kumulatívne (t.j. nie C=C=C alebo
C=C=N). Výraz "čiastočne nenasýtený kruh" označuje kruh obsahujúci najmenej jeden člen kruhu
viazaný k susednému kruhovému členu prostredníctvom dvojitej väzby, a ktorý koncepčne
potenciálne prispôsobí počet nekumulovaných dvojitých väzieb medzi susednými členmi kruhu (t.j.
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vo svojej úplne nenasýtenej náprotivnej forme) väčší ako počet prítomných dvojitých väzieb (t.j. vo
svojej čiastočne nenasýtenej forme).
[0036] Pokiaľ nie je uvedené inak, heterocyklické kruhy a kruhové systémy môžu byť pripojené
prostredníctvom akéhokoľvek dostupného uhlíka alebo dusíka nahradením vodíka na uvedenom
uhlíku alebo dusíku.
[0037] "Aromatický" označuje, že každý z kruhových atómov je v podstate v rovnakej rovine a má
p-orbitál kolmo na rovinu kruhu, a v ktorom (4n + 2) π elektróny, kde n je kladné celé číslo, sú
spojené s kruhom, aby sa uplatnilo Hückelovo pravidlo. Výraz "aromatický kruhový systém"
označuje karbocyklický alebo heterocyklický kruhový systém, v ktorom je najmenej jeden kruh
kruhového systému aromatický. Keď úplne nenasýtený karbocyklický kruh spĺňa Hückelovo
pravidlo, potom sa tento kruh nazýva aj "aromatický kruh" alebo "aromatický karbocyklický kruh".
Výraz "aromatický karbocyklický kruhový systém" označuje karbocyklický kruhový systém, v ktorom
je najmenej jeden kruh kruhového systému aromatický. Keď úplne nenasýtený heterocyklický kruh
spĺňa Hückelovo pravidlo, potom sa tento kruh tiež nazýva "heteroaromatický kruh", "aromatický
heterocyklický kruh" alebo "heterocyklický aromatický kruh". Výraz "aromatický heterocyklický
kruhový systém" označuje heterocyklický kruhový systém, v ktorom najmenej jeden kruh kruhového
systému je aromatický. Výraz "nearomatický kruhový systém" označuje karbocyklický alebo
heterocyklický kruhový systém, ktorý môže byť úplne nasýtený, rovnako ako čiastočne alebo úplne
nenasýtený, za predpokladu, že žiaden z kruhov v kruhovom systéme nie je aromatický. Výraz
"nearomatický karbocyklický kruhový systém" označuje karbocyklický kruh, v ktorom žiaden kruh v
kruhovom systéme nie je aromatický. Výraz "nearomatický heterocyklický kruhový systém"
označuje heterocyklický kruhový systém, v ktorom žiaden kruh v kruhovom systéme nie je
aromatický.
[0038] Výraz "voliteľne substituovaný" v spojení s heterocyklickými kruhmi sa týka skupín, ktoré sú
nesubstituované alebo majú najmenej jeden nevodíkový substituent, ktorý nenarúša biologickú
aktivitu, ktorú má nesubstituovaný analóg. Pokiaľ nie je uvedené inak, používajú sa tu nasledujúce
definície. Výraz "voliteľne substituovaný" sa používa zameniteľne s výrazom "substituovaný alebo
nesubstituovaný" alebo s pojmom "(ne)substituovaný". Pokiaľ nie je uvedené inak, voliteľne
substituovaná skupina môže mať substituent v každej nahraditeľnej polohe skupiny a každá
substitúcia je nezávislá od druhej.
[0039] Ak je substituentom 5- alebo 6-členný heterocyklický kruh obsahujúci dusík, môže byť
pripojený k zvyšku vzorca 1, aj keď je k dispozícii akýkoľvek atóm uhlíka alebo dusíka, pokiaľ nie je
uvedené inak. Ako bolo uvedené vyššie, Qa môže (okrem iného) znamenať fenyl, ktorý je voliteľne
substituovaný jedným alebo viacerými substituentami vybranými zo skupiny substituentov, ako sú
definované v časti „Podstata vynálezu“. Príkladom fenylovej skupiny voliteľne substituovanej
jedným až piatimi substituentami je kruh znázornený ako U-1 v príklade 1, kde Rv je Rx ako je
definované v časti „Podstata vynálezu“ pre Qa a r je celé číslo od 0 do 5.
[0040] Ako je uvedené vyššie, Qb môže byť (okrem iného) 5- alebo 6-členný heterocyklický
aromatický kruh, voliteľne substituovaný jedným alebo viacerými substituentmi vybranými zo
skupiny substituentov, ako sú definované v časti „Podstata vynálezu“. Príklady 5- alebo 6-členného
nenasýteného aromatického heterocyklického kruhu voliteľne substituovaného jedným alebo
viacerými substituentmi zahŕňajú kruhy U-2 až U-61 ilustrované v príklade 1, kde Rv je akýkoľvek
substituent definovaný v časti „Podstata vynálezu“ pre Qb a r je celé číslo od 0 do 4, obmedzené
počtom dostupných polôh pre každú skupinu U. Pretože U-29, U-30, U-36, U-37, U-38, U-39, U-40,
U-41, U-42 a U-43 majú len jenu dostupnú polohu, pre tieto U skupiny je r obmedzené na celé čísla
0 alebo 1 a r je 0, znamená to, že skupina U je nesubstituovaná a vodík je prítomný v polohe
označenej (Rv)r.
Príklad 1
[0041]

-9-
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[0042] Ako bolo uvedené vyššie, Qa môže byť (okrem iného) 8-, 9- alebo 10-členný ortokondenzovaný bicyklický kruhový systém voliteľne substituovaný jedným alebo viacerými
substituentmi vybranými zo skupiny substituentov, ako sú definované v časti „Podstata vynálezu“.
Príklady 8-, 9- alebo 10-členného orto-kondenzovaného bicyklického kruhového systému voliteľne
substituovaného jedným alebo viacerými substituentmi zahŕňajú kruhy U-81 až U-123, zobrazené v
príklade 3, kde Rv je akýkoľvek substituent, ako je definovaný v časti „Podstata vynálezu“ pre Qa a r
je typicky celé číslo od 0 do 4.
Príklad 3
[0043]
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[0044] Hoci Rv skupiny sú ukázané v štruktúrach U-1 až U-123, je potrebné poznamenať, že
nemusia byť prítomné, pretože sú voliteľné substituenty. Je potrebné poznamenať, že keď Rv je H,
keď je pripojený k atómu, je to rovnaké, ako keby bol uvedený atóm nesubstituovaný. Atómy
dusíka, ktoré vyžadujú substitúciu, aby vyplnili svoju valenciu, sú substituované H alebo Rv.
Všimnite si, že ak je bod pripojenia medzi (Rv)r a skupinou U znázornený ako plávajúci, (Rv)r môže
byť pripojený k akémukoľvek dostupnému atómu uhlíka alebo atómu dusíka v skupine U. Je
potrebné poznamenať, že ak je bod pripojenia na skupine U znázornený ako plávajúci, skupina U
môže byť pripojená k zvyšku vzorca 1 prostredníctvom akéhokoľvek dostupného uhlíka alebo
dusíka skupiny U nahradením atómu vodíka. Upozorňujeme, že niektoré skupiny U môžu byť
substituované iba menej ako 4 skupinami Rv (napr. U-2 až U-5, U-7 až U-48 a U-52 až U-61).
[0045] V odbore je známy široký rad syntetických spôsobov, ktoré umožňujú prípravu aromatických
a nearomatických heterocyklických kruhov a kruhových systémov; pre rozsiahle recenzie pozri
ôsmy objemový súbor Comprehensive Heterocyclic Chemistry, A. R. Katritzky a C. W. Rees
editors-in-chief, Pergamon Press, Oxford, 1984 a dvanásť zväzkov súborov Comprehensive
Heterocyclic Chemistry II, A. R. Katritzky, C. W. Rees a E. F. V. Scriven editors-in-chief, Pergamon
Press, Oxford, 1996.
[0046] Zlúčeniny podľa tohto vynálezu môžu existovať ako jeden alebo viac stereoizomérov.
Stereoizoméry sú izoméry rovnakej konštitúcie, ale líšia sa usporiadaním ich atómov v priestore a
zahŕňajú enantioméry, diastereoméry, cis-trans izoméry (tiež známe ako geometrické izoméry) a
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atropizoméry. Atropizoméry sú výsledkom obmedzenej rotácie okolo jednoduchých väzieb, kde
rotačná bariéra je dostatočne vysoká, aby umožnila izoláciu izomérnych druhov. Odborníkom v
odbore bude zrejmé, že jeden stereoizomér môže byť aktívnejší a/alebo môže vykazovať priaznivé
účinky, keď je obohatený oproti iným stereoizomérom alebo pri oddelení od ostatných
stereoizomérov. Okrem toho odborník v odbore vie, ako oddeliť, obohatiť a/alebo selektívne
pripraviť uvedené stereoizoméry. Podrobnú diskusiu o všetkých aspektoch stereoizomerizmu pozri
Ernest L. Eliel a Samuel H. Wilen, Stereochemistry of Organic Compounds, John Wiley & Sons,
1994.
[0047] Tento vynález zahŕňa všetky stereoizoméry, konformačné izoméry a ich zmesi vo všetkých
pomeroch, rovnako ako izotopové formy, ako sú deuterované zlúčeniny.
[0048] Odborníkom v odbore bude zrejmé, že nie všetky dusíkaté heterocykly môžu tvoriť N-oxidy,
pretože dusík vyžaduje dostupný iónový pár na oxidáciu na oxid; odborník v odbore rozpozná tie
heterocykly obsahujúce dusík, ktoré môžu tvoriť N-oxidy. Odborník v odbore bude tiež vedieť, že
terciárne amíny môžu tvoriť N-oxidy. Syntetické spôsoby prípravy N-oxidov heterocyklov a
terciárnych amínov sú veľmi dobre známe odborníkom v danej oblasti techniky, vrátane oxidácie
heterocyklov a terciárnych amínov s peroxykyselinami, ako je kyselina peroctová a kyselina 3chlórperbenzoová (MCPBA), peroxid vodíka, alkylhydroperoxidy, ako je t-butylhydroperoxid,
perboritan sodný a dioxirány, ako dimetyldioxirán. Tieto spôsoby prípravy N-oxidov boli podrobne
opísané a preverené v literatúre, pozri napríklad T. L. Gilchrist v Comprehensive Organic Synthesis,
zv. 7, str. 748-750, S. V. Ley, Ed., Pergamon Press; M. Tisler a B. Stanovnik v Comprehensive
Heterocyclic Chemistry, zv. 3, str. 18-20, A. J. Boulton a A. McKillop, Eds., Pergamon Press; M. R.
Grimmett a B. R. T. Keene v Advances in Heterocyclic Chemistry, zv. 43, str. 149-161, A. R.
Katritzky, Ed., Academic Press; M. Tisler a B. Stanovnik v Advances in Heterocyclic Chemistry, zv.
9, str. 285-291, A. R. Katritzky a A. J. Boulton, Eds., Academic Press; a G. W. H. Cheeseman a E.
S. G. Werstiuk v Advances in Heterocyclic Chemistry, zv. 22, str. 390-392, A. R. Katritzky a A. J.
Boulton, Eds., Academic Press.
[0049] Odborník v odbore uznáva, že pretože v prostredí a za fyziologických podmienok sú soli
chemických zlúčenín v rovnováhe so zodpovedajúcimi nesoľnými formami, soli zdieľajú biologickú
využiteľnosť nesoľných foriem. Preto je široké spektrum solí zlúčenín vzorca 1 užitočné pri hubení
bezstavovcových škodcov. Medzi soli zlúčenín všeobecného vzorca 1 patria adičné soli s
kyselinami s anorganickými alebo organickými kyselinami, ako je kyselina bromovodíková,
chlorovodíková, dusičná, fosforečná, sírová, octová, maslová, fumarová, mliečna, maleínová,
malónová, oxálová, propiónová, salicylová, tartárová, 4-toluénsulfónová alebo kyselina valérová. Ak
zlúčenina vzorca 1 obsahuje kyslú skupinu, ako je karboxylová kyselina alebo fenol, soli zahŕňajú
tiež soli vytvorené s organickými alebo anorganickými bázami, ako je pyridín, trietylamín alebo
amoniak alebo amidy, hydridy, hydroxidy alebo uhličitany sodíka, draslíka, lítia, vápnika, horčíka
alebo bária. V súlade s tým predložený vynález zahŕňa zlúčeniny vybrané zo vzorca 1, N-oxidy a
ich vhodné soli.
[0050] Zlúčeniny vybrané zo vzorca 1, stereoizoméry, tautoméry, N-oxidy a ich soli typicky existujú
vo viac ako jednej forme a vzorec 1 teda zahŕňa všetky kryštalické a nekryštalické formy zlúčenín,
ktoré vzorec 1 predstavuje. Nekryštalické formy zahŕňajú uskutočnenia, ktoré sú tuhými látkami,
ako sú vosky a gumy, ako aj uskutočnenia, ktoré sú kvapaliny, ako sú roztoky a taveniny.
Kryštalické formy zahŕňajú uskutočnenia, ktoré predstavujú v podstate jediný typ kryštálu a
uskutočnenia, ktoré predstavujú zmes polymorfov (t.j. rôznych kryštalických typov). Výraz
"polymorf" označuje konkrétnu kryštalickú formu chemickej zlúčeniny, ktorá môže kryštalizovať v
rôznych kryštalických formách, pričom tieto formy majú rôzne usporiadania a/alebo konformácie
molekúl v kryštálovej mriežke. Hoci polymorfné formy môžu mať rovnaké chemické zloženie, môžu
sa tiež líšiť v zložení v dôsledku prítomnosti alebo neprítomnosti spolu-kryštalizovanej vody alebo
iných molekúl, ktoré môžu byť slabo alebo silne viazané v mriežke. Polymorfy sa môžu líšiť v takých
chemických, fyzikálnych a biologických vlastnostiach, ako je tvar kryštálov, hustota, tvrdosť, farba,
chemická stabilita, teplota topenia, hygroskopicita, suspenzibilita, rýchlosť rozpúšťania a biologická
dostupnosť. Odborník v odbore ocení, že polymorf zlúčeniny znázornenej vzorcom 1 môže
vykazovať priaznivé účinky (napr. vhodnosť na prípravu užitočných formulácií, zlepšenie
biologického účinku) vzhľadom na iný polymorf alebo zmes polymorfov rovnakej zlúčeniny
reprezentovanej vzorcom 1. Prípravu a izoláciu konkrétneho polymorfu zlúčeniny predstavovanej
vzorcom 1 je možné dosiahnuť spôsobmi, ktoré sú odborníkom v odbore známe, vrátane napríklad
kryštalizácie s použitím vybraných rozpúšťadiel a teplôt. Zlúčeniny podľa tohto vynálezu môžu
existovať ako jeden alebo viac kryštalických polymorfov. Tento vynález zahŕňa tak jednotlivé
polymorfy, ako aj zmesi polymorfov, vrátane zmesí obohatených o jeden polymorf vzhľadom na iné.
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Za účelom komplexnej diskusie o polymorfizme pozri R. Hilfiker, Ed., Polymorphism In the
Pharmaceutical Industry, Wiley-VCH, Weinheim, 2006.
[0051] Uskutočnenia podľa tohto vynálezu, ako je opísané v časti „Podstata vynálezu“, zahŕňajú tie,
ktoré sú opísané nižšie. V nasledujúcich uskutočneniach odkaz na "zlúčeninu vzorca 1" zahŕňa
definície substituentov špecifikovaných v časti „Podstata vynálezu“, pokiaľ nie sú ďalej definované v
uskutočneniach.
Uskutočnenie 10. Zlúčenina vzorca 1, kde A je CH, CR1 alebo N a R1 je halogén.
Uskutočnenie 11. Zlúčenina uskutočnenia 10, kde A je CH, CF alebo N.
Uskutočnenie 11a. Zlúčenina uskutočnenia 10, kde A je CF alebo N.
Uskutočnenie 12. Zlúčenina uskutočnenia 10, kde A je CH alebo CF.
Uskutočnenie 13. Zlúčenina uskutočnenia 10, kde A je CH.
Uskutočnenie 14. Zlúčenina uskutočnenia 10, kde A je N.
Uskutočnenie 15. Zlúčenina vzorca 1, kde m je 1 a R1 je C1-C4 alkyl, C1-C4 haloalkyl, C1-C4 alkoxy
alebo halogén.
Uskutočnenie 16. Zlúčenina uskutočnenia 15, kde R1 je CF3, OMe, Me alebo F.
Uskutočnenie 17. Zlúčenina uskutočnenia 16, kde R1 je CF3, OMe, Me alebo F a je v polohe 4.
Uskutočnenie 18. Zlúčenina uskutočnenia 17, kde R1 je CF3 a je v polohe 4.
Uskutočnenie 19. Zlúčenina vzorca 1, kde m je 0.
Uskutočnenie 21. Zlúčenina vzorca 1 alebo ktoréhokoľvek z uskutočnení 10-19, kde X1 je CR2 a X2,
X3 a X4 sú každé nezávisle CR3.
Uskutočnenie 22. Zlúčenina vzorca 1 alebo ktoréhokoľvek z uskutočnení 10-19, kde X2 je CR2 a X1,
X3 a X4 sú každé nezávisle CR3.
Uskutočnenie 23. Zlúčenina vzorca 1 alebo ktoréhokoľvek z uskutočnení 10-22, kde každé R3 je
nezávisle H alebo halogén.
Uskutočnenie 24. Zlúčenina uskutočnenia 23, kde každé R3 je nezávisle H alebo F.
Uskutočnenie 25. Zlúčenina uskutočnenia 24, kde každé R3 je H.
Uskutočnenie 26. Zlúčenina vzorca 1 alebo ktoréhokoľvek z uskutočnení 10-25, kde R2 je
C(=Z)NR6R7, C(=NR10)R11 alebo Qa.
Uskutočnenie 27. Zlúčenina vzorca 1 alebo ktoréhokoľvek z uskutočnení 10-25, kde R2 je
C(=NR10)R11.
Uskutočnenie 28. Zlúčenina vzorca 1 alebo ktoréhokoľvek z uskutočnení 10-25, kde R2 je
C(=NR10)R11; R10 je C1-C4 alkoxy; a R11 je C1-C4 alkyl substituovaný s S(O)nR23.
Uskutočnenie 29. Zlúčenina vzorca 1 alebo ktoréhokoľvek z uskutočnení 10-25, kde R2 je
C(=Z)NR6R7 alebo Qa
Uskutočnenie 30. Zlúčenina vzorca 1 alebo ktoréhokoľvek z uskutočnení 10-25, kde R2 je
C(=Z)NR6R7.
Uskutočnenie 31. Zlúčenina vzorca 1 alebo ktoréhokoľvek z uskutočnení 10-25, kde R2 je
C(=O)NR6R7.
Uskutočnenie 32. Zlúčenina vzorca 1 alebo ktoréhokoľvek z uskutočnení 10-25, kde R2 je
C(=S)NR6R7.
Uskutočnenie 33. Zlúčenina vzorca 1 alebo ktoréhokoľvek z uskutočnení 10-25, kde R2 je
C(=O)NR6R7; a R6 je H, C(O)OR21, C(O)R22 alebo C1-C6 alkyl.
Uskutočnenie 35. Zlúčenina vzorca 1 alebo ktoréhokoľvek z uskutočnení 10-25, kde R2 je
C(=O)NR6R7; a R6 je H, C(O)OMe, C(O)Me alebo metyl.
Uskutočnenie 36. Zlúčenina vzorca 1 alebo ktoréhokoľvek z uskutočnení 10-25, kde R2 je
C(=O)NR6R7; a R6 je H.
Uskutočnenie 36a. Zlúčenina vzorca 1 alebo ktoréhokoľvek z uskutočnení 10-25, kde R2 je
C(=O)NR6R7; a R6 je C(O)OMe.
Uskutočnenie 36b. Zlúčenina vzorca 1 alebo ktoréhokoľvek z uskutočnení 10-25, kde R2 je
C(=O)NR6R7; a R6 je C(O)Me.
Uskutočnenie 36c. Zlúčenina vzorca 1 alebo ktoréhokoľvek z uskutočnení 10-25, kde R2 je
C(=O)NR6R7; a R6 je metyl.
Uskutočnenie 37. Zlúčenina vzorca 1 alebo ktoréhokoľvek z uskutočnení 10-25, kde R2 je Qa.
Uskutočnenie 38. Zlúčenina vzorca 1 alebo ktoréhokoľvek z uskutočnení 10-25, kde R2 je Qa; a Qa
je 5- alebo 6-členný aromatický kruh, každý kruh obsahuje členy kruhu vybrané z atómov uhlíka
a až do 3 heteroatómov nezávisle vybraných z jedného atómu kyslíka, jedného atómu síry a až do
3 atómov dusíka, každý kruh je nesubstituovaný alebo substituovaný s najmenej jedným Rx.
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Uskutočnenie 39. Zlúčenina vzorca 1 alebo ktoréhokoľvek z uskutočnení 10-25, kde R2 je Qa; a Qa
je 5- alebo 6-členný heteroaromatický kruh, každý kruh obsahuje členy kruhu vybrané z atómov
uhlíka a až do 3 heteroatómov nezávisle vybraných z jedného atómu kyslíka, jedného atómu síry
a až do 3 atómov dusíka, každý kruh je nesubstituovaný alebo substituovaný s najmenej jedným Rx.
Uskutočnenie 40. Zlúčenina uskutočnenia 39, kde heteroaromatický kruh je 5-členný
heteroaromatický kruh.
Uskutočnenie 41. Zlúčenina uskutočnenia 40, kde heteroaromatický kruh je 5-členný
heteroaromatický kruh, v ktorom je atóm dusíka v polohe 2.
Uskutočnenie 42. Zlúčenina uskutočnenia 39, kde heteroaromatický kruh je 6-členný
heteroaromatický kruh.
Uskutočnenie 43. Zlúčenina uskutočnenia 42, kde heteroaromatický kruh je 6-členný
heteroaromatický kruh, v ktorom je atóm dusíka v polohe 2.
Uskutočnenie 44. Zlúčenina uskutočnenia 43, kde heteroaromatický kruh je 6-členný
heteroaromatický kruh, v ktorom je atóm dusíka v polohe 2 a substituovaný s C1-C4 haloalkylom.
Uskutočnenie 45. Zlúčenina uskutočnenia 44, kde heteroaromatický kruh je 6-členný
heteroaromatický kruh, v ktorom je atóm dusíka v polohe 2 a substituovaný s CF3.
[0052] Uskutočnenia tohto vynálezu, vrátane uskutočnení 10 až 45 vyššie, ako aj všetky tu opísané
uskutočnenia, môžu byť kombinované akýmkoľvek spôsobom a opisy premenných v
uskutočneniach sa týkajú nielen zlúčenín vzorca 1, ale tiež východiskovej zlúčeniny a
medziproduktovej zlúčeniny použiteľnej na prípravu zlúčenín vzorca 1. Okrem toho uskutočnenia
podľa tohto vynálezu, vrátane uskutočnení 10 až 45 uvedených vyššie, ako aj akýchkoľvek iných tu
opísaných uskutočnení a akejkoľvek ich kombinácie, sa týkajú kompozícií a spôsobov podľa
predloženého vynálezu.
[0053] Kombinácie uskutočnení 1-45 sú ilustrované pomocou:
Uskutočnenie A. Zlúčenina vzorca 1, kde
A je CH alebo CF; a
m je 0.
Uskutočnenie B. Zlúčenina vzorca 1, kde
A je CH alebo CF;
m je 0;
Q je Q-2;
Y2 je CR5a;
X1 je CR2 a X2, X3 a X4 sú každé CH; alebo X2 je CR2 a X1, X3 a X4 sú CH;
R2 je C(=Z)NR6R7 alebo Qa.
Uskutočnenie C. Zlúčenina vzorca 1, kde
A je CH alebo CF;
m je 0;
Q je Q-2;
Y2 je CR5a;
X1 je CR2 a X2, X3 a X4 sú každé CH;
R2 je C(=Z)NR6R7 alebo Qa.
Uskutočnenie D. Zlúčenina vzorca 1, kde
A je CH alebo CF;
m je 0;
Q je Q-2;
Y2 je CR5a;
X2 je CR2 a X1, X3 a X4 sú CH;
R2 je C(=Z)NR6R7 alebo Qa.
Uskutočnenie E. Zlúčenina vzorca 1, kde
A je CH;
m je 0;
Q je Q-2;
Y2 je CR5a;
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R5a je H;
X1 je CR2 a X2, X3 a X4 sú každé CH; alebo X2 je CR2 a X1, X3 a X4 sú CH;
R2 je C(O)NR6R7; a
R6 je H.
Uskutočnenie F. Zlúčenina vzorca 1, kde
A je CH;
m je 0;
Q je Q-2
Y2 je CR5a
R5a je H;
X1 je CR2 a X2, X3 a X4 sú každé CH;
R2 je C(O)NR6R7; a
R6 je H.
Uskutočnenie G. Zlúčenina vzorca 1, kde
A je CH;
m je 0;
Q je Q-2;
Y2 je CR5a;
R5a je H;
X2 je CR2 a X1, X3 a X4 sú CH;
R2 je C(O)NR6R7; a
R6 je H.
[0054] Špecifické uskutočnenia zahŕňajú zlúčeniny vzorca 1 vybrané zo skupiny pozostávajúcej z
(čísla zlúčenín zodpovedajú indexovým tabuľkám A-N):
N-(1-metyletyl)-2-(3-pyridinyl)-2H-indazol-4-karboxamid (zlúčenina 8);
N-cyklopropyl-2-(3-pyridinyl)-2H-indazol-4-karboxamid (zlúčenina 14);
N-cyklohexyl-2-(3-pyridinyl)-2H-indazol-4-karboxamid (zlúčenina 16);
2-(3-pyridinyl)-N-(2,2,2-trifluóretyl)-2H-indazol-4-karboxamid (zlúčenina 19);
2-(3-pyridinyl)-N-[(tetrahydro-2-furanyl)metyl]-2H-indazol-5-karboxamid (zlúčenina 41);
metyl-2-[[2-(3-pyridinyl)-2H-indazol-5-yl]karbonyl]hydrazínkarboxylát (zlúčenina 42);
N-(2,2-difluórpropyl)-2-(3-pyridinyl)-2H-indazol-5-karboxamid (zlúčenina 54);
2-(3-pyridinyl)-N-(2-pyrimidinylmetyl)-2H-indazol-5-karboxamid (zlúčenina 55); a
N-[(5-metyl-2-pyrazinyl)metyl]-2-(3-pyridinyl)-2H-indazol-5-karboxamid (zlúčenina 76).
[0055] Je potrebné poznamenať, že zlúčeniny podľa tohto vynálezu sa vyznačujú priaznivými
vzormi metabolických a/alebo pôdnych zvyškov a vykazujú aktivitu riadiacu spektrum
agronomických a neagronomických bezstavovcových škodcov.
[0056] Je potrebné poznamenať, z dôvodov spektra na hubenie bezstavovcov a hospodárskeho
významu, je ochrana agronomických plodín pred poškodením alebo poškodením spôsobeným
bezstavovcovými škodcami hubením bezstavovcov, uskutočneniami vynálezu. Zlúčeniny podľa
tohto vynálezu, vzhľadom na ich priaznivé translokačné vlastnosti alebo systemicitu v rastlinách,
tiež chránia listové alebo iné rastlinné časti, ktoré nie sú priamo v kontakte so zlúčeninou vzorca 1
alebo kompozíciou obsahujúcou zlúčeninu.
[0057] Pozoruhodné tiež ako uskutočnenia predkladaného vynálezu sú kompozície obsahujúce
zlúčeninu podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich uskutočnení, rovnako ako akékoľvek iné
uskutočnenia opísané v tomto dokumente a akákoľvek ich kombinácia a najmenej jedna ďalšia
zložka vybraná zo skupiny pozostávajúcej z povrchovo aktívnej látky, tuhého riedidla a kvapalného
riedidla, pričom tieto kompozície voliteľne ďalej obsahujú najmenej jednu ďalšiu biologicky aktívnu
zlúčeninu alebo činidlo.
[0058] Ďalej sú ako uskutočnenia predloženého vynálezu pozoruhodné kompozície na hubenie
bezstavovcového škodcu obsahujúce zlúčeninu podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich
uskutočnení, rovnako ako akékoľvek ďalšie uskutočnenia opísané v tomto dokumente a akákoľvek
ich kombinácia a najmenej jedna ďalšia zložka vybraná zo skupiny pozostávajúcej z povrchovo
aktívnej látky, tuhého riedidla a kvapalného riedidla, pričom tieto kompozície voliteľne ďalej
obsahujú najmenej jednu ďalšiu biologicky aktívnu zlúčeninu alebo činidlo. Uskutočnenia podľa
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vynálezu ďalej zahŕňajú spôsoby hubenia bezstavovcových škodcov, zahŕňajúce kontakt
bezstavovcového škodca alebo jeho prostredia s biologicky účinným množstvom zlúčeniny podľa
ktoréhokoľvek z predchádzajúcich uskutočnení (napríklad ako tu opísaná kompozícia).
[0059] Uskutočnenia podľa tohto vynálezu tiež zahŕňajú kompozíciu obsahujúcu zlúčeninu podľa
ktoréhokoľvek z predchádzajúcich uskutočnení, vo forme kvapalného prípravku na namáčanie
pôdy. Uskutočnenia podľa vynálezu ďalej zahŕňajú spôsoby hubenia bezstavovcových škodcov,
zahŕňajúce uvedenie pôdy do kontaktu s kvapalnou kompozíciou ako máčadla na pôdu
obsahujúceho biologicky účinné množstvo zlúčeniny podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich
uskutočnení.
[0060] Uskutočnenia podľa tohto vynálezu tiež zahŕňajú rozprašovaciu kompozíciu na hubenie
bezstavovcových škodcov, obsahujúcu biologicky účinné množstvo zlúčeniny podľa ktoréhokoľvek z
predchádzajúcich uskutočnení a hnací plyn. Uskutočnenia podľa vynálezu ďalej zahŕňajú
návnadovú kompozíciu na hubenie bezstavovcových škodcov, obsahujúcu biologicky účinné
množstvo zlúčeniny podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich uskutočnení, jeden alebo viac
potravinových materiálov, voliteľne atraktant a voliteľne zvlhčovadlo. Uskutočnenia podľa vynálezu
tiež zahŕňajú zariadenie na hubenie bezstavovcového škodca obsahujúce uvedenú návnadovú
kompozíciu a puzdro prispôsobené na prijatie uvedenej kompozície návnady, kde má puzdro
najmenej jeden otvor, ktorého veľkosť je taká, aby umožnila bezstavovcovému škodcovi prechádzať
otvorom, takže bezstavovcový škodca môže získať prístup k uvedenej návnade z miesta mimo
puzdra, a kde je puzdro ďalej prispôsobené tak, aby bolo umiestnené v mieste alebo v blízkosti
miesta potenciálnej alebo známej aktivity pre bezstavovcových škodcov.
[0061] Uskutočnenia podľa vynálezu tiež zahŕňajú spôsoby ochrany semien pred bezstavovcovými
škodcami, zahŕňajúce uvedenie semien do kontaktu s biologicky účinným množstvom zlúčeniny
podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich uskutočnení.
[0062] Uskutočnenia podľa vynálezu tiež zahŕňajú spôsoby ochrany zvieraťa pred bezstavovcovými
parazitickými škodcami, ktoré zahŕňajú podávanie zvieraťu paraziticídneho účinného množstva
zlúčeniny podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich uskutočnení.
[0063] Uskutočnenia podľa tohto vynálezu tiež zahŕňajú spôsoby hubenia bezstavovcových
škodcov, zahŕňajúce kontakt bezstavovcového škodca alebo jeho prostredia s biologicky účinným
množstvom zlúčeniny vzorca 1, jej N-oxidu alebo jej soli (napr. ako tu opísané kompozície) za
predpokladu, že tieto spôsoby nie sú spôsobmi liečby ľudského alebo zvieracieho tela terapiou.
[0064] Tento vynález sa tiež týka takých spôsobov, v ktorých sa bezstavovcový škodca alebo jeho
prostredie uvedie do kontaktu s kompozíciou obsahujúcou biologicky účinné množstvo zlúčeniny
vzorca 1, jej N-oxidu alebo jej soli a najmenej jednu ďalšiu zložku vybranú zo skupiny zahŕňajúcej
povrchovo aktívne látky, tuhé riedidlá a kvapalné riedidlá, pričom uvedená kompozícia voliteľne
ďalej obsahuje biologicky účinné množstvo najmenej jednej ďalšej biologicky aktívnej zlúčeniny
alebo činidla, za predpokladu, že tieto spôsoby nie sú spôsobmi liečby ľudského alebo zvieracieho
tela terapiou.
[0065] Jeden alebo viac z nasledujúcich spôsobov a variácií, ako je opísané v schémach 1 až 13,
sa môže použiť na prípravu zlúčenín vzorca 1. Definície substituentov v zlúčeninách nižšie
uvedených vzorcov 1-23 sú definované vyššie v časti „Podstata vynálezu“, ak nie je uvedené inak.
Zlúčeniny vzorcov 1a až 1g sú rôzne podskupiny zlúčenín vzorca 1 a všetky substituenty pre vzorce
1a-1g sú definované vyššie pre vzorec 1. Použijú sa nasledujúce skratky: THF je tetrahydrofurán,
DMF je N,N-dimetylformamid, NMP je N-metylpyrolidinón, Ac je acetát, MS je mezylát, Tf je triflát a
Nf je nonaflát.
[0066] Zlúčeniny vzorca 1a (vzorec 1, kde Q je Q-1, Q-3 alebo Q-4, ktoré nie sú nárokované) sa
môžu pripraviť, ako je znázornené v schéme 1, spojením heterocyklickej zlúčeniny vzorca 2 (kde
LG je vhodná odstupujúca skupina, ako je Cl, Br, I, Tf alebo Nf) s heterocyklickou zlúčeninou vzorca
3 (kde M je vhodný kov alebo metaloid, ako je napríklad forma Mg, Zn alebo B) v prítomnosti
katalyzátora a vhodného ligandu. Katalyzátory môžu byť vytvorené z prechodných kovov, ako je
napríklad Pd (napríklad Pd(OAc)2 alebo Pd2(dba)3 a mono- alebo bi-dentátové ligandy ako PPh3,
PCy3, Pt-Bu3, x-fos, xantfos, s-fos, a dppf. Typické použité bázy zahŕňajú uhličitany, ako je uhličitan
sodný alebo uhličitan cézny, fosforečnany, ako je trifosforečnan draselný, amíny, ako je
etyldiizopropylamín, alebo alkoxidy, ako je terc-butoxid sodný. Typické rozpúšťadlá zahŕňajú THF,
dioxán, toluén, etanol, DMF, vodu alebo ich zmesi. Typické reakčné teploty sa pohybujú od teploty
okolia až do teploty varu rozpúšťadla.
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[0067] Zlúčeniny vzorca 1a (vzorec 1, kde Q je Q-1, Q-3 alebo Q-4, ktoré nie sú nárokované) sa
môžu tiež pripraviť, ako je znázornené v schéme 2, spojením zlúčeniny vzorca 4 so zlúčeninou
vzorca 5 (kde LG je vhodná odstupujúca skupina, ako je Cl, Br, I, Tf alebo Nf) v prítomnosti
katalyzátora a vhodného ligandu. V spôsobe podľa schémy 2 sa môžu použiť rôzne katalyzátory a
tieto sa môžu generovať z foriem prechodných kovov, ako je napríklad meď alebo Pd (napríklad
komplexy ako je Pd(OAc)2 alebo Pd2(dba)3) a ligandu. Typické ligandy môžu byť mono- alebo bidentátové a zahŕňajú PPh3, PCy3, Pt-Bu3, x-fos, xantfos, s-fos a dppf. Typické bázy, ktoré sa
používajú, zahŕňajú uhličitany, ako je uhličitan sodný alebo uhličitan cézny, fosforečnany, ako je
trifosforečnan draselný, amíny, ako je etyldiizopropylamín alebo alkoxidy, ako je terc-butoxid sodný.
Prídavné látky, ako sú molekulové sitá, Bu4N+ Br- alebo soli medi alebo striebra (napríklad AgOAc)
môžu byť výhodné. Typické reakčné rozpúšťadlá zahŕňajú THF, dioxán, toluén, etanol, DMF, vodu
alebo ich zmesi. Typické reakčné teploty sa pohybujú od teploty okolia až do teploty varu
rozpúšťadla. Príklady sú uvedené v Chemical Communications 2011, 47(17), strany 5043-5045;
Journal of the American Chemical Society 2010, 132(11), strany 3674-3675; Heterocycles 2011,
83(6), strany 1371-1376; U.S. Patent Application Publication 20090076266; Bulletin of the Chemical
Society of Japan 1998, 71(2), strany 467-473; Tetrahedron Letters 2008, 49(10), strany 1598-1600;
a Tetrahedron Letters 2010, 51(42), strany 5624-5627.

[0068] Zlúčeniny vzorca 2, kde LG je halogén, sa môžu pripraviť zo zodpovedajúcich amínov
pôsobením zdroja ON+, ako je izoamylnitrit alebo t-butylnitrit alebo kyselina dusitá v prítomnosti
zdroja halogénu, ako je CuBr2 alebo BnNEt3+Br. Výhodné reakčné podmienky zahŕňajú vodné alebo
organické rozpúšťadlá, ako je THF alebo acetonitril a reakčné teploty v rozsahu od 0 °C do teploty
varu rozpúšťadla.
[0069] Zlúčeniny vzorca 2, kde LG je Cl alebo Br, sa môžu tiež pripraviť zo zodpovedajúcich
hydroxyzlúčenín pôsobením halogenačného činidla, ako je POCl3, PCl5, PBr3 alebo SOCl2.
Zlúčeniny vzorca 2, kde LG je OMS alebo OTf, sa môžu tiež pripraviť zo zodpovedajúcich
hydroxyzlúčenín pôsobením MsCl alebo Tf2O.
[0070] Zlúčeniny vzorca 4 sa môžu pripraviť zo zodpovedajúcich amínových zlúčenín pôsobením
zdroja ON+, ako je izoamylnitrit alebo t-butylnitrit. Výhodné reakčné podmienky zahŕňajú éterové
rozpúšťadlá, ako je THF, pri teplotách v rozsahu od teploty okolia do teploty varu rozpúšťadla.
[0071] Zlúčeniny vzorca 6 sa môžu pripraviť elektrofilnou halogenáciou zodpovedajúcich zlúčenín
vzorca 7 spracovaním s halogenačným činidlom, ako je N-brómsukcínimid vo vhodnom
rozpúšťadle, ako je DMF, NMP alebo kyselina octová, pri teplotách v rozsahu od teploty okolia do
teploty varu rozpúšťadla (Schéma 3).
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[0072] 2-Aminobenzotiazoly vzorca 8 sa môžu pripraviť z orto-nesubstituovaných anilínov vzorca 9
a tiokyanátového aniónu (kde M je K+, Na+ alebo Bu4N+), ako je uvedené v schéme 4. Reakcia sa
môže uskutočniť v jedinom krok napríklad v kyseline octovej alebo prostredníctvom medziproduktu
tio-močoviny s následnou oxidáciou. Vhodné oxidanty zahŕňajú bróm.

[0073] Zlúčeniny vzorca 1b sa môžu pripraviť zo zlúčenín vzorca 10 spôsobom uvedeným v
schéme 5, kde sa zlúčenina vzorca 10 spracuje s azidovým činidlom (napríklad azidom sodným
alebo tetrabutylamónium azidom). Typické reakčné podmienky zahŕňajú DMF alebo NMP ako
rozpúšťadlo a reakčné teploty v rozsahu od 80 °C do teploty varu rozpúšťadla.

[0074] Zlúčeniny vzorca 1b sa môžu tiež pripraviť zo zlúčenín vzorca 10a spôsobom znázorneným
v schéme 5a, kde sa zlúčenina vzorca 10a spracuje s trietylfosfitom.
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[0075] Zlúčeniny vzorcov 10 a 10a sú Schiffove bázy a môžu sa pripraviť spôsobmi známymi v
odbore (pozri napríklad March, J., Advanced Organic Chemistry, Wiley, 1992, strany 896-898.)
[0076] Zlúčeniny vzorca 1c sa môžu pripraviť zo zlúčenín vzorca 11 spôsobom známym v schéme
6 oxidáciou zlúčeniny vzorca 11 s molekulovým kyslíkom alebo peroxidom, ako je tercbutylhydroperoxid v prítomnosti meďnatého katalyzátora ako je Cu(OAc)2 alebo CuBr2. Typické
reakčné podmienky zahŕňajú alkoholové rozpúšťadlá, ako je t-amylalkohol, DMF, NMP alebo vodný
amoniak a reakčné teploty od 60 °C do teploty varu rozpúšťadla.

[0077] 2-Aminoazozlúčeniny vzorca 11 sa môžu pripraviť reakciou anilínu vzorca 9 s diazóniovou
soľou vzorca 12 spôsobmi známymi v odbore (pozri napríklad March, J., Advanced Organic
Chemistry, Wiley, 1992, strany 525-526). Zlúčeniny vzorca 11 sa môžu tiež pripraviť reakciou
arylnitrózozlúčeniny vzorca 13 s diamínom vzorca 14 v rozpúšťadle, ako je kyselina octová. Tieto
dva spôsoby sú uvedené v schéme 7.

[0078] Zlúčeniny vzorca 1d sa môžu pripraviť kondenzáciou zlúčeniny vzorca 14 (kde Lg je vhodná
odstupujúca skupina, ako je Cl alebo Br) s aminopyridínom alebo aminodiazínom vzorca 15, ako je
uvedené v schéme 8. Typické reakčné podmienky zahŕňajú alkoholové rozpúšťadlo, ako je etanol
alebo toluén a reakčná teplota sa pohybuje v rozsahu od teploty okolia až po teplotu varu
rozpúšťadla. Pyridínový dusík môže byť voliteľne chránený ako BH3 adukt, N-oxid alebo 2- alebo 6halogénpyridínový derivát.
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[0079] Zlúčeniny vzorca 1e sa môžu pripraviť tak, ako je znázornené v schéme 9, cykloadíciou 2aminopyridínov vzorca 15 s arylnitrilmi vzorca 16 (pozri napríklad Journal of the American Chemical
Society 2009, 131(42), strany 15080-15081 a WO 2013041472.

[0080] Zlúčeniny vzorca 1e sa môžu tiež pripraviť prešmykom zlúčenín vzorca 17 pôsobením bázy,
ako je znázornené v schéme 10 (pozri napríklad J. Het Chem 1970, 7 strana 1019). Zlúčeniny
vzorca 17 sa môžu pripraviť spôsobmi opísanými vo WO 2008006540 a J. Org. Chem., 1966,
strana 251.

[0081] Medziprodukty vzorca 18 sa môžu pripraviť spôsobom znázorneným v schéme 11
spracovaním 2-aminopyridínu vzorca 15 s izokyanátom a potom s hydroxylamínom a vhodnou
bázou, ako je trietylamín.
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[0082] Zlúčeniny vzorca 1f sa môžu pripraviť tak, ako je znázornené v schéme 12, oxidačnou
cyklizáciou arylaldehydu vzorca 20 s anilínom vzorca 19 nesúcim orto-halogén, výhodne jód, v
prítomnosti síry, ktorá pôsobí aj ako zdroj síry, aj ako oxidačné činidlo. Reakcia sa uskutočňuje v
prítomnosti bázy, ako je K2CO3, vo vhodnom rozpúšťadle, ako je voda alebo DMF a katalyzuje sa
prídavkom solí medi (napríklad CuI alebo CuCl2) a výhodne vhodného ligandu, ako je 1,10fenantrolín. Typické reakčné teploty sa pohybujú od 70 °C do teploty varu rozpúšťadla.

[0083] Zlúčeniny všeobecného vzorca 1f sa môžu tiež pripraviť cyklizáciou 2-halogéntioamidov
vzorca 21, ako je znázornené v druhej reakcii schémy 12, s bázou, ako je KOtBu, NaH, DBU alebo
Cs2CO3, vo vhodnom rozpúšťadle, ako je toluén alebo DMF, voliteľne pridaním solí medi, ako je CuI
a výhodne vhodným ligandom, ako je napríklad 1,10-fenantrolín. Táto reakcia môže byť tiež
katalyzovaná formami Pd, ako je tá pripravená z Pd2(dba)3 a (t-Bu)2P-o-bifenylu, bázy, ako je
Cs2CO3 vo vhodnom rozpúšťadle, ako je 1,2-dimetoxyetán alebo dioxán. Typické reakčné teploty
sa pohybujú od 80 °C do teploty varu rozpúšťadla. Pri reakciách katalyzovaných meďou a Pd je
halogénový substituent v zlúčenine vzorca 21 výhodne Br alebo I. Napríklad pozri Journal of
Organic Chemistry 2006, 71 (5), strany 1802-1808; Tetrahedron Letters 2003, 44 (32), strany 60736077; Synthetic Communications 1991, 21 (5), strany 625-33; a európska patentová prihláška č.
450420.
[0084] Zlúčeniny vzorca 1f sa môžu tiež pripraviť oxidačnou cyklizáciou tioamidov vzorca 22, ako je
znázornené v tretej reakcii podľa schémy 12. Oxidanty typicky používané v tomto spôsobe zahŕňajú
bróm alebo jód, DDQ a K3Fe(CN)6. Napríklad pozri Tetrahedron 2007, 63 (41), strany 10276-10281;
Synthesis 2007, (6), 819-823; a US patentová prihláška zverejnená pod č. 20120215154.
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[0085] Tri spôsoby opísané v schéme 12 je možné použiť na prípravu zlúčenín, kde X1-X4 sú atómy
uhlíka alebo kde jeden z X1-X4 je dusík (napríklad pozri J. Heterocyclic Chem., 2009, 46, strana
1125 a v ňom citované odkazy).
[0086] Zlúčeniny vzorca 1 a medziprodukty použité pri príprave zlúčenín vzorca 1, kde Z je S, sa
môžu pripraviť tionáciou zodpovedajúcich zlúčenín, kde Z je O, napríklad s Lawessonovým činidlom
(CAS č. 19172-47-5), Belleauovým činidlom (CAS č. 88816-02-8) alebo P2S5. Tionačné reakcie sa
typicky uskutočňujú v rozpúšťadlách, ako je toluén, xylény alebo dioxán a pri zvýšenej teplote od 80
°C do teploty varu rozpúšťadla.
[0087] Zlúčeniny vzorca 1, kde R2 je C(O)NR6R7, sa môžu pripraviť karbonyláciou zodpovedajúcich
zlúčenín, kde R2 je halogén (výhodne Br alebo I) alebo kde R2 je sulfonát (napríklad triflát alebo
nonaflát). Reakcia sa uskutočňuje v prítomnosti zdroja oxidu uhoľnatého, ako je plynný oxid
uhoľnatý alebo Mo(CO)6 pri tlakoch medzi atmosférickým tlakom a 25 barmi, prípadne pri
mikrovlnnom ohreve a všeobecne pri zvýšených teplotách v rozsahu od 80 do 160 °C. Typické
reakčné rozpúšťadlá zahŕňajú DMF, NMP, toluén alebo éterové rozpúšťadlá, ako je THF alebo
dioxán.
[0088] Zlúčeniny vzorca 1, kde R2 je Qa, sa môžu pripraviť tak, ako je znázornené v schéme 13.
Spôsob podľa schémy 13 je podobný spôsobu opísanému v schéme 1; M je vhodný kov alebo
metaloid, ako napríklad forma Mg, Zn alebo B, a R2 zodpovedá skupine LG v schéme 1 a je to
vhodná odstupujúca skupina, ako je Cl, Br, I, Tf alebo Nf.

[0089] Zlúčeniny vzorca 1, kde R2 je Qa a Qa je viazané na Q cez atóm dusíka v Qa, sa môžu
pripraviť spôsobom podobným spôsobu podľa schémy 13. Pri tomto spôsobe je M v zlúčenine
vzorca 23 vodík. Spojovacie činidlá zahŕňajú meďné soli, ako je CuI a vhodný ligand, ako je transbis(N,N-dimetyl-1,2-cyklohexándiamín. Typické reakčné podmienky zahŕňajú rozpúšťadlo ako je
toluén alebo dioxán a zvýšenú reakčnú teplotu v rozsahu od 80 °C do teploty varu rozpúšťadla.
[0090] Príklady medziproduktov užitočných pri príprave zlúčenín podľa tohto vynálezu sú uvedené v
tabuľkách I-1 až I-16. Nasledujúce skratky sa používajú v nasledujúcich tabuľkách: Me znamená
metyl, Et znamená etyl, Ph znamená fenyl, C(O) znamená karbonyl a CHO znamená formyl.
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TABUĽKA I-3
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TABUĽKA I-4
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[0091] Tabuľka I-13 je identická s tabuľkou I-1, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1-1" je nahradená vyššie uvedenou štruktúrou.

[0092] Tabuľka I-14 je identická s tabuľkou I-1, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1-1" je nahradená vyššie uvedenou štruktúrou.

[0093] Tabuľka I-15 je identická s tabuľkou I-1, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1-1" je nahradená vyššie uvedenou štruktúrou.
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[0094] Tabuľka I-16 je identická s tabuľkou I-1, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1-1" je nahradená vyššie uvedenou štruktúrou.
[0095] Je zrejmé, že niektoré reakčné činidlá a reakčné podmienky opísané vyššie na prípravu
zlúčenín vzorca 1 nemusia byť kompatibilné s určitými funkčnými skupinami prítomnými v
medziproduktoch. V týchto prípadoch pomôže začlenenie sekvencií ochrany/deprotekcie alebo
interkonverzie funkčných skupín do syntézy pri získavaní požadovaných produktov. Použitie a
výber chrániacich skupín bude zrejmé odborníkom v oblasti chemickej syntézy (pozri napríklad
Greene, T. W., Wuts, P. G. M. Protective Groups in Organic Synthesis, 2. vydanie, Wiley: New
York, 1991). Odborník v odbore rozpozná, že v niektorých prípadoch po zavedení činidiel
znázornených v jednotlivých schémach môžu byť potrebné ďalšie rutinné syntetické kroky, ktoré nie
sú podrobne opísané, aby sa dokončila syntéza zlúčenín vzorca 1. Odborníkovi v danej oblasti
techniky bude tiež zrejmé, že môže byť nevyhnutné uskutočniť kombináciu krokov znázornených vo
vyššie uvedených schémach v inom poradí, ako je to, ktoré vyplýva z konkrétnej sekvencie
predloženej na prípravu zlúčenín vzorca 1.
[0096] Odborník v odbore bude tiež vedieť, že zlúčeniny vzorca 1 a tu opísané medziprodukty
môžu byť podrobené rôznym elektrofilným, nukleofilným, radikálovým, organokovovým, oxidačným
a redukčným reakciám, aby sa pridali substituenty alebo modifikovali existujúce substituenty.
[0097] Bez ďalšieho skúmania sa predpokladá, že odborník v odbore pomocou predchádzajúceho
opisu môže využiť tento vynález v plnom rozsahu. Nasledujúce príklady syntézy je preto potrebné
chápať ako ilustratívne a nie akýmkoľvek spôsobom obmedzujúcim vynález. Kroky v nasledujúcich
príkladoch syntézy ilustrujú postup pre každý krok v celkovej syntetickej transformácii a
východiskový materiál pre každý krok nemusí byť nutne pripravený konkrétnym preparatívnym
priebehom, ktorého postup je opísaný v iných príkladoch alebo krokoch. Percentá sú hmotnostné
okrem chromatografických zmesí rozpúšťadiel alebo tam, kde je uvedené inak. Časti a percentá
chromatografických rozpúšťadlových zmesí sú objemové, pokiaľ nie je uvedené inak. 1H NMR
spektrá sú uvedené v ppm nižšie ako tetrametylsilán; "s" znamená singlet, "d" znamená dublet, "t"
znamená triplet, "q" znamená kvartet, "m" znamená multiplet, "dd" znamená dublet dubletov, "dt"
znamená dublet tripletov, "br s" znamená široký singlet. DMF znamená N,N-dimetylformamid. Čísla
zlúčenín sa vzťahujú na indexové tabuľky A-N.
PRÍKLAD SYNTÉZY 1 (referenčný, nie podľa vynálezu)
Príprava N-[2-(metyltio)etyl]-2-(3-pyridinyl)-7-benzotiazolkarboxamidu (zlúčenina 84)
Krok A: Príprava etylesteru kyseliny 3-[(aminotioxometyl)amino]benzoovej
[0098] Etyl 3-aminobenzoát (35,25 g, 213,6 mmol) sa rozpustil v chlórbenzéne (250 ml) a ochladil
sa na -10 °C. Pridala sa koncentrovaná kyselina sírová (5,93 ml), následne KSCN (21,76 g) a 18crown-6 (600 mg) a reakčná zmes sa zahrievala pri 100 °C počas 14 hodín. K ochladenej zmesi sa
pridal hexán a vyzrážaná pevná látka sa izolovala filtráciou. Pevná látka sa suspendovala v zmesi
vody a hexánu a suspenzia sa miešala počas 1 hodiny. Pevná látka sa izolovala filtráciou a vysušila
vo vákuu cez noc, aby sa získala zlúčenina uvedená v názve ako sivá pevná látka (40,7 g). 1H NMR
(DMSO-d6) δ: 10,10 + 9,87 (two s, 1H), 8,08 + 8,05 (two s, 1H), 7,66-7,80 (m, 2H), 7,43-7,51 (m,
1H), 8,0-7,0 (br s, 2H), 4,28-4,35 (m, 2H), 1,29-1,35 (m, 3H).
Krok B: Príprava etylesteru kyseliny 2-amino-7-benzotiazolkarboxylovej
[0099] Produkt kroku A sa zozbieral v chloroforme (300 ml) a po kvapkách sa pridala kyselina
octová (200 ml) a bróm (21 ml) v chloroforme (100 ml) počas 1,5 hodiny. Reakčná zmes sa potom
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zahrievala pri 70 °C počas 4 hodín, ochladila, prefiltrovala a izolovaná pevná látka sa premyla s 50
ml 1:1 acetón/chloroform. Pevná látka sa pridala k roztoku Na2CO3 (25 g) vo vode (400 ml) a
miešala počas 20 minút. Suspenzia sa prefiltrovala a izolovaná pevná látka sa premyla s vodou a
vysušila vo vákuu cez noc, aby sa získala zlúčenina uvedená v názve (6,73 g) ako biela pevná
látka. Organický filtrát sa zakoncentroval a resuspendoval v 100 ml 1:1 chloroform/acetón a
pokračovalo sa, ako je opísané vyššie, aby sa získalo ďalších 8,1 g bielej pevnej látky (90 %
čistota, zostávajúcich 10 % je regioizomérny benzotiazol). 1H NMR (DMSO-d6) δ: 7,66 (dd, J=7,7,
0,9 Hz, 1H), 7,60 (s, 1H), 7,57 (dd, 1H), 7,35 (t, J=7,8 Hz, 1H), 4,37 (q, J=7,1 Hz, 2H), 1,36 (t, J=7,1
Hz, 3H).
Krok C: Príprava etylesteru kyseliny 2-chlór-7-benzotiazolkarboxylovej
[0100] Produkt kroku B (7,97 g, 9:1 zmes regioizomérov, 35,9 mmol) sa pridal po častiach počas 45
minút k zmesi terc-butyldusitanu (7,1 ml) a CuCl2 (5,31 g) v acetonitrile (360 ml) pri 65 °C. Po
miešaní počas ďalších 15 minút, sa ochladená zmes extrahovala 6 krát hexánom. Spojené extrakty
sa zakoncentrovali, aby sa získala zlúčenina uvedená v názve (5,85 g) ako žltá pevná látka. Vrstva
acetonitrilu sa zriedila s vodou (200 ml), extrahovala hexánom a hexánová frakcia sa prefiltrovala
cez vrstvu silikagélu elúciou s butylchloridom, aby sa získalo ďalších 0,55 g produktu po
zakoncentrovaní. 1H NMR (CDCl3) δ: 8,14 (d, 2H), 7,58 (t, 1H), 4,49 (q, J=7,1 Hz, 2H), 1,47 (t,
J=7,2 Hz, 3H).
Krok D: Príprava kyseliny 2-(3-pyridinyl)-7-benzotiazolkarboxylovej
[0101] Produkt kroku C (6,2 g, 9:1 zmes regioizomérov) sa spojil s kyselinou 3-pyridinylborónovou
(3,79 g), PPh3 (1,35 g) a Na2CO3 (5,44 g) v toluéne (100 ml), vode (25 ml) a etanole (15 ml) a
reakčná zmes sa prebublala dusíkom počas 5 minút. Pridal sa Pd2dba3 (588 mg) a reakčná zmes
sa zahrievala pri refluxe počas 4 hodín. Ochladená reakčná zmes sa zriedila vodou, extrahovala
dvakrát s dichlórmetánom a spojené organické extrakty sa vysušili nad MgSO4 a zakoncentrovali.
Zvyšok sa čistil kolónovou chromatografiou (silikagél eluovaný s 10 % až 50 % etylacetátom v
hexáne), aby sa získala oranžová pevná látka (6,7 g). Rekryštalizáciou z etanolu (25 ml) sa získal
etylester zlúčeniny uvedenej v názve (5,65 g) ako jednotlivý požadovaný regioizomér. 1H NMR
(CDCl3) δ: 9,38 (br s, 1H), 8,75 (br s, 1H), 8,44 (dt, J=8,0, 1,9 Hz, 1H), 8,30 (dd, J=8,2, 1,1 Hz, 1H),
8,19 (dd, J=7,6, 1,1 Hz, 1H), 7,62 (t, 1H), 7,47 (dd, J=8,4, 4,4 Hz, 1H), 4,53 (q, J=7,2 Hz, 2H), 1,50
(t, J=7,2 Hz, 3H).
[0102] Produkt získaný vyššie sa rozpustil v etanole (100 ml) a spracoval s 1N roztokom NaOH
(24,8 ml). Reakčná zmes sa zahrievala pri refluxe počas 1,5 hodín predtým, ako sa ochladila,
neutralizovala s koncentrovanou HCl (2,0 ml) a zakoncentrovala. Zvyšok sa vysušil vo vákuu, aby
sa získala zmes zlúčeniny uvedenej v názve a NaCl, ktorá sa použila bez ďalšieho čistenia v
ďalšom kroku.
Krok E: Príprava N-[2-(metyltio)etyl]-2-(3-pyridinyl)-7-benzotiazolkarboxamidu
[0103] Tionylchloride (40 ml) sa pridal k produktu kroku D (0,55 g) a reakčná zmes sa zahrievala pri
refluxe počas 3 hodín. Reakčná zmes sa potom ochladila a zakoncentrovala. Výsledný zvyšok sa
supendoval v toluéne a zakoncentroval, aby sa získal surový chlorid kyseliny, ktorý sa použil bez
ďalšieho čistenia.
[0104] Surový chlorid kyseliny (obsahujúci 120 mol% NaCl, 114 mg, 0,3 mmol) sa spracoval s
dichlórmetánom (5 ml), MeSCH2CH2NH2 (33 µl) a trietylamínom (125 µl) a reakčná zmes sa potom
miešala pri teplote okolia počas 14 hodín. Reakčná zmes sa zriedila nasýteným vodným roztokom
NaHCO3, extrahovala dvakrát s dichlórmetánom a vysušila nad MgSO4. Spojené organické vrstvy
sa zakoncentrovali a zvyšok sa čistil kolónovou chromatografiou (silikagél eluovaný s 30 %
etylacetátom v hexáne až 100 % etylacetátom), aby sa získalo 65 mg zlúčeniny uvedenej v názve,
zlúčeniny podľa tohto vynálezu. 1H NMR (CDCl3) δ: 9,39 (d, J=1,7 Hz, 1H), 8,74 (d, J=3,3 Hz, 1H),
8,40-8,47 (dt, 1H), 8,26 (dd, J=8,0, 0,9 Hz, 1H), 7,71 (dd, J=7,6, 0,9 Hz, 1H), 7,58-7,64 (t, 1H), 7,47
(dd, J=7,2, 5,0 Hz, 1H), 6,94 (br t, 1H), 3,75-3,82 (q, 2H), 2,80-2,88 (t, 2H), 2,18 (s, 3H).
PRÍKLAD SYNTÉZY 2 (referenčný, nie podľa vynálezu)
Príprava 2-(5-fluór-3-pyridinyl)-N-(2,2,2-trifluóretyl)-6-benzotiazolkarboxamidu (zlúčenina 127)
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Krok A: Príprava kyseliny 2-(5-fluór-3-pyridinyl)-6-benzotiazolkarboxylovej
[0105] Metyl-4-amino-3-jodobenzoát (1,93 g, 6,96 mmol) sa spojil s K2CO3 (1,92 g), S8 (668 mg),
CuCl2-2H2O (119 mg), 1,10-fenantrolínom (125 mg) a 5-fluór-3-pyridínkarboxaldehydom (957 mg) v
H2O (30 ml) a reakčná zmes sa zahrievala pri refluxe 16 hodín. Ochladená reakčná zmes sa
prefiltrovala a filtrát sa spracoval s NH4Cl (1,49 g). Reakčná zmes sa miešala pri teplote okolia
počas 10 minút, prefiltrovala a pevná látka sa vysušila vo vákuu, aby sa získala sivá pevná látka.
Pevná látka sa supendovala v dioxáne, suspenzia sa zahrievala do refluxu, ochladila a prefiltrovala,
aby sa izolovala pevná látka. Pevná látka sa premyla etyléterom, aby sa získala zlúčenina uvedená
v názve (0,66 g). 1H NMR (DMSO-d6) δ: 9,15 (s, 1H), 8,80 (d, J=2,7 Hz, 1H), 8,65 (s, 1H), 8,39 (dt,
J=9,5, 2,2 Hz, 1H), 8,10 (d, 1H), 8,05 (d, 1H), 8,0-6,5 (br s).
Krok B: Príprava 2-(5-fluór-3-pyridinyl)-N-(2,2,2-trifluóretyl)-6-benzotiazolkarboxamidu
[0106] Tionylchlorid (5 ml) sa pridal k produktu kroku A (0,66 g) a zmes sa zahrievala pri refluxe
počas 16 hodín. Reakčná zmes sa potom ochladila a zakoncentrovala. Výsledný zvyšok sa
supendoval v toluéne a zakoncentroval, aby sa poskytol surový chlorid kyseliny, ktorý sa použil bez
ďalšieho čistenia.
[0107] Surový chlorid kyseliny (103 mg, 0,31 mmol) sa spracoval s dichlórmetánom (5 ml),
trietylamínom (131 µl) a CF3CH2NH2 (29 µl) a reakčná zmes sa miešala pri teplote okolia počas 3
dní. Reakčná zmes sa zriedila nasýteným vodným roztokom NaHCO3, extrahovala dvakrát s
dichlórmetánom a vysušila nad MgSO4. Spojené organické vrstvy sa zakoncentrovali a zvyšok sa
čistil kolónovou chromatografiou (silikagél eluovaný s 20 % až 40 % etylacetátom v hexáne), aby sa
získala zlúčenina uvedená v názve, zlúčenina podľa tohto vynálezu, ako biela pevná látka (52 mg).
1
H NMR (CDCl3) δ: 9,32 (br s, 1H), 8,77 (d, J=4,3 Hz, 1H), 8,48 (d, J=1,4 Hz, 1H), 8,40 (dt, J=7,9,
2,0 Hz, 1H), 8,16 (d, J=8,5 Hz, 1H), 7,90 (dd, J=8,5, 1,7 Hz, 1H), 7,48 (dd, J=7,8, 4,7 Hz, 1H), 6,48
(br t, 1H), 4,20 (qd, J=9,0 Hz, 1H).
PRÍKLAD SYNTÉZY 3
Príprava N-(1-metyletyl)-2-(3-pyridinyl)-2H-indazol-4-karboxamidu (zlúčenina 8)
Krok A: Príprava N-[(2-bróm-6-fluórfenyl)metylén]-3-pyridínamínu
[0108] Roztok 2-bróm-6-fluórbenzaldehydu (5 g, 24,6 mmol) a 3-aminopyridínu (2,7 g, 29,5 mmol) v
EtOH (4 ml) sa zahrieval do refluxu cez noc. Reakčná zmes sa zakoncentrovala a výsledná pevná
látka sa čistila kolónovou chromatografiou (silikagél eluovaný s 0-40 % etylacetátom v hexáne), aby
sa získala zlúčenina uvedená v názve (4,5 g) ako oranžová pevná látka. 1H NMR (CDCl3) δ: 8,668,70 (s, 1H), 8,48-8,53 (m, 2H), 7,52-7,58 (m, 1H), 7,41-7,48 (m, 1H), 7,31-7,37 (m, 1H), 6,95-7,06
(m, 2H).
Krok B: Príprava 4-bróm-2-(3-pyridinyl)-2H-indazolu
[0109] Roztok produktu kroku A (4,5 g, 16,1. mmol) a NaN3 (1,2 g, 19,3 mmol) v DMF (20 ml) sa
zahrieval na 90 °C počas 24 hodín. Ochladená zmes sa zriedila s vodou a extrahovala 3-krát s
dichlórmetánom. Spojené organické vrstvy sa vysušili (MgSO4), prefiltrovali, zakoncentrovali a
zvyšok sa čistil kolónovou chromatografiou (silikagél eluovaný s 0-30 % etylacetátom v hexáne),
aby sa získala zlúčenina uvedená v názve (4,0 g) ako žltá pevná látka. 1H NMR (CDCl3) δ: 9,21 (d,
J=2,4 Hz, 1H), 8,69 (dd, J=4,8, 1,3 Hz, 1H), 8,46-8,49 (d, 1H), 8,28 (ddd, J=8,3, 2,7, 1,5 Hz, 1H),
7,73 (d, J=8,7 Hz, 1H), 7,50 (ddd, J=8,2, 4,8, 0,7 Hz, 1H), 7,31 (d, 1H), 7,21 (dd, J=8,7, 7,3 Hz, 1H).
Krok C: Príprava N-(1-metyletyl)-2-(3-pyridinyl)-2H-indazol-4-karboxamidu
[0110] Produkt kroku B (200 mg, 0,727 mmol), izopropylamín (183 µl, 2,18 mmol), transbis(acetáto)bis[o-(di-o-tolylfosfíno)benzyl]dipaládium(II) (17 mg, 0,018 mmol), tri-terc-butylfosfónium
tetrafluórborát (10,5 mg, 0,036 mmol), molybdén hexakarbonyl (192 mg, 0,727 mmol, 1,8diazabicykloundec-7-én (473 µl, 2,18 mmol) a DMF (5 ml) sa vložili do mikrovlnnej vialky a ožarovali
pri 160 °C počas 40 minút. Reakčná zmes sa potom ochladila na teplotu miestnosti a prefiltrovala
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cez vrstvu Celite®. Filtrát sa zriedil s nasýteným roztokom NaHCO3 a extrahoval s dichlórmetánom.
Organická vrstva sa vysušila (MgSO4), prefiltrovala, zakoncentrovala a zvyšok sa čistil kolónovou
chromatografiou (silikagél eluovaný s 0-10 % acetónom v chloroforme). Triturácia výslednej pevnej
látky s etyléterom poskytla zlúčeninu uvedenú v názve, zlúčeninu podľa tohto vynálezu, ako bielu
pevnú látku (45 mg). 1H NMR (CDCl3) δ: 9,26 (d, J=2,2 Hz, 1H), 9,09 (d, J=0,9 Hz, 1H), 8,67 (dd,
J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,29 (ddd, J=8,3, 2,6, 1,4 Hz, 1H), 7,92 (dt, J=8,5, 0,9 Hz, 1H), 7,48 (m, 1H),
7,31-7,41 (m, 2H), 6,15 (s, 1H), 4,31-4,41 (m, 1H), 1,33 (d, J=6,6 Hz, 6H).
PRÍKLAD SYNTÉZY 4 (referenčný, nie podľa vynálezu)
Príprava 2-(3-pyridinyl)-N-[1-(2,2,2-trifluóretyl)]imidazo[1,2-a]pyridín-6-karboxamidu (zlúčenina 457)
Krok A: Príprava metylesteru kyseliny 2-(3-pyridinyl)imidazo[1,2-a]pyridín-6-karboxylovej
[0111] Podľa postupu opísaného v US patentovej prihláške zverejnenej pod č.. 20110189794, k
zmesi metyl-6-aminonikotinátu (5,0 g, 33 mmol) v etanole (140 ml) sa pri 60 °C pridal pevný
hydrogénuhličitan sodný (5,52 g, 65,7 mmol), následne 3-(brómacetyl)pyridín hydrogénbromidová
soľ (10,16 g, 36,2 mmol). Výsledná zmes sa zahrievala do refluxu počas 9 hodín. Reakčná zmes sa
potom ochladila, zakoncentrovala a k výslednému zvyšku sa pridal nasýtený vodný roztok
hydrogénuhličitanu sodného (50 ml) a dichlórmetán (50 ml). Vodná fáza sa extrahovala s
dichlórmetánom (5 X 30 ml). Spojené organické fázy sa zakoncentrovali a čistili kolónovou
chromatografiou (silikagél eluovaný s etylacetátom), aby sa získala zlúčenina uvedená v názve.
Krok B: Príprava 2-(3-pyridinyl)-N[1-(2,2,2-trifluóretyl)]imidazo[1,2-a]pyridín-6-karboxamidu
[0112] Zmes esteru pripraveného v kroku A (0,4 g, 2,4 mmol) a vodného NaOH (1 N, 7,1 ml, 7,1
mmol) sa miešala v metanole (10 ml) počas 2 hodín. Reakčná zmes sa potom zakoncentrovala za
zníženého tlaku, aby sa odstránil metanol a výsledný vodný roztok sa neutralizoval s 1N HCl na pH
5, aby sa vyzrážala karboxylová kyselina. Pevná látka karboxylovej kyseliny sa izolovala filtráciou,
vysušila a použila priamo v následnom kroku bez ďalšieho čistenia.
[0113] Zmes karboxylovej kyseliny pripravenej vyššie (0,31 g, 1,30 mmol), EDC-HCl (0,27 g, 1,43
mmol), HOBt-H2O (0,22 g, 1,43 mmol) a trietylamínu (0,72 ml, 5,2 mmol) v DMF (10 ml) sa miešala
pri 40 °C počas 30 minút. Štvrtina objemu reakčnej zmesi sa potom odstránila, spracovala s
CF3CH2NH2 (0,13 g, 1,3 mmol) a miešala pri 40 °C cez noc. Reakčná zmes sa potom
zakoncentrovala pod vákuom na odstránenie DMF a zvyšok sa čistil kolónovou chromatografiou
(silikagél eluovaný s etylacetát:metanol:trietylamín, 8:1:1), aby sa získalo 43,8 mg zlúčeniny
uvedenej v názve, zlúčeniny podľa tohto vynálezu.
PRÍKLAD SYNTÉZY 5
Príprava metyl-2-[[2-(3-pyridinyl)-2H-indazol-5-yl]karbonyl]hydrazínkarboxylátu (zlúčenina 42)
Krok A: Príprava metylesteru kyseliny 4-nitro-[(3-pyridinylimino)metyl]benzoovej
[0114] Roztok metyl-3-formyl-4-nitrobenzoátu (5 g, 25 mmol) a 3-aminopyridínu (2,7 g, 30 mmol) v
etanole (4 ml) sa zahrieval do refluxu cez noc. Reakčná zmes sa potom ochladila, zakoncentrovala
za zníženého tlaku a výsledná surová pevná látka sa čistila chromatografiou na silikagéli (elúciou s
0-40 % etylacetát/hexán), aby sa získalo 4,5 g produktu uvedeného v názve ako oranžová pevná
látka.
Krok B: Príprava metylesteru kyseliny 2-(3-pyridinyl)-2H-indazol-5-karboxylovej
[0115] Roztok produktu kroku A (4,5 g, 16 mmol) a azid sodný (1,2 g, 19 mmol) v DMF (20 ml) sa
zahrieval na 90 °C počas 16 hodín. Reakčná zmes sa potom ochladila na teplotu miestnosti a
zriedila vodou. Výsledné dve vrstvy sa oddelili a vodná vrstva sa extrahovala trikrát s
dichlórmetánom. Spojené organické vrstvy sa vysušili nad síranom horečnatým, prefiltrovali a
zakoncentrovali za zníženého tlaku. Výsledná surová pevná látka sa čistila chromatografiou na
silikagéli (0-30 % etylacetát/hexán), aby sa získali 4,0 g produktu uvedeného v názve ako žltá
pevná látka.
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Krok C: Príprava 2-(3-pyridinyl)-2H-indazol-5-karbonylchloridu
[0116] Metylester pripravený v kroku B (4,1 g, 16 mmol) sa rozpustil v metanole (150 ml), pridal sa
50 % hydroxid sodný vo vode (7,1 ml) a reakčná zmes sa zahrievala do refluxu počas 4 hodín.
Reakčná zmes sa potom ochladila na teplotu miestnosti a rozpúšťadlo sa odstránilo za zníženého
tlaku. Surový produkt sa okyslil s vodným 1N HCl a výsledná zrazenina sa izolovala filtráciou,
premyla s dietyléterom a vysušila za zníženého tlaku pri 60 °C cez noc. Surová karboxylová
kyselina sa potom opätovne rozpustila v tionylchloride (60 ml) a reakčná zmes sa zahrievala na 75
°C. Reakčná zmes sa potom ochladila na teplotu miestnosti a rozpúšťadlo sa odstránilo za
zníženého tlaku. Surový karbonylchlorid sa použil v následnom kroku bez ďalšieho čistenia.
Krok D: Príprava metyl-2-[[2-(3-pyridinyl)-2H-indazol-5-yl]karbonyl]hydrazínkarboxylátu
[0117] Acylchlorid pripravený v kroku C (200 mg, 0,836 mmol) sa spojil s metylhydrazínkarboxylátom (82 mg, 0,91 mmol) v dichlórmetáne (5 ml). Reakčná zmes sa ochladila na 0 °C, a po
kvapkách sa pridal trietylamín (360 µl, 2,51 mmol). Reakcia sa zahrievala na teplotu miestnosti a
nechala sa miešať cez noc. Reakčná zmes sa potom ochladila a zaliala s nasýteným vodným
roztokom hydrogénuhličitanu sodného. Dve vrstvy sa oddelili a vodná vrstva sa extrahovala trikrát s
dichlórmetánom. Spojené organické vrstvy sa vysušili nad síranom horečnatým, prefiltrovali a
zakoncentrovali za zníženého tlaku. Výsledná surová pevná látka sa čistila chromatografiou na
silikagéli (20-80 % etylacetát/hexán), aby sa získala zlúčenina uvedená v názve, zlúčenina podľa
tohto vynálezu, ako biela pevná látka.
PRÍKLAD SYNTÉZY 6 (referenčný, nie podľa vynálezu)
Príprava 2-(3-pyridinyl)-N-[(tetrahydro-2-furanyl)metyl]pyrazolo[1,5-a]pyridín-5-karboxamidu
(zlúčenina 467)
Krok A: Príprava 3-(dimetoxymetyl)-5-(3-pyridinyl)-1H-pyrazolu
[0118] Hexametyldisilán lítny (55 ml 1,0 M roztoku v tetrahydrofuráne, 55 mmol) sa pridal k roztoku
3-acetylpyridínu (5,5 ml, 50 mmol), metyldimetoxyacetátu (6,7 ml, 55 mmol) a bezvodého
tetrahydrofuránu (100 ml) s chladením pri -45 °C. Výsledná reakčná zmes sa nechala zahrievať pri
25 °C počas 1 hodiny a miešala sa pri tejto teplote počas 3 hodín. Reakčná zmes sa potom
zakoncentrovala za zníženého tlaku a zvyšok sa supendoval v metanole (50 ml) a zakoncentroval
za zníženého tlaku. Výsledný zvyšok sa supendoval v metanole (150 ml) a spracoval s
hydrazínmonohydrátom (2,62 ml, 55 mmol) a ľadovou kyselinou octovou (6,29 ml, 110 mmol) a
reakčná zmes sa zahrievala pri refluxe počas 14 hodín. Výsledná reakčná zmes sa ochladila na 25
°C a zakoncentrovala za zníženého tlaku. Zvyšok sa rozdelil medzi etylacetát (200 ml) a 1N vodný
roztok hydroxidu sodného (100 ml). Vrstvy sa oddelili a organická vrstva sa postupne premyla s 1N
vodným roztokom hydroxidu sodného (50 ml) a soľankou (50 ml), vysušila nad bezvodým síranom
horečnatým a zakoncentrovala za zníženého tlaku, aby sa získalo 8,83 g zlúčeniny uvedenej v
názve ako béžovej pevnej látky.
1
H NMR (CDCl3): δ 10,5 (br s, 1H) 9,03 (d, 1H), 8,57 (dd, 1H), 8,09 (dt, 1H), 7,34 (dd, 1H), 6,65 (s,
1H), 5,63 (s, 1H), 3,39 (s, 6H).
Krok B: Príprava 5-(3-pyridinyl)-1H-pyrazol-3-karboxaldehydu
[0119] K roztoku produktu z kroku A (715 mg, 3,3 mmol) a chloroformu (5 ml) sa pridal roztok
kyseliny trifluóroctovej (2,5 ml) a voda (2,5 ml); teplota reakčnej zmesi sa udržiavala pod 5 °C s
kúpeľom s ľadovou vodou. Reakčná zmes sa potom miešala pri 0-5 °C počas 2 hodín, spracovala s
trietylamínom (5 ml) pri 0 °C, miešala počas 15 minút, spracovala s vodou (10 ml) a prefiltrovala,
aby sa izolovala hnedá pevná látka. Táto pevná látka sa premyla s chloroform (20 ml) a vodou (20
ml) a sušila na vzduchu, aby sa získalo 605 mg zlúčeniny uvedenej v názve ako svetlobéžová
pevná látka, ktorá sa použila v následnom kroku bez ďalšieho čistenia.
Krok C: Príprava etylesteru kyseliny 2-(3-pyridinyl)pyrazolo[1,5-a]pyridín-5-karboxylovej
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[0120] Zmes produktu z kroku B (596 mg, 3,4 mmol), etyl-4-brómkrotonátu (75 %, 0,95 ml, 5,2
mmol), bezvodého uhličitanu draselného (1,42 g, 10,3 mmol) a bezvodého N,N-dimetylformamidu
(17 ml) sa miešala pri 25 °C počas 14 hodín. Reakčná zmes sa potom rozdelila medzi etylacetát a
nasýtený vodný roztok chloridu amónneho a organická vrstva sa oddelila, premyla s vodou (3X),
soľankou, vysušila nad bezvodým síranom horečnatým a zakoncentrovala za zníženého tlaku, aby
sa získal surový produkt. Tento výsledný produkt sa čistil pomocou MPLC na 24 g silikagélovej
kolóne elúciou s 0 až 100 % etylacetátom v hexáne, aby sa získala zlúčenina uvedená v názve ako
svetlobéžová pevná látka, (105 mg).
1
H NMR (CDCl3): δ 9,20 (d, 1H), 8,63 (dd, 1H), 8,50 (d, 1H), 8,33 (d, 1H), 8,27 (dt, 1H), 7,43-7,35
(m, 2H), 7,05 (s, 1H), 4,43 (q, 2H), 1,44 (t, 3H).
Krok D: Príprava 2-(3-pyridinyl)-N-[(tetrahydro-2-furanyl)metyl]pyrazolo[1,5-a]pyridín-5-karboxamidu
[0121] K roztoku produktu z kroku C (31 mg, 0,11 mmol), tetrahydrofurfurylamínu (0,12 ml, 1,2
mmol) a bezvodého toluénu (2,3 ml) sa pridalo trimetylalumínium (0,6 ml 2,0 M roztoku v toluéne,
1,2 mmol). Výsledný roztok sa miešal počas 2 hodín pri 25 °C, počas 2 hodín pri 80 °C, a potom sa
ochladil na 0 °C a opatrne spracoval s vodou (3 ml). Výsledná reakčná zmes sa miešala pri 25 °C
počas 15 minút, spracovala nasýteným vodným roztokom tartrátu sodno-draselného (2 ml), miešala
počas 30 minút a potom rozdelila medzi dichlórmetán a vodu. Organická vrstva sa oddelila, vysušila
nad bezvodým síranom horečnatým a zakoncentrovala za zníženého tlaku, aby sa izoloval hnedý
zvyšok, ktorý sa trituroval s dietyléterom, aby sa získala zlúčenina uvedená v názve, zlúčenina
podľa tohto vynálezu, ako béžová pevná látka (15 mg).
1
H NMR (CDCl3): δ 9,19 (d, 1H), 8,63 (dd, 1H), 8,51 (d, 1H), 8,26 (dt, 1H), 8,03 (s, 1H), 7,39 (dd,
1H), 7,16 (dd, 1H), 7,00 (s, 1H), 6,60 (br s, 1H), 4,10 (qd, 1H), 3,93 (dt, 1H), 3,89-3,76 (m, 2H),
3,38-3,29 (m, 1H), 2,11-2,02 (m, 1H), 2,00-1,83 (m, 3H).
[0122] Spôsobmi opísanými v tomto dokumente spoločne so spôsobmi známymi v odbore je možné
pripraviť nasledujúce zlúčeniny z tabuliek 1 až 24d. Nasledujúce skratky sa používajú v
nasledovných tabuľkách: t znamená terciárny, s znamená sekundárny, i znamená izo, c znamená
cyklo, Me znamená metyl, Et znamená etyl, Pr znamená propyl, Bu znamená butyl, Ph znamená
fenyl, OMe znamená metoxy, OEt znamená etoxy, SMe znamená metyltio, SEt znamená etyltio, CN znamená kyano, Ph znamená fenyl, Py znamená pyridinyl, -NO2 znamená nitro, S(O)Me
znamená metylsulfinyl a S(O)2Me znamená metylsulfonyl.
[0123] "-" na začiatku definície fragmentu označuje miesto pripojenia uvedeného fragmentu k
zvyšku molekuly; napríklad "-CH2CH2OMe" označuje fragment 2-metoxyetyl. Cyklické fragmenty sú
reprezentované použitím dvoch "-" v zátvorkách; napríklad fragment 1-pyrolidinyl je reprezentovaný
"N(-CH2CH2CH2CH2-)", kde je atóm dusíka naviazaný na oba koncové atómy uhlíka reťazca so 4
uhlíkmi v reťazci, ako je ilustrované nižšie.

TABUĽKA 1a

A je CH
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R

R

R

Me

Et

Pr

i-Pr

-CH2(c-Pr)

-CH(Me)(c-Pr)

Bu

s-Bu

i-Bu

t-Bu

-CH2Ph

-CH2CH=CH2

-CH2C≡CH

-C(Me)2C≡CH

-CH2CH2F

-CH2CHF2

-CH2CF3

-CH(Me)CF3

-CH2CH2CF3

-CH2CF2CF3

-CH2CF2CH3

-CH2CH2CF2CF3

-CH(i-Pr)CF3

-CH2CH2OMe

-CH2OEt

-CH2CH2O(i-Pr)

-CH2CH2OEt

-CH2CH2CH2OMe

-CH2CH(Me)OMe

-CH(Et)CH2OMe

-CH(Me)CH2OMe

-CH2CH2S(O)Me

-CH2CH2SMe

-CH2CH2SEt

-CH2CH2SO2Me

-CH2CH2SO2Et

-CH2CH2S(O)Et

-CH2CH2S(O)(t-Bu)

-CH2CH2S(t-Bu)

-CH(Me)CH2SMe

-CH2CH2SO2(t-Bu)

-CH(Me)CH2SO2Me

-CH(Me)CH2S(O)Me

-CH2CH2S(O)CH2CF3

-CH2CH2SCH2CF3

-CH2CH2SO2CH2CF3

-CH2CH2SO2CH2CH2CF3

-CH2CH2SCH2CH2CF3

-CH2CH2S(O)CH2CH2CF3

-CH2CN

-CH2CH2CN

-C(Me)2CN

-CH2CH2N(i-Pr)2

-CH2CH2N(Me)2

-CH2CH(OMe)2

c-Pr

c-Bu

1-metylcyklopropyl

3-metoxycyklobutyl

-CH(Ph)(c-Pr)

-CH(Me)(c-Pr)

3-tietanyl

3,3-difluórcyklobutyl

3-oxetanyl

-CH2(oxiranyl)

3-tietanyl-1,1-dioxid

3-tietanyl-1-oxid

-CH2(CH(-OC(Me)2OCH2-))

-CH2(tetrahydro-2-furanyl)

-CH2(2-furanyl)

tetrahydro-2-furanyl

-CH2(2-tienyl)

-CH2(CH(-OCH2CH2O-)

-CH2CO2Me

-CH2(2,2-difluórcyklopropyl)

-C(-CH2CH2-)CO2Me

-CH(Me)CO2Et

-CH(i-Pr)CO2Me

-CH2C(O)NHMe

-CH2C(O)NMe2

-CH(Me)C(O)NHMe

-CH(Me)C(O)NH(t-Bu)

-OCH2(c-Pr)

-CH(Me)C(O)NMe2

-OCH2CH=CH2

-NHC(O)(i-Pr)

-NHC(O)Me

-NHCO2Me

-NHC(O)(3-pyridinyl)

-NHC(O)(t-Bu)

-NHC(O)Ph

-NH(c-hexyl)

-NHC(O)NH(i-Pr)

-NH(c-Pr)

-NHC(O)(2-tienyl)

-NH(CH2CF3)

-NHC(O)CF3

-NHCO2Et

-NHC(O)(2-furanyl)

-C(O)C(O)Me

-NHCO2CH2CF3

-C(O)CO2Me

-C(O)(2-pyridinyl)

-NHC(O)NMe2

-NHC(O)NHMe

-NHC(O)NHCH2CF3

-NHC(O)CH2CH2CF3

-NHC(O)Et

-NHC(O)CH2CF3

-NHSO2CF3

-NHSO2CH2CF3

-NHSO2CH2CH2CF3

-NH(2-pyridinyl)

-NH(3-pyridinyl)
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-NH(4-pyridinyl)

-NH(2-pyrimidinyl)

-NH(4-pyrimidinyl)

-NH(5-pyrimidinyl)

-NH(6-CF3-2-pyridinyl)

-NH(4-CF3-2-pyridinyl)

-NH(3-CF3-2-pyridinyl)

-NH(5-CF3-2-pyrimidinyl)

-NH(5-CF3-2-pyridinyl)

-NH(4-CF3-2-pyrimidinyl)

-NH(6-metyl-2-pyridinyl)

-NH(4-metyl-2-pyridinyl)

-NH(3-metyl-2-pyridinyl)

-NH(5-metyl-2-pyrimidinyl)

-NH(5-metyl-2-pyridinyl)

-NH(4-metyl-2-pyrimidinyl)

-NH(6-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(4-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(3-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(5-metoxy-2-pyrimidinyl)

-NH(5-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(4-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(4-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(3-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(5-CF3-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(4-CF3-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(4-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(3-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(5-metyl-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(4-metyl-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(4-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(3-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(5-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-metoxy- 2-pyridinyl)

-CH2(4-metoxy-2 -pyrimidinyl)

-CH2(5-pyrimidinyl)

-CH2(6-bróm-2-pyridinyl)

-CH2(2-pyrimidinyl)

-CH2(3-(OCF3)fenyl)

-CH2(2-tiazolyl)

-CH2(5-metyl-2-pyrazinyl)

-CH2(4-pyridinyl)

-CH2(2-pyridinyl)

Ph

3-pyridinyl

-CH2(3-pyridinyl)

2-pyridinyl

2-pyrazinyl

-CH2CH2(2-pyridinyl)

4-pyridinyl

4-CF3-2-pyridinyl

-CH2CH2CH2(2-pyridinyl)

3-CF3-2-pyridinyl

4-CF3-2-pyrimidinyl

6-CF3-2-pyridinyl

5-CF3-2-pyridinyl

5-CF3-2-pyrazinyl

5-CF3-2-pyrimidinyl

-CH2CH2N(-C(O)CH2CH2C(O)-)

-CH2CH2CH2(1-imidazolyl)

-CH(-C(O)OCH2CH2-)

-CH2(4-pyrimidinyl)

pyridazinyl

6-CF3-3-pyrazinyl

A je CF
R

R

R

Me

Et

Pr

i-Pr

-CH2(c-Pr)

-CH(Me)(c-Pr)

Bu

s-Bu

i-Bu

t-Bu

-CH2Ph

-CH2CH=CH2

-CH2C≡CH

-C(Me)2C≡CH

-CH2CH2F

-CH2CHF2

-CH2CF3

-CH(Me)CF3

-CH2CH2CF3

-CH2CF2CF3

-CH2CF2CH3

-CH2CH2CF2CF3

-CH(i-Pr)CF3

-CH2CH2OMe

-CH2OEt

-CH2CH2O(i-Pr)

-CH2CH2OEt

-CH2CH2CH2OMe

-CH2CH(Me)OMe

-CH(Et)CH2OMe

-CH(Me)CH2OMe

-CH2CH2S(O)Me

-CH2CH2SMe

-CH2CH2SEt

-CH2CH2SO2Me

-CH2CH2SO2Et

-CH2CH2S(O)Et

-CH2CH2S(O)(t-Bu)

-CH2CH2S(t-Bu)
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-CH(Me)CH2SMe

-CH2CH2SO2(t-Bu)

-CH(Me)CH2SO2Me

-CH(Me)CH2S(O)Me

-CH2CH2S(O)CH2CF3

-CH2CH2SCH2CF3

-CH2CH2SO2CH2CF3

-CH2CH2SO2CH2CH2CF3

-CH2CH2SCH2CH2CF3

-CH2CH2S(O)CH2CH2CF3

-CH2CN

-CH2CH2CN

-C(Me)2CN

-CH2CH2N(i-Pr)2

-CH2CH2N(Me)2

-CH2CH(OMe)2

c-Pr

c-Bu

1-metylcyklopropyl

3-metoxycyklobutyl

-CH(Ph)(c-Pr)

-CH(Me)(c-Pr)

3-tietanyl

3,3-difluórcyklobutyl

3-oxetanyl

-CH2(oxiranyl)

3-tietanyl-1,1-dioxid

3-tietanyl-1-oxid

-CH2(CH(-OC(Me)2OCH2-))

-CH2(tetrahydro-2-furanyl)

-CH2(2-furanyl)

tetrahydro-2-furanyl

-CH2(2-tienyl)

-CH2(CH(-OCH2CH2O-)

-CH2CO2Me

-CH2(2,2-difluórcyklopropyl)

-C(-CH2CH2-)CO2Me

-CH(Me)CO2Et

-CH(i-Pr)CO2Me

-CH2C(O)NHMe

-CH2C(O)NMe2

-CH(Me)C(O)NHMe

-CH(Me)C(O)NH(t-Bu)

-OCH2(c-Pr)

-CH(Me)C(O)NMe2

-OCH2CH=CH2

-NHC(O)(i-Pr)

-NHC(O)Me

-NHCO2Me

-NHC(O)(3-pyridinyl)

-NHC(O)(t-Bu)

-NHC(O)Ph

-NH(c-hexyl)

-NHC(O)NH(i-Pr)

-NH(c-Pr)

-NHC(O)(2-tienyl)

-NH(CH2CF3)

-NHC(O)CF3

-NHCO2Et

-NHC(O)(2-furanyl)

-C(O)C(O)Me

-NHCO2CH2CF3

-C(O)CO2Me

-C(O)(2-pyridinyl)

-NHC(O)NMe2

-NHC(O)NHMe

-NHC(O)NHCH2CF3

-NHC(O)CH2CH2CF3

-NHC(O)Et

-NHC(O)CH2CF3

-NHSO2CF3

-NHSO2CH2CF3

-NHSO2CH2CH2CF3

-NH(2-pyridinyl)

-NH(3-pyridinyl)

-NH(4-pyridinyl)

-NH(2-pyrimidinyl)

-NH(4-pyrimidinyl)

-NH(5-pyrimidinyl)

-NH(6-CF3-2-pyridinyl)

-NH(4-CF3-2-pyridinyl)

-NH(3-CF3-2-pyridinyl)

-NH(5-CF3-2-pyrimidinyl)

-NH(5-CF3-2-pyridinyl)

-NH(4-CF 3-2-pyrimidinyl)

-NH(6-metyl-2-pyridinyl)

-NH(4-metyl-2-pyridinyl)

-NH(3-metyl-2-pyridinyl)

-NH(5-metyl-2-pyrimidinyl)

-NH(5-metyl-2-pyridinyl)

-NH(4-metyl-2-pyrimidinyl)

-NH(6-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(4-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(3 -metoxy-2-pyridinyl)

-NH(5-metoxy-2-pyrimidinyl)

-NH(5-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(4-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(4-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(3-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(5-CF3-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(4-CF3-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(4-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(3-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(5-metyl-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(4-metyl-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(4-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(3-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(5-metoxy- 2-pyrimidinyl)

-CH2(5-metoxy- 2-pyridinyl)

-CH2(4 -metoxy-2 -pyrimidinyl)

-CH2(5-pyrimidinyl)

-CH2(6-bróm-2-pyridinyl)
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-CH2(2-pyrimidinyl)

-CH2(3-(OCF3)fenyl)

-CH2(2-tiazolyl)

-CH2(5-metyl-2-pyrazinyl)

-CH2(4-pyridinyl)

-CH2(2-pyridinyl)

Ph

3-pyridinyl

-CH2(3-pyridinyl)

2-pyridinyl

2-pyrazinyl

-CH2CH2(2-pyridinyl)

4-pyridinyl

4-CF3-2-pyridinyl

-CH2CH2CH2(2-pyridinyl)

3-CF3-2-pyridinyl

4-CF3-2-pyrimidinyl

6-CF3-2-pyridinyl

5-CF3-2-pyridinyl

5-CF3-2-pyrazinyl

5-CF3-2-pyrimidinyl

-CH2CH2N(-C(O)CH2CH2C(O)-)

-CH2CH2CH2(1-imidazolyl)

-CH(-C(O)OCH2CH2-)

-CH2(4 -pyrimidinyl)

pyridazinyl

6-CF3-3-pyrazinyl

A je N
R

R

R

Me

Et

Pr

i-Pr

-CH2(c-Pr)

-CH(Me)(c-Pr)

Bu

s-Bu

i-Bu

t-Bu

-CH2Ph

-CH2CH=CH2

-CH2C≡CH

-C(Me)2C≡CH

-CH2CH2F

-CH2CHF2

-CH2CF3

-CH(Me)CF3

-CH2CH2CF3

-CH2CF2CF3

-CH2CF2CH3

-CH2CH2CF2CF3

-CH(i-Pr)CF3

-CH2CH2OMe

-CH2OEt

-CH2CH2O(i-Pr)

-CH2CH2OEt

-CH2CH2CH2OMe

-CH2CH(Me)OMe

-CH(Et)CH2OMe

-CH(Me)CH2OMe

-CH2CH2S(O)Me

-CH2CH2SMe

-CH2CH2SEt

-CH2CH2SO2Me

-CH2CH2SO2Et

-CH2CH2S(O)Et

-CH2CH2S(O)(t-Bu)

-CH2CH2S(t-Bu)

-CH(Me)CH2SMe

-CH2CH2SO2(t-Bu)

-CH(Me)CH2SO2Me

-CH(Me)CH2S(O)Me

-CH2CH2S(O)CH2CF3

-CH2CH2SCH2CF3

-CH2CH2SO2CH2CF3

-CH2CH2SO2CH2CH2CF3

-CH2CH2SCH2CH2CF3

-CH2CH2S(O)CH2CH2CF3

-CH2CN

-CH2CH2CN

-C(Me)2CN

-CH2CH2N(i-Pr)2

-CH2CH2N(Me)2

-CH2CH(OMe)2

c-Pr

c-Bu

1 -metylcyklopropyl

3-metoxycyklobutyl

-CH(Ph)(c-Pr)

-CH(Me)(c-Pr)

3-tietanyl

3,3-difluórcyklobutyl

3-oxetanyl

-CH2(oxiranyl)

3-tietanyl-1,1-dioxid

3-tietanyl-1-oxid

-CH2(CH(-OC(Me)2OCH2-))

-CH2(tetrahydro-2-furanyl)

-CH2(2-furanyl)

tetrahydro-2-furanyl

-CH2(2-tienyl)

-CH2(CH(-OCH2CH2O-)

-CH2CO2Me

-CH2(2,2-difluórcyklopropyl)

-C(-CH2CH2-)CO2Me

-CH(Me)CO2Et

-CH(i-Pr)CO2Me

-CH2C(O)NHMe

-CH2C(O)NMe2

-CH(Me)C(O)NHMe

- 37 -

-CH(Me)C(O)NH(t-Bu)

-OCH2(c-Pr)

-CH(Me)C(O)NMe2

-OCH2CH=CH2

-NHC(O)(i-Pr)

-NHC(O)Me

-NHCO2Me

-NHC(O)(3-pyridinyl)

-NHC(O)(t-Bu)

-NHC(O)Ph

-NH(c-hexyl)

-NHC(O)NH(i-Pr)

-NH(c-Pr)

-NHC(O)(2-tienyl)

-NH(CH2CF3)

-NHC(O)CF3

-NHCO2Et

-NHC(O)(2-furanyl)

-C(O)C(O)Me

-NHCO2CH2CF3

-C(O)CO2Me

-C(O)(2-pyridinyl)

-NHC(O)NMe2

-NHC(O)NHMe

-NHC(O)NHCH2CF3

-NHC(O)CH2CH2CF3

-NHC(O)Et

-NHC(O)CH2CF3

-NHSO2CF3

-NHSO2CH2CF3

-NHSO2CH2CH2CF3

-NH(2-pyridinyl)

-NH(3-pyridinyl)

-NH(4-pyridinyl)

-NH(2-pyrimidinyl)

-NH(4-pyrimidinyl)

-NH(5-pyrimidinyl)

-NH(6-CF3-2-pyridinyl)

-NH(4-CF3-2-pyridinyl)

-NH(3-CF3-2-pyridinyl)

-NH(5-CF3-2-pyrimidinyl)

-NH(5-CF3-2-pyridinyl)

-NH(4-CF3-2-pyrimidinyl)

-NH(6-metyl-2-pyridinyl)

-NH(4-metyl-2-pyridinyl)

-NH(3-metyl- 2-pyridinyl)

-NH(5-metyl- 2-pyrimidinyl)

-NH(5-metyl- 2-pyridinyl)

-NH(4-metyl-2-pyrimidinyl)

-NH(6-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(4-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(3 -metoxy-2-pyridinyl)

-NH(5-metoxy-2-pyrimidinyl)

-NH(5-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(4-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(4-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(3-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(5-CF3-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(4-CF3-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(4-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(3-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(5-metyl-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(4-metyl-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(4-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(3-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(5-metoxy- 2-pyrimidinyl)

-CH2(5-metoxy- 2-pyridinyl)

-CH2(4-metoxy-2 -pyrimidinyl)

-CH2(5-pyrimidinyl)

-CH2(6-bróm-2-pyridinyl)

-CH2(2-pyrimidinyl)

-CH2(3-(OCF3)fenyl)

-CH2(2-tiazolyl)

-CH2(5-metyl-2-pyrazinyl)

-CH2(4-pyridinyl)

-CH2(2-pyridinyl)

Ph

3-pyridinyl

-CH2(3-pyridinyl)

2-pyridinyl

2-pyrazinyl

-CH2CH2(2-pyridinyl)

4-pyridinyl

4-CF3-2-pyridinyl

-CH2CH2CH2(2-pyridinyl)

3-CF3-2-pyridinyl

4-CF3-2-pyrimidinyl

6-CF3-2-pyridinyl

5-CF3-2-pyridinyl

5-CF3-2-pyrazinyl

5-CF3-2-pyrimidinyl

-CH2CH2N(-C(O)CH2CH2C(O)-)

-CH2CH2CH2(1-imidazolyl)

-CH(-C(O)OCH2CH2-)

-CH2(4-pyrimidinyl)

pyridazinyl

6-CF3-3-pyrazinyl
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TABUĽKA 1b

A je CH
R

R

R

Me

Et

Pr

i-Pr

-CH2(c-Pr)

-CH(Me)(c-Pr)

Bu

s-Bu

i-Bu

t-Bu

-CH2Ph

-CH2CH=CH2

-CH2C≡CH

-C(Me)2C≡CH

-CH2CH2F

-CH2CHF2

-CH2CF3

-CH(Me)CF3

-CH2CH2CF3

-CH2CF2CF3

-CH2CF2CH3

-CH2CH2CF2CF3

-CH(i-Pr)CF3

-CH2CH2OMe

-CH2OEt

-CH2CH2O(i-Pr)

-CH2CH2OEt

-CH2CH2CH2OMe

-CH2CH(Me)OMe

-CH(Et)CH2OMe

-CH(Me)CH2OMe

-CH2CH2S(O)Me

-CH2CH2SMe

-CH2CH2SEt

-CH2CH2SO2Me

-CH2CH2SO2Et

-CH2CH2S(O)Et

-CH2CH2S(O)(t-Bu)

-CH2CH2S(t-Bu)

-CH(Me)CH2SMe

-CH2CH2SO2(t-Bu)

-CH(Me)CH2SO2Me

-CH(Me)CH2S(O)Me

-CH2CH2S(O)CH2CF3

-CH2CH2SCH2CF3

-CH2CH2SO2CH2CF3

-CH2CH2SO2CH2CH2CF3

-CH2CH2SCH2CH2CF3

-CH2CH2S(O)CH2CH2CF3

-CH2CN

-CH2CH2CN

-C(Me)2CN

-CH2CH2N(i-Pr)2

-CH2CH2N(Me)2

-CH2CH(OMe)2

c-Pr

c-Bu

1 -metylcyklopropyl

3-metoxycyklobutyl

-CH(Ph)(c-Pr)

-CH(Me)(c-Pr)

3-tietanyl

3,3-difluórcyklobutyl

3-oxetanyl

-CH2(oxiranyl)

3-tietanyl-1,1-dioxid

3-tietanyl-1-oxid

-CH2(CH(-OC(Me)2OCH2-))

-CH2(tetrahydro-2-furanyl)

-CH2(2-furanyl)

tetrahydro- 2- furanyl

-CH2(2-tienyl)

-CH2(CH(-OCH2CH2O-)

-CH2CO2Me

-CH2(2,2-difluórcyklopropyl)

-C(-CH2CH2-)CO2Me

-CH(Me)CO2Et

-CH(i-Pr)CO2Me

-CH2C(O)NHMe

-CH2C(O)NMe2

-CH(Me)C(O)NHMe

-CH(Me)C(O)NH(t-Bu)

-OCH2(c-Pr)

-CH(Me)C(O)NMe2

-OCH2CH=CH2

-NHC(O)(i-Pr)

-NHC(O)Me

-NHCO2Me

-NHC(O)(3-pyridinyl)

-NHC(O)(t-Bu)
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-NHC(O)Ph

-NH(c-hexyl)

-NHC(O)NH(i-Pr)

-NH(c-Pr)

-NHC(O)(2-tienyl)

-NH(CH2CF3)

-NHC(O)CF3

-NHCO2Et

-NHC(O)(2-furanyl)

-C(O)C(O)Me

-NHCO2CH2CF3

-C(O)CO2Me

-C(O)(2-pyridinyl)

-NHC(O)NMe2

-NHC(O)NHMe

-NHC(O)NHCH2CF3

-NHC(O)CH2CH2CF3

-NHC(O)Et

-NHC(O)CH2CF3

-NHSO2CF3

-NHSO2CH2CF3

-NHSO2CH2CH2CF3

-NH(2-pyridinyl)

-NH(3-pyridinyl)

-NH(4-pyridinyl)

-NH(2-pyrimidinyl)

-NH(4-pyrimidinyl)

-NH(5-pyrimidinyl)

-NH(6-CF3-2-pyridinyl)

-NH(4-CF3-2-pyridinyl)

-NH(3-CF3-2-pyridinyl)

-NH(5-CF3-2-pyrimidinyl)

-NH(5-CF3-2-pyridinyl)

-NH(4-CF3-2-pyrimidinyl)

-NH(6-metyl-2-pyridinyl)

-NH(4-metyl-2-pyridinyl)

-NH(3-metyl- 2-pyridinyl)

-NH(5-metyl-2-pyrimidinyl)

-NH(5-metyl-2-pyridinyl)

-NH(4-metyl-2-pyrimidinyl)

-NH(6-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(4-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(3 -metoxy-2-pyridinyl)

-NH(5-metoxy-2-pyrimidinyl)

-NH(5-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(4-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(4-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(3-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(5-CF3-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(4-CF3-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(4-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(3-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(5-metyl-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(4-metyl-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(4-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(3-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(5-metoxy- 2-pyrimidinyl)

-CH2(5-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(4-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-pyrimidinyl)

-CH2(6-bróm-2-pyridinyl)

-CH2(2-pyrimidinyl)

-CH2(3-(OCF3)fenyl)

-CH2(2-tiazolyl)

-CH2(5-metyl-2-pyrazinyl)

-CH2(4-pyridinyl)

-CH2(2-pyridinyl)

Ph

3-pyridinyl

-CH2(3-pyridinyl)

2-pyridinyl

2-pyrazinyl

-CH2CH2(2-pyridinyl)

4-pyridinyl

4-CF3-2-pyridinyl

-CH2CH2CH2(2-pyridinyl)

3-CF3-2-pyridinyl

4-CF3-2-pyrimidinyl

6-CF3-2-pyridinyl

5-CF3-2-pyridinyl

5-CF3-2-pyrazinyl

5-CF3-2-pyrimidinyl

-CH2CH2N(-C(O)CH2CH2C(O)-)

-CH2CH2CH2(1-imidazolyl)

-CH(-C(O)OCH2CH2-)

-CH2(4-pyrimidinyl)

pyridazinyl

6-CF3-3-pyrazinyl

A je CF
R

R

R

Me

Et

Pr

i-Pr

-CH2(c-Pr)

-CH(Me)(c-Pr)

Bu

s-Bu

i-Bu

t-Bu

-CH2Ph

-CH2CH=CH2

-CH2C=CH

-C(Me)2C≡CH

-CH2CH2F

-CH2CHF2

-CH2CF3

-CH(Me)CF3
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-CH2CH2CF3

-CH2CF2CF3

-CH2CF2CH3

-CH2CH2CF2CF3

-CH(i-Pr)CF3

-CH2CH2OMe

-CH2OEt

-CH2CH2O(i-Pr)

-CH2CH2OEt

-CH2CH2CH2OMe

-CH2CH(Me)OMe

-CH(Et)CH2OMe

-CH(Me)CH2OMe

-CH2CH2S(O)Me

-CH2CH2SMe

-CH2CH2SEt

-CH2CH2SO2Me

-CH2CH2SO2Et

-CH2CH2S(O)Et

-CH2CH2S(O)(t-Bu)

-CH2CH2S(t-Bu)

-CH(Me)CH2SMe

-CH2CH2SO2(t-Bu)

-CH(Me)CH2SO2Me

-CH(Me)CH2S(O)Me

-CH2CH2S(O)CH2CF3

-CH2CH2SCH2CF3

-CH2CH2SO2CH2CF3

-CH2CH2SO2CH2CH2CF3

-CH2CH2SCH2CH2CF3

-CH2CH2S(O)CH2CH2CF3

-CH2CN

-CH2CH2CN

-C(Me)2CN

-CH2CH2N(i-Pr)2

-CH2CH2N(Me)2

-CH2CH(OMe)2

c-Pr

c-Bu

1 -metylcyklopropyl

3-metoxycyklobutyl

-CH(Ph)(c-Pr)

-CH(Me)(c-Pr)

3-tietanyl

3,3-difluórcyklobutyl

3-oxetanyl

-CH2(oxiranyl)

3-tietanyl-1,1-dioxid

3-tietanyl-1-oxid

-CH2(CH(-OC(Me)2OCH2-))

-CH2(tetrahydro-2-furanyl)

-CH2(2-furanyl)

tetrahydro- 2- furanyl

-CH2(2-tienyl)

-CH2(CH(-OCH2CH2O-)

-CH2CO2Me

-CH2(2,2-difluórcyklopropyl)

-C(-CH2CH2-)CO2Me

-CH(Me)CO2Et

-CH(i-Pr)CO2Me

-CH2C(O)NHMe

-CH2C(O)NMe2

-CH(Me)C(O)NHMe

-CH(Me)C(O)NH(t-Bu)

-OCH2(c-Pr)

-CH(Me)C(O)NMe2

-OCH2CH=CH2

-NHC(O)(i-Pr)

-NHC(O)Me

-NHCO2Me

-NHC(O)(3-pyridinyl)

-NHC(O)(t-Bu)

-NHC(O)Ph

-NH(c-hexyl)

-NHC(O)NH(i-Pr)

-NH(c-Pr)

-NHC(O)(2-tienyl)

-NH(CH2CF3)

-NHC(O)CF3

-NHCO2Et

-NHC(O)(2-furanyl)

-C(O)C(O)Me

-NHCO2CH2CF3

-C(O)CO2Me

-C(O)(2-pyridinyl)

-NHC(O)NMe2

-NHC(O)NHMe

-NHC(O)NHCH2CF3

-NHC(O)CH2CH2CF3

-NHC(O)Et

-NHC(O)CH2CF3

-NHSO2CF3

-NHSO2CH2CF3

-NHSO2CH2CH2CF3

-NH(2-pyridinyl)

-NH(3-pyridinyl)

-NH(4-pyridinyl)

-NH(2-pyrimidinyl)

-NH(4-pyrimidinyl)

-NH(5-pyrimidinyl)

-NH(6-CF3-2-pyridinyl)

-NH(4-CF3-2-pyridinyl)

-NH(3-CF3-2-pyridinyl)

-NH(5-CF3-2-pyrimidinyl)

-NH(5-CF3-2-pyridinyl)

-NH(4-CF3-2-pyrimidinyl)

-NH(6-metyl-2-pyridinyl)

-NH(4-metyl-2-pyridinyl)

-NH(3-metyl-2-pyridinyl)

-NH(5-metyl-2-pyrimidinyl)

-NH(5-metyl-2-pyridinyl)

-NH(4-metyl-2-pyrimidinyl)

-NH(6-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(4-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(3 -metoxy-2-pyridinyl)

-NH(5-metoxy-2-pyrimidinyl)

-NH(5-metoxy-2-pyridinyl)
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-NH(4-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(4-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(3-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(5-CF3-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(4-CF3-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(4-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(3-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(5-metyl-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(4-metyl-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(4-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(3-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(5-metoxy- 2-pyrimidinyl)

-CH2(5-metoxy- 2-pyridinyl)

-CH2(4-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-pyrimidinyl)

-CH2(6-bróm-2-pyridinyl)

-CH2(2-pyrimidmyl)

-CH2(3-(OCF3)fenyl)

-CH2(2-tiazolyl)

-CH2(5-metyl-2-pyrazinyl)

-CH2(4-pyridinyl)

-CH2(2-pyridinyl)

Ph

3-pyridinyl

-CH2(3-pyridinyl)

2-pyridinyl

2-pyrazinyl

-CH2CH2(2-pyridinyl)

4-pyridinyl

4-CF3-2-pyridinyl

-CH2CH2CH2(2-pyridinyl)

3-CF3-2-pyridinyl

4-CF3-2-pyrimidinyl

6-CF3-2-pyridinyl

5-CF3-2-pyridinyl

5-CF3-2-pyrazinyl

5-CF3-2-pyrimidinyl

-CH2CH2N(-C(O)CH2CH2C(O)-)

-CH2CH2CH2(1-imidazolyl)

-CH(-C(O)OCH2CH2-)

-CH2(4-pyrimidinyl)

pyridazinyl

6-CF3-3-pyrazinyl

A je N
R

R

R

Me

Et

Pr

i-Pr

-CH2(c-Pr)

-CH(Me)(c-Pr)

Bu

s-Bu

i-Bu

t-Bu

-CH2Ph

-CH2CH=CH2

-CH2C≡CH

-C(Me)2C≡CH

-CH2CH2F

-CH2CHF2

-CH2CF3

-CH(Me)CF3

-CH2CH2CF3

-CH2CF2CF3

-CH2CF2CH3

-CH2CH2CF2CF3

-CH(i-Pr)CF3

-CH2CH2OMe

-CH2OEt

-CH2CH2O(i-Pr)

-CH2CH2OEt

-CH2CH2CH2OMe

-CH2CH(Me)OMe

-CH(Et)CH2OMe

-CH(Me)CH2OMe

-CH2CH2S(O)Me

-CH2CH2SMe

-CH2CH2SEt

-CH2CH2SO2Me

-CH2CH2SO2Et

-CH2CH2S(O)Et

-CH2CH2S(O)(t-Bu)

-CH2CH2S(t-Bu)

-CH(Me)CH2SMe

-CH2CH2SO2(t-Bu)

-CH(Me)CH2SO2Me

-CH(Me)CH2S(O)Me

-CH2CH2S(O)CH2CF3

-CH2CH2SCH2CF3

-CH2CH2SO2CH2CF3

-CH2CH2SO2CH2CH2CF3

-CH2CH2SCH2CH2CF3

-CH2CH2S(O)CH2CH2CF3

-CH2CN

-CH2CH2CN

-C(Me)2CN

-CH2CH2N(i-Pr)2

-CH2CH2N(Me)2

-CH2CH(OMe)2

c-Pr

c-Bu

1 -metylcyklopropyl

3-metoxycyklobutyl

-CH(Ph)(c-Pr)
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-CH(Me)(c-Pr)

3-tietanyl

3,3-difluórcyklobutyl

3-oxetanyl

-CH2(oxiranyl)

3-tietanyl-1,1-dioxid

3-tietanyl-1-oxid

-CH2(CH(-OC(Me)2OCH2-))

-CH2(tetrahydro-2-furanyl)

-CH2(2-furanyl)

tetrahydro-2-furanyl

-CH2(2-tienyl)

-CH2(CH(-OCH2CH2O-)

-CH2CO2Me

-CH2(2,2-difluórcyklopropyl)

-C(-CH2CH2-)CO2Me

-CH(Me)CO2Et

-CH(i-Pr)CO2Me

-CH2C(O)NHMe

-CH2C(O)NMe2

-CH(Me)C(O)NHMe

-CH(Me)C(O)NH(t-Bu)

-OCH2(c-Pr)

-CH(Me)C(O)NMe2

-OCH2CH=CH2

-NHC(O)(i-Pr)

-NHC(O)Me

-NHCO2Me

-NHC(O)(3-pyridinyl)

-NHC(O)(t-Bu)

-NHC(O)Ph

-NH(c-hexyl)

-NHC(O)NH(i-Pr)

-NH(c-Pr)

-NHC(O)(2-tienyl)

-NH(CH2CF3)

-NHC(O)CF3

-NHCO2Et

-NHC(O)(2-furanyl)

-C(O)C(O)Me

-NHCO2CH2CF3

-C(O)CO2Me

-C(O)(2-pyridinyl)

-NHC(O)NMe2

-NHC(O)NHMe

-NHC(O)NHCH2CF3

-NHC(O)CH2CH2CF3

-NHC(O)Et

-NHC(O)CH2CF3

-NHSO2CF3

-NHSO2CH2CF3

-NHSO2CH2CH2CF3

-NH(2-pyridinyl)

-NH(3-pyridinyl)

-NH(4-pyridinyl)

-NH(2-pyrimidinyl)

-NH(4-pyrimidinyl)

-NH(5-pyrimidinyl)

-NH(6-CF3-2-pyridinyl)

-NH(4-CF3-2-pyridinyl)

-NH(3-CF3-2-pyridinyl)

-NH(5-CF3-2-pyrimidinyl)

-NH(5-CF3-2-pyridinyl)

-NH(4-CF3-2-pyrimidinyl)

-NH(6-metyl-2-pyridinyl)

-NH(4-metyl-2-pyridinyl)

-NH(3-metyl-2-pyridinyl)

-NH(5-metyl-2-pyrimidinyl)

-NH(5-metyl-2-pyridinyl)

-NH(4-metyl-2-pyrimidinyl)

-NH(6-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(4-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(3 -metoxy-2-pyridinyl)

-NH(5-metoxy-2-pyrimidinyl)

-NH(5-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(4-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(4-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(3-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(5-CF3-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(4-CF3-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(4-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(3-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(5-metyl-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(4-metyl-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(4-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(3-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(5-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(4-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-pyrimidinyl)

-CH2(6-bróm-2-pyridinyl)

-CH2(2-pyrimidinyl)

-CH2(3-(OCF3)fenyl)

-CH2(2-tiazolyl)

-CH2(5-metyl-2-pyrazinyl)

-CH2(4-pyridinyl)

-CH2(2-pyridinyl)

Ph

3-pyridinyl

-CH2(3-pyridinyl)

2-pyridinyl

2-pyrazinyl

-CH2CH2(2-pyridinyl)

4-pyridinyl

4-CF3-2-pyridinyl

-CH2CH2CH2(2-pyridinyl)

3-CF3-2-pyridinyl

4-CF3-2-pyrimidinyl

6-CF3-2-pyridinyl

5-CF3-2-pyridinyl

5-CF3-2-pyrazinyl

5-CF3-2-pyrimidinyl
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-CH2CH2N(-C(O)CH2CH2C(O)-)

-CH2CH2CH2(1-imidazolyl)

-CH(-C(O)OCH2CH2-)

-CH2(4-pyrimidinyl)

pyridazinyl

6-CF3-3-pyrazinyl

TABUĽKA 1c

A je CH
R

R

N(-CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH(OMe)CH2-)

N(-CH2CH2CF2CH2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CF2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH2SCH2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH2OCH2CH2-)

N(-CH2CH2N(C(O)(c-Pr))CH2CH2-)

N(-CH2CH2N(Me)CH2CH2-)

N(-CH2C(Me)2N=CH-)

N(-CH2CH2CH2CH(CF3)CH2-)

N(CH2C≡CH)2

N(Et)2

N(Pr)CH2(c-Pr)

N(Et)(c-hexyl)

N(-CHC(O)SCH2CH2-)
A je CF
R

R

N(-CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH(OMe)CH2-)

N(-CH2CH2CF2CH2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CF2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH2SCH2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH2OCH2CH2-)

N(-CH2CH2N(C(O)(c-Pr))CH2CH2-)

N(-CH2CH2N(Me)CH2CH2-)

N(-CH2C(Me)2N=CH-)

N(-CH2CH2CH2CH(CF3)CH2-)

N(CH2C≡CH)2

N(Et)2

N(Pr)CH2(c-Pr)

N(Et)(c-hexyl)

N(-CHC(O)SCH2CH2-)
A je N
R

R

N(-CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH(OMe)CH2-)

N(-CH2CH2CF2CH2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CF2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH2SCH2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH2OCH2CH2-)

N(-CH2CH2N(C(O)(c-Pr))CH2CH2-)

N(-CH2CH2N(Me)CH2CH2-)

N(-CH2C(Me)2N=CH-)

N(-CH2CH2CH2CH(CF3)CH2-)
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N(CH2C≡CH)2

N(Et)2

N(Pr)CH2(c-Pr)

N(Et)(c-hexyl)

N(-CHC(O)SCH2CH2-)
TABUĽKA 1d

A je CH
R

R

N(-CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH(OMe)CH2-)

N(-CH2CH2CF2CH2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CF2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH2SCH2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH2OCH2CH2-)

N(-CH2CH2N(C(O)(c-Pr))CH2CH2-)

N(-CH2CH2N(Me)CH2CH2-)

N(-CH2C(Me)2N=CH-)

N(-CH2CH2CH2CH(CF3)CH2-)

N(CH2C≡CH)2

N(Et)2

N(Pr)CH2(c-Pr)

N(Et)(c-hexyl)

N(-CHC(O)SCH2CH2-)
A je CF
R

R

N(-CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH(OMe)CH2-)

N(-CH2CH2CF2CH2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CF2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH2SCH2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH2OCH2CH2-)

N(-CH2CH2N(C(O)(c-Pr))CH2CH2-)

N(-CH2CH2N(Me)CH2CH2-)

N(-CH2C(Me)2N=CH-)

N(-CH2CH2CH2CH(CF3)CH2-)

N(CH2C≡CH)2

N(Et)2

N(Pr)CH2(c-Pr)

N(Et)(c-hexyl)

N(-CHC(O)SCH2CH2-)
A je N
R

R

N(-CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH(OMe)CH2-)

N(-CH2CH2CF2CH2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CF2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH2SCH2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH2OCH2CH2-)

N(-CH2CH2N(C(O)(c-Pr))CH2CH2-)

N(-CH2CH2N(Me)CH2CH2-)
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N(-CH2C(Me)2N=CH-)

N(-CH2CH2CH2CH(CF3)CH2-)

N(CH2C≡CH)2

N(Et)2

N(Pr)CH2(c-Pr)

N(Et)(c-hexyl)

N(-CHC(O)SCH2CH2-)
TABUĽKA 1e

A je CH
R

R

3-metyl-2-pyridinyl

3 -metoxy-2-pyridinyl

3-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

3-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

4-metyl-2-pyridinyl

4-metoxy-2-pyridinyl

4-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

4-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

5-metyl-2-pyridinyl

5-metoxy-2-pyridinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

6-metyl-2-pyridinyl

6-metoxy-2-pyridinyl

6-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

6-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

2-metyl-3-pyridinyl

2-metoxy-3-pyridinyl

2-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

2-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

4-metyl-3-pyridinyl

4-metoxy-3-pyridinyl

4-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

4-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

5-metyl-3-pyridinyl

5-metoxy-3-pyridinyl

5-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

5-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

6-metyl-3-pyridinyl

6-metoxy-3-pyridinyl

6-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

6-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

2-metyl-4-pyridinyl

2-metoxy-4-pyridinyl

2-(trifluórmetyl)-4-pyridinyl

2-(CH(=NOMe))-4-pyridinyl

3-metyl-4-pyridinyl

3-metoxy-4-pyridinyl

3-(trifluórmetyl)-4-pyridinyl

3-(CH(=NOMe))-4-pyridinyl

3-metyl-2-pyrazinyl

3-metoxy-2-pyrazinyl

3-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

3-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

5-metyl-2-pyrazinyl

5-metoxy-2-pyrazinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

6-metyl-2-pyrazinyl

6-metoxy-2-pyrazinyl

6-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

6-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

4-metyl-2-pyrimidinyl

4-metoxy-2-pyrimidinyl
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4-(trifluórmetyl)-2-pyrimidinyl

4-(CH(=NOMe))-2-pyrimidinyl

5-metyl-2-pyrimidinyl

5-metoxy-2-pyrimidinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyrimidinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyrimidinyl

2-metyl-4-pyrimidinyl

2-metoxy-4-pyrimidinyl

2-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

2-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

5-metyl-4-pyrimidinyl

5-metoxy-4-pyrimidinyl

5-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

5-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

6-metyl-4-pyrimidinyl

6-metoxy-4-pyrimidinyl

6-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

6-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

3-metyl-1-pyrazolyl

3-metoxy-1-pyrazolyl

3-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

3-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

4-metyl-1-pyrazolyl

4-metoxy-1-pyrazolyl

4-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

4-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

5-metyl-1-pyrazolyl

5-metoxy-1-pyrazolyl

5-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

5-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

4-metyl-1,2,3-triazin-2-yl

4-metoxy-1,2,3-triazin-2-yl

4-(trifluórmetyl)-1,2,3-triazin-2-yl

4-(CH(=NOMe))-1,2,3-triazin-2-yl

6-(2-pyrimidinyl)-2-pyridinyl

2-(2-pyridinyl)-4-tiazolyl

2-(2-tiazolyl)-4-tiazolyl

2-(2-pyrimidinyl)etinyl

1,3,4-oxadiazol-2-yl

tetrahydro-3-furanyl

tetrahydro-2-furanyl

4,5-dihydro-3-izoxazolyl

3-izoxazolyl

fenyl

2-(trifluórmetyl)fenyl

3-(trifluórmetyl)fenyl

4-(trifluórmetyl)fenyl

6-(trifluórmetyl)-3-pyrazinyl
A je CF

R

R

3-metyl-2-pyridinyl

3-metoxy-2-pyridinyl

3-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

3-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

4-metyl-2-pyridinyl

4-metoxy-2-pyridinyl

4-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

4-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

5-metyl-2-pyridinyl

5-metoxy-2-pyridinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

6-metyl-2-pyridinyl

6-metoxy-2-pyridinyl

6-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

6-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

2-metyl-3-pyridinyl

2-metoxy-3-pyridinyl

2-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

2-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

4-metyl-3-pyridinyl

4-metoxy-3-pyridinyl

4-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

4-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl
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5-metyl-3-pyridinyl

5-metoxy-3-pyridinyl

5-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

5-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

6-metyl-3-pyridinyl

6-metoxy-3-pyridinyl

6-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

6-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

2-metyl-4-pyridinyl

2-metoxy-4-pyridinyl

2-(trifluórmetyl)-4-pyridinyl

2-(CH(=NOMe))-4-pyridinyl

3-metyl-4-pyridinyl

3-metoxy-4-pyridinyl

3-(trifluórmetyl)-4-pyridinyl

3-(CH(=NOMe))-4-pyridinyl

3-metyl-2-pyrazinyl

3-metoxy-2-pyrazinyl

3-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

3-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

5-metyl-2-pyrazinyl

5-metoxy-2-pyrazinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

6-metyl-2-pyrazinyl

6-metoxy-2-pyrazinyl

6-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

6-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

4-metyl-2-pyrimidinyl

4-metoxy-2-pyrimidinyl

4-(trifluórmetyl)-2-pyrimidinyl

4-(CH(=NOMe))-2-pyrimidinyl

5-metyl-2-pyrimidinyl

5-metoxy-2-pyrimidinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyrimidinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyrimidinyl

2-metyl-4-pyrimidinyl

2-metoxy-4-pyrimidinyl

2-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

2-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

5-metyl-4-pyrimidinyl

5-metoxy-4-pyrimidinyl

5-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

5-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

6-metyl-4-pyrimidinyl

6-metoxy-4-pyrimidinyl

6-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

6-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

3-metyl-1-pyrazolyl

3-metoxy-1-pyrazolyl

3-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

3-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

4-metyl-1-pyrazolyl

4-metoxy-1-pyrazolyl

4-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

4-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

5-metyl-1-pyrazolyl

5-metoxy-1-pyrazolyl

5-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

5-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

4-metyl-1,2,3-triazin-2-yl

4-metoxy-1,2,3-triazin-2-yl

4-(trifluórmetyl)-1,2,3-triazin-2-yl

4-(CH(=NOMe))-1,2,3-triazin-2-yl

6-(2-pyrimidiny1)-2-pyridinyl

2-(2-pyridinyl)-4-tiazolyl

2-(2-tiazolyl)-4-tiazolyl

2-(2-pyrimidinyl)etinyl

1,3,4-oxadiazol-2-yl

tetrahydro-3-furanyl

tetrahydro-2-furanyl

4,5-dihydro-3-izoxazolyl

3-izoxazolyl

fenyl

2-(trifluórmetyl)fenyl

3-(trifluórmetyl)fenyl

4-(trifluórmetyl)fenyl

6-(trifluórmetyl)-3-pyrazinyl
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A je N
R

R

3-metyl-2-pyridinyl

3-metoxy-2-pyridinyl

3-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

3-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

4-metyl-2-pyridinyl

4-metoxy-2-pyridinyl

4-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

4-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

5-metyl-2-pyridinyl

5-metoxy-2-pyridinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

6-metyl-2-pyridinyl

6-metoxy-2-pyridinyl

6-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

6-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

2-metyl-3-pyridinyl

2-metoxy-3-pyridinyl

2-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

2-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

4-metyl-3-pyridinyl

4-metoxy-3-pyridinyl

4-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

4-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

5-metyl-3-pyridinyl

5-metoxy-3-pyridinyl

5-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

5-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

6-metyl-3-pyridinyl

6-metoxy-3-pyridinyl

6-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

6-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

2-metyl-4-pyridinyl

2-metoxy-4-pyridinyl

2-(trifluórmetyl)-4-pyridinyl

2-(CH(=NOMe))-4-pyridinyl

3-metyl-4-pyridinyl

3-metoxy-4-pyridinyl

3-(trifluórmetyl)-4-pyridinyl

3-(CH(=NOMe))-4-pyridinyl

3-metyl-2-pyrazinyl

3-metoxy-2-pyrazinyl

3-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

3-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

5-metyl-2-pyrazinyl

5-metoxy-2-pyrazinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

6-metyl-2-pyrazinyl

6-metoxy-2-pyrazinyl

6-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

6-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

4-metyl-2-pyrimidinyl

4-metoxy-2-pyrimidinyl

4-(trifluórmetyl)-2-pyrimidinyl

4-(CH(=NOMe))-2-pyrimidinyl

5-metyl-2-pyrimidinyl

5-metoxy-2-pyrimidinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyrimidinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyrimidinyl

2-metyl-4-pyrimidinyl

2-metoxy-4-pyrimidinyl

2-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

2-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

5-metyl-4-pyrimidinyl

5-metoxy-4-pyrimidinyl

5-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

5-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

6-metyl-4-pyrimidinyl

6-metoxy-4-pyrimidinyl

6-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

6-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl
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3-metyl-1-pyrazolyl

3-metoxy-1-pyrazolyl

3-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

3-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

4-metyl-1-pyrazolyl

4-metoxy-1-pyrazolyl

4-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

4-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

5-metyl-1-pyrazolyl

5-metoxy-1-pyrazolyl

5-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

5-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

4-metyl-1,2,3-triazin-2-yl

4-metoxy-1,2,3-triazin-2-yl

4-(trifluórmetyl)-1,2,3-triazin-2-yl

4-(CH(=NOMe))-1,2,3-triazin-2-yl

6-(2-pyrimidinyl)-2-pyridinyl

2-(2-pyridinyl)-4-tiazolyl

2-(2-tiazolyl)-4-tiazolyl

2-(2-pyrimidinyl)etinyl

1,3,4-oxadiazol-2-yl

tetrahydro-3-furanyl

tetrahydro-2-furanyl

4,5-dihydro-3-izoxazolyl

3-izoxazolyl

fenyl

2-(trifluórmetyl)fenyl

3-(trifluórmetyl)fenyl

4-(trifluórmetyl)fenyl

6-(trifluórmetyl)-3-pyrazinyl
TABUĽKA 1f

A je CH
R

R

3-metyl-2-pyridinyl

3-metoxy-2-pyridinyl

3-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

3-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

4-metyl-2-pyridinyl

4-metoxy-2-pyridinyl

4-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

4-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

5-metyl-2-pyridinyl

5-metoxy-2-pyridinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

6-metyl-2-pyridinyl

6-metoxy-2-pyridinyl

6-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

6-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

2-metyl-3-pyridinyl

2-metoxy-3-pyridinyl

2-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

2-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

4-metyl-3-pyridinyl

4-metoxy-3-pyridinyl

4-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

4-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

5-metyl-3-pyridinyl

5-metoxy-3-pyridinyl

5-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

5-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

6-metyl-3-pyridinyl

6-metoxy-3-pyridinyl

6-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

6-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl
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2-metyl-4-pyridinyl

2-metoxy-4-pyridinyl

2-(trifluórmetyl)-4-pyridinyl

2-(CH(=NOMe))-4-pyridinyl

3-metyl-4-pyridinyl

3-metoxy-4-pyridinyl

3-(trifluórmetyl)-4-pyridinyl

3-(CH(=NOMe))-4-pyridinyl

3-metyl-2-pyrazinyl

3-metoxy-2-pyrazinyl

3-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

3-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

5-metyl-2-pyrazinyl

5-metoxy-2-pyrazinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

6-metyl-2-pyrazinyl

6-metoxy-2-pyrazinyl

6-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

6-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

4-metyl-2-pyrimidinyl

4-metoxy-2-pyrimidinyl

4-(trifluórmetyl)-2-pyrimidinyl

4-(CH(=NOMe))-2-pyrimidinyl

5-metyl-2-pyrimidinyl

5-metoxy-2-pyrimidinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyrimidinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyrimidinyl

2-metyl-4-pyrimidinyl

2-metoxy-4-pyrimidinyl

2-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

2-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

5-metyl-4-pyrimidinyl

5-metoxy-4-pyrimidinyl

5-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

5-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

6-metyl-4-pyrimidinyl

6-metoxy-4-pyrimidinyl

6-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

6-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

3-metyl-1-pyrazolyl

3-metoxy-1-pyrazolyl

3-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

3-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

4-metyl-1-pyrazolyl

4-metoxy-1-pyrazolyl

4-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

4-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

5-metyl-1-pyrazolyl

5-metoxy-1-pyrazolyl

5-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

5-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

4-metyl-1,2,3-triazin-2-yl

4-metoxy-1,2,3-triazin-2-yl

4-(trifluórmetyl)-1,2,3-triazin-2-yl

4-(CH(=NOMe))-1,2,3-triazin-2-yl

6-(2-pyrimidinyl)-2-pyridinyl

2-(2-pyridinyl)-4-tiazolyl

2-(2-tiazolyl)-4-tiazolyl

2-(2-pyrimidinyl)etinyl

1,3,4-oxadiazol-2-yl

tetrahydro-3-furanyl

tetrahydro-2-furanyl

4,5-dihydro-3-izoxazolyl

3-izoxazolyl

fenyl

2-(trifluórmetyl)fenyl

3-(trifluórmetyl)fenyl

4-(trifluórmetyl)fenyl

6-(trifluórmetyl)-3-pyrazinyl
A je CF

R

R

3-metyl-2-pyridinyl

3-metoxy-2-pyridinyl
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3-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

3-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

4-metyl-2-pyridinyl

4-metoxy-2-pyridinyl

4-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

4-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

5-metyl-2-pyridinyl

5-metoxy-2-pyridinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

6-metyl-2-pyridinyl

6-metoxy-2-pyridinyl

6-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

6-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

2-metyl-3-pyridinyl

2-metoxy-3-pyridinyl

2-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

2-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

4-metyl-3-pyridinyl

4-metoxy-3-pyridinyl

4-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

4-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

5-metyl-3-pyridinyl

5-metoxy-3-pyridinyl

5-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

5-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

6-metyl-3-pyridinyl

6-metoxy-3-pyridinyl

6-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

6-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

2-metyl-4-pyridinyl

2-metoxy-4-pyridinyl

2-(trifluórmetyl)-4-pyridinyl

2-(CH(=NOMe))-4-pyridinyl

3-metyl-4-pyridinyl

3-metoxy-4-pyridinyl

3-(trifluórmetyl)-4-pyridinyl

3-(CH(=NOMe))-4-pyridinyl

3-metyl-2-pyrazinyl

3-metoxy-2-pyrazinyl

3-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

3-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

5-metyl-2-pyrazinyl

5-metoxy-2-pyrazinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

6-metyl-2-pyrazinyl

6-metoxy-2-pyrazinyl

6-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

6-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

4-metyl-2-pyrimidinyl

4-metoxy-2-pyrimidinyl

4-(trifluórmetyl)-2-pyrimidinyl

4-(CH(=NOMe))-2-pyrimidinyl

5-metyl-2-pyrimidinyl

5-metoxy-2-pyrimidinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyrimidinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyrimidinyl

2-metyl-4-pyrimidinyl

2-metoxy-4-pyrimidinyl

2-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

2-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

5-metyl-4-pyrimidinyl

5-metoxy-4-pyrimidinyl

5-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

5-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

6-metyl-4-pyrimidinyl

6-metoxy-4-pyrimidinyl

6-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

6-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

3-metyl-1-pyrazolyl

3-metoxy-1-pyrazolyl

3-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

3-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

4-metyl-1-pyrazolyl

4-metoxy-1-pyrazolyl

4-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

4-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl
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5-metyl-1-pyrazolyl

5-metoxy-1-pyrazolyl

5-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

5-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

4-metyl-1,2,3-triazin-2-yl

4-metoxy-1,2,3-triazin-2-yl

4-(trifluórmetyl)-1,2,3-triazin-2-yl

4-(CH(=NOMe))-1,2,3-triazin-2-yl

6-(2-pyrimidinyl)-2-pyridinyl

2-(2-pyridinyl)-4-tiazolyl

2-(2-tiazolyl)-4-tiazolyl

2-(2-pyrimidinyl)etinyl

1,3,4-oxadiazol-2-yl

tetrahydro-3-furanyl

tetrahydro-2-furanyl

4,5-dihydro-3-izoxazolyl

3-izoxazolyl

fenyl

2-(trifluórmetyl)fenyl

3-(trifluórmetyl)fenyl

4-(trifluórmetyl)fenyl

6-(trifluórmetyl)-3-pyrazinyl
A je N

R

R

3-metyl-2-pyridinyl

3-metoxy-2-pyridinyl

3-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

3-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

4-metyl-2-pyridinyl

4-metoxy-2-pyridinyl

4-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

4-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

5-metyl-2-pyridinyl

5-metoxy-2-pyridinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

6-metyl-2-pyridinyl

6-metoxy-2-pyridinyl

6-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

6-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

2-metyl-3-pyridinyl

2-metoxy-3-pyridinyl

2-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

2-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

4-metyl-3-pyridinyl

4-metoxy-3-pyridinyl

4-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

4-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

5-metyl-3-pyridinyl

5-metoxy-3-pyridinyl

5-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

5-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

6-metyl-3-pyridinyl

6-metoxy-3-pyridinyl

6-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

6-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

2-metyl-4-pyridinyl

2-metoxy-4-pyridinyl

2-(trifluórmetyl)-4-pyridinyl

2-(CH(=NOMe))-4-pyridinyl

3-metyl-4-pyridinyl

3-metoxy-4-pyridinyl

3-(trifluórmetyl)-4-pyridinyl

3-(CH(=NOMe))-4-pyridinyl

3-metyl-2-pyrazinyl

3-metoxy-2-pyrazinyl

3-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

3-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

5-metyl-2-pyrazinyl

5-metoxy-2-pyrazinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

6-metyl-2-pyrazinyl

6-metoxy-2-pyrazinyl
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6-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

6-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

4-metyl-2-pyrimidinyl

4-metoxy-2-pyrimidinyl

4-(trifluórmetyl)-2-pyrimidinyl

4-(CH(=NOMe))-2-pyrimidinyl

5-metyl-2-pyrimidinyl

5-metoxy-2-pyrimidinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyrimidinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyrimidinyl

2-metyl-4-pyrimidinyl

2-metoxy-4-pyrimidinyl

2-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

2-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

5-metyl-4-pyrimidinyl

5-metoxy-4-pyrimidinyl

5-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

5-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

6-metyl-4-pyrimidinyl

6-metoxy-4-pyrimidinyl

6-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

6-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

3-metyl-1-pyrazolyl

3-metoxy-1-pyrazolyl

3-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

3-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

4-metyl-1-pyrazolyl

4-metoxy-1-pyrazolyl

4-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

4-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

5-metyl-1-pyrazolyl

5-metoxy-1-pyrazolyl

5-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

5-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

4-metyl-1,2,3-triazin-2-yl

4-metoxy-1,2,3-triazin-2-yl

4-(trifluórmetyl)-1,2,3-triazin-2-yl

4-(CH(=NOMe))-1,2,3-triazin-2-yl

6-(2-pyrimidinyl)-2-pyridinyl

2-(2-pyridinyl)-4-tiazolyl

2-(2-tiazolyl)-4-tiazolyl

2-(2-pyrimidinyl)etinyl

1,3,4-oxadiazol-2-yl

tetrahydro-3-furanyl

tetrahydro-2-furanyl

4,5-dihydro-3-izoxazolyl

3-izoxazolyl

fenyl

2-(trifluórmetyl)fenyl

3-(trifluórmetyl)fenyl

4-(trifluórmetyl)fenyl

6-(trifluórmetyl)-3-pyrazinyl
TABUĽKA 2a

A je CH
R

R

R

Me

Et

Pr

i-Pr

-CH2(c-Pr)

-CH(Me)(c-Pr)

Bu

s-Bu

i-Bu

t-Bu

-CH2Ph

-CH2CH=CH2

-CH2C≡CH

-C(Me)2C≡CH

-CH2CH2F
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-CH2CHF2

-CH2CF3

-CH(Me)CF3

-CH2CH2CF3

-CH2CF2CF3

-CH2CF2CH3

-CH2CH2CF2CF3

-CH(i-Pr)CF3

-CH2CH2OMe

-CH2OEt

-CH2CH2O(i-Pr)

-CH2CH2OEt

-CH2CH2CH2OMe

-CH2CH(Me)OMe

-CH(Et)CH2OMe

-CH(Me)CH2OMe

-CH2CH2S(O)Me

-CH2CH2SMe

-CH2CH2SEt

-CH2CH2SO2Me

-CH2CH2SO2Et

-CH2CH2S(O)Et

-CH2CH2S(O)(t-Bu)

-CH2CH2S(t-Bu)

-CH(Me)CH2SMe

-CH2CH2SO2(t-Bu)

-CH(Me)CH2SO2Me

-CH(Me)CH2S(O)Me

-CH2CH2S(O)CH2CF3

-CH2CH2SCH2CF3

-CH2CH2SO2CH2CF3

-CH2CH2SO2CH2CH2CF3

-CH2CH2SCH2CH2CF3

-CH2CH2S(O)CH2CH2CF3

-CH2CN

-CH2CH2CN

-C(Me)2CN

-CH2CH2N(i-Pr)2

-CH2CH2N(Me)2

-CH2CH(OMe)2

c-Pr

c-Bu

1-metylcyklopropyl

3-metoxycyklobutyl

-CH(Ph)(c-Pr)

-CH(Me)(c-Pr)

3-tietanyl

3,3-difluórcyklobutyl

3-oxetanyl

-CH2(oxiranyl)

3-tietanyl-1,1-dioxid

3-tietanyl-1-oxid

-CH2(CH(-OC(Me)2OCH2-))

-CH2(tetrahydro-2-furanyl)

-CH2(2-furanyl)

tetrahydro-2-furanyl

-CH2(2-tienyl)

-CH2(CH(-OCH2CH2O-)

-CH2CO2Me

-CH2(2,2-difluórcyklopropyl)

-C(-CH2CH2-)CO2Me

-CH(Me)CO2Et

-CH(i-Pr)CO2Me

-CH2C(O)NHMe

-CH2C(O)NMe2

-CH(Me)C(O)NHMe

-CH(Me)C(O)NH(t-Bu)

-OCH2(c-Pr)

-CH(Me)C(O)NMe2

-OCH2CH=CH2

-NHC(O)(i-Pr)

-NHC(O)Me

-NHCO2Me

-NHC(O)(3-pyridinyl)

-NHC(O)(t-Bu)

-NHC(O)Ph

-NH(c-hexyl)

-NHC(O)NH(i-Pr)

-NH(c-Pr)

-NHC(O)(2-tienyl)

-NH(CH2CF3)

-NHC(O)CF3

-NHCO2Et

-NHC(O)(2-furanyl)

-C(O)C(O)Me

-NHCO2CH2CF3

-C(O)CO2Me

-C(O)(2-pyridinyl)

-NHC(O)NMe2

-NHC(O)NHMe

-NHC(O)NHCH2CF3

-NHC(O)CH2CH2CF3

-NHC(O)Et

-NHC(O)CH2CF3

-NHSO2CF3

-NHSO2CH2CF3

-NHSO2CH2CH2CF3

-NH(2-pyridinyl)

-NH(3-pyridinyl)

-NH(4-pyridinyl)

-NH(2-pyrimidinyl)

-NH(4-pyrimidinyl)

-NH(5-pyrimidinyl)

-NH(6-CF3-2-pyridinyl)

-NH(4-CF3-2-pyridinyl)

-NH(3-CF3-2-pyridinyl)

-NH(5-CF3-2-pyrimidinyl)

-NH(5-CF3-2-pyridinyl)

-NH(4-CF3-2-pyrimidinyl)

-NH(6-metyl-2-pyridinyl)

-NH(4-metyl-2-pyridinyl)

-NH(3-metyl-2-pyridinyl)

-NH(5-metyl-2-pyrimidinyl)

-NH(5-metyl-2-pyridinyl)

-NH(4-metyl-2-pyrimidinyl)

-NH(6-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(4-metoxy-2-pyridinyl)
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-NH(3-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(5-metoxy-2-pyrimidinyl)

-NH(5-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(4-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(4-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(3-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(5-CF3-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(4-CF3-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(4-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(3-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(5-metyl-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(4-metyl-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(4-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(3-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(5-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(4-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-pyrimidinyl)

-CH2(6-bróm-2-pyridinyl)

-CH2(2-pyrimidinyl)

-CH2(3-(OCF3)fenyl)

-CH2(2-tiazolyl)

-CH2(5-metyl-2-pyrazinyl)

-CH2(4-pyridinyl)

-CH2(2-pyridinyl)

Ph

3-pyridinyl

-CH2(3-pyridinyl)

2-pyridinyl

2-pyrazinyl

-CH2CH2(2-pyridinyl)

4-pyridinyl

4-CF3-2-pyridinyl

-CH2CH2CH2(2-pyridinyl)

3-CF3-2-pyridinyl

4-CF3-2-pyrimidinyl

6-CF3-2-pyridinyl

5-CF3-2-pyridinyl

5-CF3-2-pyrazinyl

5-CF3-2-pyrimidinyl

-CH2CH2N(-C(O)CH2CH2C(O)-)

-CH2CH2CH2(1-imidazolyl)

-CH(-C(O)OCH2CH2-)

-CH2(4-pyrimidinyl)

pyridazinyl

6-CF3-3-pyrazinyl

A je CF
R

R

R

Me

Et

Pr

i-Pr

-CH2(c-Pr)

-CH(Me)(c-Pr)

Bu

s-Bu

i-Bu

t-Bu

-CH2Ph

-CH2CH=CH2

-CH2C≡CH

-C(Me)2C≡CH

-CH2CH2F

-CH2CHF2

-CH2CF3

-CH(Me)CF3

-CH2CH2CF3

-CH2CF2CF3

-CH2CF2CH3

-CH2CH2CF2CF3

-CH(i-Pr)CF3

-CH2CH2OMe

-CH2OEt

-CH2CH2O(i-Pr)

-CH2CH2OEt

-CH2CH2CH2OMe

-CH2CH(Me)OMe

-CH(Et)CH2OMe

-CH(Me)CH2OMe

-CH2CH2S(O)Me

-CH2CH2SMe

-CH2CH2SEt

-CH2CH2SO2Me

-CH2CH2SO2Et

-CH2CH2S(O)Et

-CH2CH2S(O)(t-Bu)

-CH2CH2S(t-Bu)

-CH(Me)CH2SMe

-CH2CH2SO2(t-Bu)

-CH(Me)CH2SO2Me

-CH(Me)CH2S(O)Me

-CH2CH2S(O)CH2CF3

-CH2CH2SCH2CF3

-CH2CH2SO2CH2CF3

-CH2CH2SO2CH2CH2CF3

-CH2CH2SCH2CH2CF3

-CH2CH2S(O)CH2CH2CF3

-CH2CN

-CH2CH2CN

-C(Me)2CN

-CH2CH2N(i-Pr)2

-CH2CH2N(Me)2

-CH2CH(OMe)2

c-Pr

c-Bu
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1-metylcyklopropyl

3-metoxycyklobutyl

-CH(Ph)(c-Pr)

-CH(Me)(c-Pr)

3-tietanyl

3,3-difluórcyklobutyl

3-oxetanyl

-CH2(oxiranyl)

3-tietanyl-1,1-dioxid

3-tietanyl-1-oxid

-CH2(CH(-OC(Me)2OCH2-))

-CH2(tetrahydro-2-furanyl)

-CH2(2-furanyl)

tetrahydro-2-furanyl

-CH2(2-tienyl)

-CH2(CH(-OCH2CH2O-)

-CH2CO2Me

-CH2(2,2-difluórcyklopropyl)

-C(-CH2CH2-)CO2Me

-CH(Me)CO2Et

-CH(i-Pr)CO2Me

-CH2C(O)NHMe

-CH2C(O)NMe2

-CH(Me)C(O)NHMe

-CH(Me)C(O)NH(t-Bu)

-OCH2(c-Pr)

-CH(Me)C(O)NMe2

-OCH2CH=CH2

-NHC(O)(i-Pr)

-NHC(O)Me

-NHCO2Me

-NHC(O)(3-pyridinyl)

-NHC(O)(t-Bu)

-NHC(O)Ph

-NH(c-hexyl)

-NHC(O)NH(i-Pr)

-NH(c-Pr)

-NHC(O)(2-tienyl)

-NH(CH2CF3)

-NHC(O)CF3

-NHCO2Et

-NHC(O)(2-furanyl)

-C(O)C(O)Me

-NHCO2CH2CF3

-C(O)CO2Me

-C(O)(2-pyridinyl)

-NHC(O)NMe2

-NHC(O)NHMe

-NHC(O)NHCH2CF3

-NHC(O)CH2CH2CF3

-NHC(O)Et

-NHC(O)CH2CF3

-NHSO2CF3

-NHSO2CH2CF3

-NHSO2CH2CH2CF3

-NH(2-pyridinyl)

-NH(3-pyridinyl)

-NH(4-pyridinyl)

-NH(2-pyrimidinyl)

-NH(4-pyrimidinyl)

-NH(5-pyrimidinyl)

-NH(6-CF3-2-pyridinyl)

-NH(4-CF3-2-pyridinyl)

-NH(3-CF3-2-pyridinyl)

-NH(5-CF3-2-pyrimidinyl)

-NH(5-CF3-2-pyridinyl)

-NH(4-CF3-2-pyrimidinyl)

-NH(6-metyl-2-pyridinyl)

-NH(4-metyl-2-pyridinyl)

-NH(3-metyl-2-pyridinyl)

-NH(5-metyl-2-pyrimidinyl)

-NH(5-metyl-2-pyridinyl)

-NH(4-metyl-2-pyrimidinyl)

-NH(6-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(4-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(3-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(5-metoxy-2-pyrimidinyl)

-NH(5-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(4-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(4-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(3-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(5-CF3-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(4-CF3-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(4-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(3-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(5-metyl-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(4-metyl-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(4-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(3-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(5-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(4-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-pyrimidinyl)

-CH2(6-bróm-2-pyridinyl)

-CH2(2-pyrimidinyl)

-CH2(3-(OCF3)fenyl)

-CH2(2-tiazolyl)

-CH2(5-metyl-2-pyrazinyl)

-CH2(4-pyridinyl)

-CH2(2-pyridinyl)

Ph

3-pyridinyl

-CH2(3-pyridinyl)

2-pyridinyl

2-pyrazinyl

-CH2CH2(2-pyridinyl)

4-pyridinyl

4-CF3-2-pyridinyl

-CH2CH2CH2(2-pyridinyl)

3-CF3-2-pyridinyl

4-CF3-2-pyrimidinyl

6-CF3-2-pyridinyl
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5-CF3-2-pyridinyl

5-CF3-2-pyrazinyl

5-CF3-2-pyrimidinyl

-CH2CH2N(-C(O)CH2CH2C(O)-)

-CH2CH2CH2(1-imidazolyl)

-CH(-C(O)OCH2CH2-)

-CH2(4-pyrimidinyl)

pyridazinyl

6-CF3-3-pyrazinyl

A je N
R

R

R

Me

Et

Pr

i-Pr

-CH2(c-Pr)

-CH(Me)(c-Pr)

Bu

s-Bu

i-Bu

t-Bu

-CH2Ph

-CH2CH=CH2

-CH2C≡CH

-C(Me)2C≡CH

-CH2CH2F

-CH2CHF2

-CH2CF3

-CH(Me)CF3

-CH2CH2CF3

-CH2CF2CF3

-CH2CF2CH3

-CH2CH2CF2CF3

-CH(i-Pr)CF3

-CH2CH2OMe

-CH2OEt

-CH2CH2O(i-Pr)

-CH2CH2OEt

-CH2CH2CH2OMe

-CH2CH(Me)OMe

-CH(Et)CH2OMe

-CH(Me)CH2OMe

-CH2CH2S(O)Me

-CH2CH2SMe

-CH2CH2SEt

-CH2CH2SO2Me

-CH2CH2SO2Et

-CH2CH2S(O)Et

-CH2CH2S(O)(t-Bu)

-CH2CH2S(t-Bu)

-CH(Me)CH2SMe

-CH2CH2SO2(t-Bu)

-CH(Me)CH2SO2Me

-CH(Me)CH2S(O)Me

-CH2CH2S(O)CH2CF3

-CH2CH2SCH2CF3

-CH2CH2SO2CH2CF3

-CH2CH2SO2CH2CH2CF3

-CH2CH2SCH2CH2CF3

-CH2CH2S(O)CH2CH2CF3

-CH2CN

-CH2CH2CN

-C(Me)2CN

-CH2CH2N(i-Pr)2

-CH2CH2N(Me)2

-CH2CH(OMe)2

c-Pr

c-Bu

1-metylcyklopropyl

3-metoxycyklobutyl

-CH(Ph)(c-Pr)

-CH(Me)(c-Pr)

3-tietanyl

3,3-difluórcyklobutyl

3-oxetanyl

-CH2(oxiranyl)

3-tietanyl-1,1-dioxid

3-tietanyl-1-oxid

-CH2(CH(-OC(Me)2OCH2-))

-CH2(tetrahydro-2-furanyl)

-CH2(2-furanyl)

tetrahydro-2-furanyl

-CH2(2-tienyl)

-CH2(CH(-OCH2CH2O-)

-CH2CO2Me

-CH2(2,2-difluórcyklopropyl)

-C(-CH2CH2-)CO2Me

-CH(Me)CO2Et

-CH(i-Pr)CO2Me

-CH2C(O)NHMe

-CH2C(O)NMe2

-CH(Me)C(O)NHMe

-CH(Me)C(O)NH(t-Bu)

-OCH2(c-Pr)

-CH(Me)C(O)NMe2

-OCH2CH=CH2

-NHC(O)(i-Pr)

-NHC(O)Me

-NHCO2Me

-NHC(O)(3-pyridinyl)

-NHC(O)(t-Bu)

-NHC(O)Ph

-NH(c-hexyl)

-NHC(O)NH(i-Pr)

-NH(c-Pr)

-NHC(O)(2-tienyl)

-NH(CH2CF3)

-NHC(O)CF3

-NHCO2Et

-NHC(O)(2-furanyl)
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-C(O)C(O)Me

-NHCO2CH2CF3

-C(O)CO2Me

-C(O)(2-pyridinyl)

-NHC(O)NMe2

-NHC(O)NHMe

-NHC(O)NHCH2CF3

-NHC(O)CH2CH2CF3

-NHC(O)Et

-NHC(O)CH2CF3

-NHSO2CF3

-NHSO2CH2CF3

-NHSO2CH2CH2CF3

-NH(2-pyridinyl)

-NH(3-pyridinyl)

-NH(4-pyridinyl)

-NH(2-pyrimidinyl)

-NH(4-pyrimidinyl)

-NH(5-pyrimidinyl)

-NH(6-CF3-2-pyridinyl)

-NH(4-CF3-2-pyridinyl)

-NH(3-CF3-2-pyridinyl)

-NH(5-CF3-2-pyrimidinyl)

-NH(5-CF3-2-pyridinyl)

-NH(4-CF3-2-pyrimidinyl)

-NH(6-metyl-2-pyridinyl)

-NH(4-metyl-2-pyridinyl)

-NH(3-metyl-2-pyridinyl)

-NH(5-metyl-2-pyrimidinyl)

-NH(5-metyl-2-pyridinyl)

-NH(4-metyl-2-pyrimidinyl)

-NH(6-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(4-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(3-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(5-metoxy-2-pyrimidinyl)

-NH(5-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(4-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(4-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(3-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(5-CF3-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(4-CF3-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(4-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(3-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(5-metyl-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(4-metyl-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(4-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(3-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(5-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(4-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-pyrimidinyl)

-CH2(6-bróm-2-pyridinyl)

-CH2(2-pyrimidinyl)

-CH2(3-(OCF3)fenyl)

-CH2(2-tiazolyl)

-CH2(5-metyl-2-pyrazinyl)

-CH2(4-pyridinyl)

-CH2(2-pyridinyl)

Ph

3-pyridinyl

-CH2(3-pyridinyl)

2-pyridinyl

2-pyrazinyl

-CH2CH2(2-pyridinyl)

4-pyridinyl

4-CF3-2-pyridinyl

-CH2CH2CH2(2-pyridinyl)

3-CF3-2-pyridinyl

4-CF3-2-pyrimidinyl

6-CF3-2-pyridinyl

5-CF3-2-pyridinyl

5-CF3-2-pyrazinyl

5-CF3-2-pyrimidinyl

-CH2CH2N(-C(O)CH2CH2C(O)-)

-CH2CH2CH2(1-imidazolyl)

-CH(-C(O)OCH2CH2-)

-CH2(4-pyrimidinyl)

pyridazinyl

6-CF3-3-pyrazinyl

TABUĽKA 2b

A je CH
R

R

R

Me

Et

Pr

i-Pr

-CH2(c-Pr)

-CH(Me)(c-Pr)

Bu

s-Bu

i-Bu
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t-Bu

-CH2Ph

-CH2CH=CH2

-CH2C≡CH

-C(Me)2C≡CH

-CH2CH2F

-CH2CHF2

-CH2CF3

-CH(Me)CF3

-CH2CH2CF3

-CH2CF2CF3

-CH2CF2CH3

-CH2CH2CF2CF3

-CH(i-Pr)CF3

-CH2CH2OMe

-CH2OEt

-CH2CH2O(i-Pr)

-CH2CH2OEt

-CH2CH2CH2OMe

-CH2CH(Me)OMe

-CH(Et)CH2OMe

-CH(Me)CH2OMe

-CH2CH2S(O)Me

-CH2CH2SMe

-CH2CH2SEt

-CH2CH2SO2Me

-CH2CH2SO2Et

-CH2CH2S(O)Et

-CH2CH2S(O)(t-Bu)

-CH2CH2S(t-Bu)

-CH(Me)CH2SMe

-CH2CH2SO2(t-Bu)

-CH(Me)CH2SO2Me

-CH(Me)CH2S(O)Me

-CH2CH2S(O)CH2CF3

-CH2CH2SCH2CF3

-CH2CH2SO2CH2CF3

-CH2CH2SO2CH2CH2CF3

-CH2CH2SCH2CH2CF3

-CH2CH2S(O)CH2CH2CF3

-CH2CN

-CH2CH2CN

-C(Me)2CN

-CH2CH2N(i-Pr)2

-CH2CH2N(Me)2

-CH2CH(OMe)2

c-Pr

c-Bu

1-metylcyklopropyl

3-metoxycyklobutyl

-CH(Ph)(c-Pr)

-CH(Me)(c-Pr)

3-tietanyl

3,3-difluórcyklobutyl

3-oxetanyl

-CH2(oxiranyl)

3-tietanyl-1,1-dioxid

3-tietanyl-1-oxid

-CH2(CH(-OC(Me)2OCH2-))

-CH2(tetrahydro-2-furanyl)

-CH2(2-furanyl)

tetrahydro-2-furanyl

-CH2(2-tienyl)

-CH2(CH(-OCH2CH2O-)

-CH2CO2Me

-CH2(2,2-difluórcyklopropyl)

-C(-CH2CH2-)CO2Me

-CH(Me)CO2Et

-CH(i-Pr)CO2Me

-CH2C(O)NHMe

-CH2C(O)NMe2

-CH(Me)C(O)NHMe

-CH(Me)C(O)NH(t-Bu)

-OCH2(c-Pr)

-CH(Me)C(O)NMe2

-OCH2CH=CH2

-NHC(O)(i-Pr)

-NHC(O)Me

-NHCO2Me

-NHC(O)(3-pyridinyl)

-NHC(O)(t-Bu)

-NHC(O)Ph

-NH(c-hexyl)

-NHC(O)NH(i-Pr)

-NH(c-Pr)

-NHC(O)(2-tienyl)

-NH(CH2CF3)

-NHC(O)CF3

-NHCO2Et

-NHC(O)(2-furanyl)

-C(O)C(O)Me

-NHCO2CH2CF3

-C(O)CO2Me

-C(O)(2-pyridinyl)

-NHC(O)NMe2

-NHC(O)NHMe

-NHC(O)NHCH2CF3

-NHC(O)CH2CH2CF3

-NHC(O)Et

-NHC(O)CH2CF3

-NHSO2CF3

-NHSO2CH2CF3

-NHSO2CH2CH2CF3

-NH(2-pyridinyl)

-NH(3-pyridinyl)

-NH(4-pyridinyl)

-NH(2-pyrimidinyl)

-NH(4-pyrimidinyl)

-NH(5-pyrimidinyl)

-NH(6-CF3-2-pyridinyl)

-NH(4-CF3-2-pyridinyl)

-NH(3-CF3-2-pyridinyl)

-NH(5-CF3-2-pyrimidinyl)

-NH(5-CF3-2-pyridinyl)

-NH(4-CF3-2-pyrimidinyl)

-NH(6-metyl-2-pyridinyl)

-NH(4-metyl-2-pyridinyl)
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-NH(3-metyl-2-pyridinyl)

-NH(5-metyl-2-pyrimidinyl)

-NH(5-metyl-2-pyridinyl)

-NH(4-metyl-2-pyrimidinyl)

-NH(6-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(4-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(3-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(5-metoxy-2-pyrimidinyl)

-NH(5-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(4-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(4-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(3-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(5-CF3-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(4-CF3-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(4-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(3-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(5-metyl-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(4-metyl-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(4-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(3-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(5-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(4-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-pyrimidinyl)

-CH2(6-bróm-2-pyridinyl)

-CH2(2-pyrimidinyl)

-CH2(3-(OCF3)fenyl)

-CH2(2-tiazolyl)

-CH2(5-metyl-2-pyrazinyl)

-CH2(4-pyridinyl)

-CH2(2-pyridinyl)

Ph

3-pyridinyl

-CH2(3-pyridinyl)

2-pyridinyl

2-pyrazinyl

-CH2CH2(2-pyridinyl)

4-pyridinyl

4-CF3-2-pyridinyl

-CH2CH2CH2(2-pyridinyl)

3-CF3-2-pyridinyl

4-CF3-2-pyrimidinyl

6-CF3-2-pyridinyl

5-CF3-2-pyridinyl

5-CF3-2-pyrazinyl

5-CF3-2-pyrimidinyl

-CH2CH2N(-C(O)CH2CH2C(O)-)

-CH2CH2CH2(1-imidazolyl)

-CH(-C(O)OCH2CH2-)

-CH2(4-pyrimidinyl)

pyridazinyl

6-CF3-3-pyrazinyl

A je CF
R

R

R

Me

Et

Pr

i-Pr

-CH2(c-Pr)

-CH(Me)(c-Pr)

Bu

s-Bu

i-Bu

t-Bu

-CH2Ph

-CH2CH=CH2

-CH2C≡CH

-C(Me)2C≡CH

-CH2CH2F

-CH2CHF2

-CH2CF3

-CH(Me)CF3

-CH2CH2CF3

-CH2CF2CF3

-CH2CF2CH3

-CH2CH2CF2CF3

-CH(i-Pr)CF3

-CH2CH2OMe

-CH2OEt

-CH2CH2O(i-Pr)

-CH2CH2OEt

-CH2CH2CH2OMe

-CH2CH(Me)OMe

-CH(Et)CH2OMe

-CH(Me)CH2OMe

-CH2CH2S(O)Me

-CH2CH2SMe

-CH2CH2SEt

-CH2CH2SO2Me

-CH2CH2SO2Et

-CH2CH2S(O)Et

-CH2CH2S(O)(t-Bu)

-CH2CH2S(t-Bu)

-CH(Me)CH2SMe

-CH2CH2SO2(t-Bu)

-CH(Me)CH2SO2Me

-CH(Me)CH2S(O)Me

-CH2CH2S(O)CH2CF3

-CH2CH2SCH2CF3

-CH2CH2SO2CH2CF3

-CH2CH2SO2CH2CH2CF3

-CH2CH2SCH2CH2CF3

-CH2CH2S(O)CH2CH2CF3

-CH2CN

-CH2CH2CN
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-C(Me)2CN

-CH2CH2N(i-Pr)2

-CH2CH2N(Me)2

-CH2CH(OMe)2

c-Pr

c-Bu

1-metylcyklopropyl

3-metoxycyklobutyl

-CH(Ph)(c-Pr)

-CH(Me)(c-Pr)

3-tietanyl

3,3-difluórcyklobutyl

3-oxetanyl

-CH2(oxiranyl)

3-tietanyl-1,1-dioxid

3-tietanyl-1-oxid

-CH2(CH(-OC(Me)2OCH2-))

-CH2(tetrahydro-2-furanyl)

-CH2(2-furanyl)

tetrahydro-2-furanyl

-CH2(2-tienyl)

-CH2(CH(-OCH2CH2O-)

-CH2CO2Me

-CH2(2,2-difluórcyklopropyl)

-C(-CH2CH2-)CO2Me

-CH(Me)CO2Et

-CH(i-Pr)CO2Me

-CH2C(O)NHMe

-CH2C(O)NMe2

-CH(Me)C(O)NHMe

-CH(Me)C(O)NH(t-Bu)

-OCH2(c-Pr)

-CH(Me)C(O)NMe2

-OCH2CH=CH2

-NHC(O)(i-Pr)

-NHC(O)Me

-NHCO2Me

-NHC(O)(3-pyridinyl)

-NHC(O)(t-Bu)

-NHC(O)Ph

-NH(c-hexyl)

-NHC(O)NH(i-Pr)

-NH(c-Pr)

-NHC(O)(2-tienyl)

-NH(CH2CF3)

-NHC(O)CF3

-NHCO2Et

-NHC(O)(2-furanyl)

-C(O)C(O)Me

-NHCO2CH2CF3

-C(O)CO2Me

-C(O)(2-pyridinyl)

-NHC(O)NMe2

-NHC(O)NHMe

-NHC(O)NHCH2CF3

-NHC(O)CH2CH2CF3

-NHC(O)Et

-NHC(O)CH2CF3

-NHSO2CF3

-NHSO2CH2CF3

-NHSO2CH2CH2CF3

-NH(2-pyridinyl)

-NH(3-pyridinyl)

-NH(4-pyridinyl)

-NH(2-pyrimidinyl)

-NH(4-pyrimidinyl)

-NH(5-pyrimidinyl)

-NH(6-CF3-2-pyridinyl)

-NH(4-CF3-2-pyridinyl)

-NH(3-CF3-2-pyridinyl)

-NH(5-CF3-2-pyrimidinyl)

-NH(5-CF3-2-pyridinyl)

-NH(4-CF3-2-pyrimidinyl)

-NH(6-metyl-2-pyridinyl)

-NH(4-metyl-2-pyridinyl)

-NH(3-metyl-2-pyridinyl)

-NH(5-metyl-2-pyrimidinyl)

-NH(5-metyl-2-pyridinyl)

-NH(4-metyl-2-pyrimidinyl)

-NH(6-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(4-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(3-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(5-metoxy-2-pyrimidinyl)

-NH(5-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(4-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(4-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(3-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(5-CF3-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(4-CF3-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(4-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(3-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(5-metyl-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(4-metyl-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(4-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(3-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(5-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(4-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-pyrimidinyl)

-CH2(6-bróm-2-pyridinyl)

-CH2(2-pyrimidinyl)

-CH2(3-(OCF3)fenyl)

-CH2(2-tiazolyl)

-CH2(5-metyl-2-pyrazinyl)

-CH2(4-pyridinyl)

-CH2(2-pyridinyl)

Ph

3-pyridinyl

-CH2(3-pyridinyl)

2-pyridinyl

2-pyrazinyl

-CH2CH2(2-pyridinyl)
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4-pyridinyl

4-CF3-2-pyridinyl

-CH2CH2CH2(2-pyridinyl)

3-CF3-2-pyridinyl

4-CF3-2-pyrimidinyl

6-CF3-2-pyridinyl

5-CF3-2-pyridinyl

5-CF3-2-pyrazinyl

5-CF3-2-pyrimidinyl

-CH2CH2N(-C(O)CH2CH2C(O)-)

-CH2CH2CH2(1-imidazolyl)

-CH(-C(O)OCH2CH2-)

-CH2(4-pyrimidinyl)

pyridazinyl

6-CF3-3-pyrazinyl

A je N
R

R

R

Me

Et

Pr

i-Pr

-CH2(c-Pr)

-CH(Me)(c-Pr)

Bu

s-Bu

i-Bu

t-Bu

-CH2Ph

-CH2CH=CH2

-CH2C≡CH

-C(Me)2C≡CH

-CH2CH2F

-CH2CHF2

-CH2CF3

-CH(Me)CF3

-CH2CH2CF3

-CH2CF2CF3

-CH2CF2CH3

-CH2CH2CF2CF3

-CH(i-Pr)CF3

-CH2CH2OMe

-CH2OEt

-CH2CH2O(i-Pr)

-CH2CH2OEt

-CH2CH2CH2OMe

-CH2CH(Me)OMe

-CH(Et)CH2OMe

-CH(Me)CH2OMe

-CH2CH2S(O)Me

-CH2CH2SMe

-CH2CH2SEt

-CH2CH2SO2Me

-CH2CH2SO2Et

-CH2CH2S(O)Et

-CH2CH2S(O)(t-Bu)

-CH2CH2S(t-Bu)

-CH(Me)CH2SMe

-CH2CH2SO2(t-Bu)

-CH(Me)CH2SO2Me

-CH(Me)CH2S(O)Me

-CH2CH2S(O)CH2CF3

-CH2CH2SCH2CF3

-CH2CH2SO2CH2CF3

-CH2CH2SO2CH2CH2CF3

-CH2CH2SCH2CH2CF3

-CH2CH2S(O)CH2CH2CF3

-CH2CN

-CH2CH2CN

-C(Me)2CN

-CH2CH2N(i-Pr)2

-CH2CH2N(Me)2

-CH2CH(OMe)2

c-Pr

c-Bu

1-metylcyklopropyl

3-metoxycyklobutyl

-CH(Ph)(c-Pr)

-CH(Me)(c-Pr)

3-tietanyl

3,3-difluórcyklobutyl

3-oxetanyl

-CH2(oxiranyl)

3-tietanyl-1,1-dioxid

3-tietanyl-1-oxid

-CH2(CH(-OC(Me)2OCH2-))

-CH2(tetrahydro-2-furanyl)

-CH2(2-furanyl)

tetrahydro-2-furanyl

-CH2(2-tienyl)

-CH2(CH(-OCH2CH2O-)

-CH2CO2Me

-CH2(2,2-difluórcyklopropyl)

-C(-CH2CH2-)CO2Me

-CH(Me)CO2Et

-CH(i-Pr)CO2Me

-CH2C(O)NHMe

-CH2C(O)NMe2

-CH(Me)C(O)NHMe

-CH(Me)C(O)NH(t-Bu)

-OCH2(c-Pr)

-CH(Me)C(O)NMe2

-OCH2CH=CH2

-NHC(O)(i-Pr)

-NHC(O)Me

-NHCO2Me

-NHC(O)(3-pyridinyl)

-NHC(O)(t-Bu)

-NHC(O)Ph

-NH(c-hexyl)

-NHC(O)NH(i-Pr)
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-NH(c-Pr)

-NHC(O)(2-tienyl)

-NH(CH2CF3)

-NHC(O)CF3

-NHCO2Et

-NHC(O)(2-furanyl)

-C(O)C(O)Me

-NHCO2CH2CF3

-C(O)CO2Me

-C(O)(2-pyridinyl)

-NHC(O)NMe2

-NHC(O)NHMe

-NHC(O)NHCH2CF3

-NHC(O)CH2CH2CF3

-NHC(O)Et

-NHC(O)CH2CF3

-NHSO2CF3

-NHSO2CH2CF3

-NHSO2CH2CH2CF3

-NH(2-pyridinyl)

-NH(3-pyridinyl)

-NH(4-pyridinyl)

-NH(2-pyrimidinyl)

-NH(4-pyrimidinyl)

-NH(5-pyrimidinyl)

-NH(6-CF3-2-pyridinyl)

-NH(4-CF3-2-pyridinyl)

-NH(3-CF3-2-pyridinyl)

-NH(5-CF3-2-pyrimidinyl)

-NH(5-CF3-2-pyridinyl)

-NH(4-CF3-2-pyrimidinyl)

-NH(6-metyl-2-pyridinyl)

-NH(4-metyl-2-pyridinyl)

-NH(3-metyl-2-pyridinyl)

-NH(5-metyl-2-pyrimidinyl)

-NH(5-metyl-2-pyridinyl)

-NH(4-metyl-2-pyrimidinyl)

-NH(6-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(4-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(3-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(5-metoxy-2-pyrimidinyl)

-NH(5-metoxy-2-pyridinyl)

-NH(4-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(4-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(3-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(5-CF3-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-CF3-2-pyridinyl)

-CH2(4-CF3-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(4-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(3-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(5-metyl-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-metyl-2-pyridinyl)

-CH2(4-metyl-2-pyrimidinyl)

-CH2(6-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(4-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(3-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(5-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-metoxy-2-pyridinyl)

-CH2(4-metoxy-2-pyrimidinyl)

-CH2(5-pyrimidinyl)

-CH2(6-bróm-2-pyridinyl)

-CH2(2-pyrimidinyl)

-CH2(3-(OCF3)fenyl)

-CH2(2-tiazolyl)

-CH2(5-metyl-2-pyrazinyl)

-CH2(4-pyridinyl)

-CH2(2-pyridinyl)

Ph

3-pyridinyl

-CH2(3-pyridinyl)

2-pyridinyl

2-pyrazinyl

-CH2CH2(2-pyridinyl)

4-pyridinyl

4-CF3-2-pyridinyl

-CH2CH2CH2(2-pyridinyl)

3-CF3 -2-pyridinyl

4-CF3-2-pyrimidinyl

6-CF3-2-pyridinyl

5-CF3-2-pyridinyl

5-CF3-2-pyrazinyl

5-CF3-2-pyrimidinyl

-CH2CH2N(-C(O)CH2CH2C(O)-)

-CH2CH2CH2(1-imidazolyl)

-CH(-C(O)OCH2CH2-)

-CH2(4-pyrimidinyl)

pyridazinyl

6-CF3-3-pyrazinyl

TABUĽKA 2c

A je CH
R

R

N(-CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH(OMe)CH2-)
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N(-CH2CH2CF2CH2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CF2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH2SCH2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH2OCH2CH2-)

N(-CH2CH2N(C(O)(c-Pr))CH2CH2-)

N(-CH2CH2N(Me)CH2CH2-)

N(-CH2C(Me)2N=CH-)

N(-CH2CH2CH2CH(CF3)CH2-)

N(CH2C≡CH)2

N(Et)2

N(Pr)CH2(c-Pr)

N(Et)(c-hexyl)

N(-CHC(O)SCH2CH2-)
A je CF
R

R

N(-CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH(OMe)CH2-)

N(-CH2CH2CF2CH2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CF2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH2SCH2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH2OCH2CH2-)

N(-CH2CH2N(C(O)(c-Pr))CH2CH2-)

N(-CH2CH2N(Me)CH2CH2-)

N(-CH2C(Me)2N=CH-)

N(-CH2CH2CH2CH(CF3)CH2-)

N(CH2C≡CH)2

N(Et)2

N(Pr)CH2(c-Pr)

N(Et)(c-hexyl)

N(-CHC(O)SCH2CH2-)
A je N
R

R

N(-CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH(OMe)CH2-)

N(-CH2CH2CF2CH2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CF2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH2SCH2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH2OCH2CH2-)

N(-CH2CH2N(C(O)(c-Pr))CH2CH2-)

N(-CH2CH2N(Me)CH2CH2-)

N(-CH2C(Me)2N=CH-)

N(-CH2CH2CH2CH(CF3)CH2-)

N(CH2C≡CH)2

N(Et)2

N(Pr)CH2(c-Pr)

N(Et)(c-hexyl)

N(-CHC(O)SCH2CH2-)
TABUĽKA 2d

A je CH
R

R
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N(-CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH(OMe)CH2-)

N(-CH2CH2CF2CH2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CF2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH2SCH2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH2OCH2CH2-)

N(-CH2CH2N(C(O)(c-Pr))CH2CH2-)

N(-CH2CH2N(Me)CH2CH2-)

N(-CH2C(Me)2N=CH-)

N(-CH2CH2CH2CH(CF3)CH2-)

N(CH2C≡CH)2

N(Et)2

N(Pr)CH2(c-Pr)

N(Et)(c-hexyl)

N(-CHC(O)SCH2CH2-)
A je CF
R

R

N(-CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH(OMe)CH2-)

N(-CH2CH2CF2CH2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CF2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH2SCH2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH2OCH2CH2-)

N(-CH2CH2N(C(O)(c-Pr))CH2CH2-)

N(-CH2CH2N(Me)CH2CH2-)

N(-CH2C(Me)2N=CH-)

N(-CH2CH2CH2CH(CF3)CH2-)

N(CH2C≡CH)2

N(Et)2

N(Pr)CH2(c-Pr)

N(Et)(c-hexyl)

N(-CHC(O)SCH2CH2-)
A je N
R

R

N(-CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH(OMe)CH2-)

N(-CH2CH2CF2CH2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CF2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH2SCH2CH2-)

N(-CH2CH2CH2CH2CH2-)

N(-CH2CH2OCH2CH2-)

N(-CH2CH2N(C(O)(c-Pr))CH2CH2-)

N(-CH2CH2N(Me)CH2CH2-)

N(-CH2C(Me)2N=CH-)

N(-CH2CH2CH2CH(CF3)CH2-)

N(CH2C≡CH)2

N(Et)2

N(Pr)CH2(c-Pr)

N(Et)(c-hexyl)

N(-CHC(O)SCH2CH2-)
TABUĽKA 2e

A je CH
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R

R

3-metyl-2-pyridinyl

3-metoxy-2-pyridinyl

3-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

3-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

4-metyl-2-pyridinyl

4-metoxy-2-pyridinyl

4-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

4-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

5-metyl-2-pyridinyl

5-metoxy-2-pyridinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

6-metyl-2-pyridinyl

6-metoxy-2-pyridinyl

6-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

6-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

2-metyl-3-pyridinyl

2-metoxy-3-pyridinyl

2-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

2-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

4-metyl-3-pyridinyl

4-metoxy-3-pyridinyl

4-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

4-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

5-metyl-3-pyridinyl

5 -metoxy-3-pyridinyl

5-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

5-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

6-metyl-3-pyridinyl

6-metoxy-3-pyridinyl

6-(trifluórmetyl)-3 -pyridinyl

6-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

2-metyl-4-pyridinyl

2-metoxy-4-pyridinyl

2-(trifluórmetyl)-4-pyridinyl

2-(CH(=NOMe))-4-pyridinyl

3-metyl-4-pyridinyl

3-metoxy-4-pyridinyl

3-(trifluórmetyl)-4-pyridinyl

3-(CH(=NOMe))-4-pyridinyl

3-metyl-2-pyrazinyl

3-metoxy-2-pyrazinyl

3-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

3-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

5-metyl-2-pyrazinyl

5-metoxy-2-pyrazinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

6-metyl-2-pyrazinyl

6-metoxy-2-pyrazinyl

6-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

6-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

4-metyl-2-pyrimidinyl

4-metoxy-2-pyrimidinyl

4-(trifluórmetyl)-2-pyrimidinyl

4-(CH(=NOMe))-2-pyrimidinyl

5-metyl-2-pyrimidinyl

5-metoxy-2-pyrimidinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyrimidinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyrimidinyl

2-metyl-4-pyrimidinyl

2-metoxy-4-pyrimidinyl

2-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

2-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

5-metyl-4-pyrimidinyl

5-metoxy-4-pyrimidinyl

5-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

5-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

6-metyl-4-pyrimidinyl

6-metoxy-4-pyrimidinyl

6-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

6-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

3-metyl-1-pyrazolyl

3-metoxy-1-pyrazolyl

3-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

3-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl
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4-metyl-1-pyrazolyl

4-metoxy-1-pyrazolyl

4-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

4-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

5-metyl-1-pyrazolyl

5-metoxy-1-pyrazolyl

5-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

5-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

4-metyl-1,2,3-triazin-2-yl

4-metoxy-1,2,3-triazin-2-yl

4-(trifluórmetyl)-1,2,3-triazin-2-yl

4-(CH(=NOMe))-1,2,3-triazin-2-yl

6-(2-pyrimidinyl)-2-pyridinyl

2-(2-pyridinyl)-4-tiazolyl

2-(2-tiazolyl)-4-tiazolyl

2-(2-pyrimidinyl)etinyl

1,3,4-oxadiazol-2-yl

tetrahydro-3-furanyl

tetrahydro-2-furanyl

4,5-dihydro-3-izoxazolyl

3-izoxazolyl

6-(trifluórmetyl)-3-pyrazinyl
A je CF

R

R

3-metyl-2-pyridinyl

3-metoxy-2-pyridinyl

3-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

3-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

4-metyl-2-pyridinyl

4-metoxy-2-pyridinyl

4-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

4-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

5-metyl-2-pyridinyl

5-metoxy-2-pyridinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

6-metyl-2-pyridinyl

6-metoxy-2-pyridinyl

6-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

6-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

2-metyl-3-pyridinyl

2-metoxy-3-pyridinyl

2-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

2-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

4-metyl-3-pyridinyl

4-metoxy-3-pyridinyl

4-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

4-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

5-metyl-3-pyridinyl

5-metoxy-3-pyridinyl

5-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

5-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

6-metyl-3 -pyridinyl

6-metoxy-3-pyridinyl

6-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

6-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

2-metyl-4-pyridinyl

2-metoxy-4-pyridinyl

2-(trifluórmetyl)-4-pyridinyl

2-(CH(=NOMe))-4-pyridinyl

3-metyl-4-pyridinyl

3-metoxy-4-pyridinyl

3-(trifluórmetyl)-4-pyridinyl

3-(CH(=NOMe))-4-pyridinyl

3-metyl-2-pyrazinyl

3 -metoxy-2-pyrazinyl

3-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

3-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

5-metyl-2-pyrazinyl

5-metoxy-2-pyrazinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

6-metyl-2-pyrazinyl

6-metoxy-2-pyrazinyl
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6-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

6-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

4-metyl-2-pyrimidinyl

4-metoxy-2-pyrimidinyl

4-(trifluórmetyl)-2-pyrimidinyl

4-(CH(=NOMe))-2-pyrimidinyl

5-metyl-2-pyrimidinyl

5-metoxy-2-pyrimidinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyrimidinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyrimidinyl

2-metyl-4-pyrimidinyl

2-metoxy-4-pyrimidinyl

2-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

2-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

5-metyl-4-pyrimidinyl

5 -metoxy-4-pyrimidinyl

5-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

5-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

6-metyl-4-pyrimidinyl

6-metoxy-4-pyrimidinyl

6-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

6-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

3-metyl-1-pyrazolyl

3-metoxy-1-pyrazolyl

3-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

3-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

4-metyl-1-pyrazolyl

4-metoxy-1-pyrazolyl

4-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

4-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

5-metyl-1-pyrazolyl

5-metoxy-1-pyrazolyl

5-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

5-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

4-metyl-1,2,3-triazin-2-yl

4-metoxy-1,2,3-triazin-2-yl

4-(trifluórmetyl)-1,2,3-triazin-2-yl

4-(CH(=NOMe))-1,2,3-triazin-2-yl

6-(2-pyrimidinyl)-2-pyridinyl

2-(2-pyridinyl)-4-tiazolyl

2-(2-tiazolyl)-4-tiazolyl

2-(2-pyrimidinyl)etinyl

1,3,4-oxadiazol-2-yl

tetrahydro-3-furanyl

tetrahydro-2-furanyl

4,5-dihydro-3-izoxazolyl

3-izoxazolyl

6-(trifluórmetyl)-3-pyrazinyl
A je N

R

R

3-metyl-2-pyridinyl

3-metoxy-2-pyridinyl

3-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

3-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

4-metyl-2-pyridinyl

4-metoxy-2-pyridinyl

4-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

4-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

5-metyl-2-pyridinyl

5-metoxy-2-pyridinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

6-metyl-2-pyridinyl

6-metoxy-2-pyridinyl

6-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

6-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

2-metyl-3-pyridinyl

2-metoxy-3-pyridinyl

2-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

2-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

4-metyl-3-pyridinyl

4-metoxy-3-pyridinyl

4-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

4-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

5-metyl-3-pyridinyl

5-metoxy-3-pyridinyl

- 69 -

5-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

5-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

6-metyl-3-pyridinyl

6-metoxy-3-pyridinyl

6-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

6-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

2-metyl-4-pyridinyl

2-metoxy-4-pyridinyl

2-(trifluórmetyl)-4-pyridinyl

2-(CH(=NOMe))-4-pyridinyl

3-metyl-4-pyridinyl

3-metoxy-4-pyridinyl

3-(trifluórmetyl)-4-pyridinyl

3-(CH(=NOMe))-4-pyridinyl

3-metyl-2-pyrazinyl

3 -metoxy-2-pyrazinyl

3-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

3-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

5-metyl-2-pyrazinyl

5-metoxy-2-pyrazinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

6-metyl-2-pyrazinyl

6 -metoxy-2-pyrazinyl

6-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

6-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

4-metyl-2-pyrimidinyl

4-metoxy-2-pyrimidinyl

4-(trifluórmetyl)-2-pyrimidinyl

4-(CH(=NOMe))-2-pyrimidinyl

5-metyl-2-pyrimidinyl

5-metoxy-2-pyrimidinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyrimidinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyrimidinyl

2-metyl-4-pyrimidinyl

2-metoxy-4-pyrimidinyl

2-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

2-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

5-metyl-4-pyrimidinyl

5 -metoxy-4-pyrimidinyl

5-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

5-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

6-metyl-4-pyrimidinyl

6-metoxy-4-pyrimidinyl

6-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

6-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

3-metyl-1-pyrazolyl

3-metoxy-1-pyrazolyl

3-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

3-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

4-metyl-1-pyrazolyl

4-metoxy-1-pyrazolyl

4-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

4-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

5-metyl-1-pyrazolyl

5-metoxy-1-pyrazolyl

5-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

5-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

4-metyl-1,2,3-triazin-2-yl

4-metoxy-1,2,3-triazin-2-yl

4-(trifluórmetyl)-1,2,3 -triazin-2-yl

4-(CH(=NOMe))-1,2,3-triazin-2-yl

6-(2-pyrimidinyl)-2-pyridinyl

2-(2-pyridinyl)-4-tiazolyl

2-(2-tiazolyl)-4-tiazolyl

2-(2-pyrimidinyl)etinyl

1,3,4-oxadiazol-2-yl

tetrahydro-3-furanyl

tetrahydro-2-furanyl

4,5-dihydro-3-izoxazolyl

3-izoxazolyl

6-(trifluórmetyl)-3-pyrazinyl
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TABUĽKA 2f

A je CH
R

R

3-metyl-2-pyridinyl

3-metoxy-2-pyridinyl

3-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

3-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

4-metyl-2-pyridinyl

4-metoxy-2-pyridinyl

4-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

4-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

5-metyl-2-pyridinyl

5-metoxy-2-pyridinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

6-metyl-2-pyridinyl

6-metoxy-2-pyridinyl

6-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

6-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

2-metyl-3-pyridinyl

2-metoxy-3-pyridinyl

2-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

2-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

4-metyl-3-pyridinyl

4-metoxy-3-pyridinyl

4-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

4-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

5-metyl-3-pyridinyl

5-metoxy-3-pyridinyl

5-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

5-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

6-metyl-3-pyridinyl

6-metoxy-3-pyridinyl

6-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

6-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

2-metyl-4-pyridinyl

2-metoxy-4-pyridinyl

2-(trifluórmetyl)-4-pyridinyl

2-(CH(=NOMe))-4-pyridinyl

3-metyl-4-pyridinyl

3-metoxy-4-pyridinyl

3-(trifluórmetyl)-4-pyridinyl

3-(CH(=NOMe))-4-pyridinyl

3-metyl-2-pyrazinyl

3-metoxy-2-pyrazinyl

3-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

3-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

5-metyl-2-pyrazinyl

5-metoxy-2-pyrazinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

6-metyl-2-pyrazinyl

6-metoxy-2-pyrazinyl

6-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

6-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

4-metyl-2-pyrimidinyl

4-metoxy-2-pyrimidinyl

4-(trifluórmetyl)-2-pyrimidinyl

4-(CH(=NOMe))-2-pyrimidinyl

5-metyl-2-pyrimidinyl

5 -metoxy-2-pyrimidinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyrimidinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyrimidinyl

2-metyl-4-pyrimidinyl

2-metoxy-4-pyrimidinyl

2-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

2-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl
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5-metyl-4-pyrimidinyl

5-metoxy-4-pyrimidinyl

5-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

5-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

6-metyl-4-pyrimidinyl

6-metoxy-4-pyrimidinyl

6-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

6-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

3-metyl-1-pyrazolyl

3-metoxy-1-pyrazolyl

3-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

3-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

4-metyl-1-pyrazolyl

4-metoxy-1-pyrazolyl

4-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

4-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

5-metyl-1-pyrazolyl

5-metoxy-1-pyrazolyl

5-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

5-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

4-metyl-1,2,3-triazin-2-yl

4-metoxy-1,2,3-triazin-2-yl

4-(trifluórmetyl)-1,2,3-triazin-2-yl

4-(CH(=NOMe))-1,2,3-triazin-2-yl

6-(2-pyrimidinyl)-2-pyridinyl

2-(2-pyridinyl)-4-tiazolyl

2-(2-tiazolyl)-4-tiazolyl

2-(2-pyrimidinyl)etinyl

1,3,4-oxadiazol-2-yl

tetrahydro-3-furanyl

tetrahydro-2-furanyl

4,5-dihydro-3-izoxazolyl

3-izoxazolyl

6-(trifluórmetyl)-3 -pyrazinyl
A je CF

R

R

3-metyl-2-pyridinyl

3 -metoxy-2-pyridinyl

3-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

3-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

4-metyl-2-pyridinyl

4-metoxy-2-pyridinyl

4-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

4-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

5-metyl-2-pyridinyl

5-metoxy-2-pyridinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

6-metyl-2-pyridinyl

6-metoxy-2-pyridinyl

6-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

6-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

2-metyl-3-pyridinyl

2-metoxy-3-pyridinyl

2-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

2-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

4-metyl-3-pyridinyl

4-metoxy-3-pyridinyl

4-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

4-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

5-metyl-3-pyridinyl

5-metoxy-3-pyridinyl

5-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

5-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

6-metyl-3-pyridinyl

6-metoxy-3-pyridinyl

6-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

6-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

2-metyl-4-pyridinyl

2-metoxy-4-pyridinyl

2-(trifluórmetyl)-4-pyridinyl

2-(CH(=NOMe))-4-pyridinyl

3-metyl-4-pyridinyl

3-metoxy-4-pyridinyl
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3-(trifluórmetyl)-4-pyridinyl

3-(CH(=NOMe))-4-pyridinyl

3-metyl-2-pyrazinyl

3-metoxy-2-pyrazinyl

3-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

3-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

5-metyl-2-pyrazinyl

5-metoxy-2-pyrazinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

6-metyl-2-pyrazinyl

6-metoxy-2-pyrazinyl

6-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

6-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

4-metyl-2-pyrimidinyl

4-metoxy-2-pyrimidinyl

4-(trifluórmetyl)-2-pyrimidinyl

4-(CH(=NOMe))-2-pyrimidinyl

5-metyl-2-pyrimidinyl

5-metoxy-2-pyrimidinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyrimidinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyrimidinyl

2-metyl-4-pyrimidinyl

2-metoxy-4-pyrimidinyl

2-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

2-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

5-metyl-4-pyrimidinyl

5-metoxy-4-pyrimidinyl

5-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

5-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

6-metyl-4-pyrimidinyl

6-metoxy-4-pyrimidinyl

6-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

6-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

3-metyl-1-pyrazolyl

3-metoxy-1-pyrazolyl

3-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

3-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

4-metyl-1-pyrazolyl

4-metoxy-1-pyrazolyl

4-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

4-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

5-metyl-1-pyrazolyl

5-metoxy-1-pyrazolyl

5-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

5-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

4-metyl-1,2,3-triazin-2-yl

4-metoxy-1,2,3-triazin-2-yl

4-(trifluórmetyl)-1,2,3-triazin-2-yl

4-(CH(=NOMe))-1,2,3-triazin-2-yl

6-(2-pyrimidinyl)-2-pyridinyl

2-(2-pyridinyl)-4-tiazolyl

2-(2-tiazolyl)-4-tiazolyl

2-(2-pyrimidinyl)etinyl

1,3,4-oxadiazol-2-yl

tetrahydro-3-furanyl

tetrahydro-2-furanyl

4,5-dihydro-3-izoxazolyl

3-izoxazolyl

6-(trifluórmetyl)-3 -pyrazinyl
A je N

R

R

3-metyl-2-pyridinyl

3-metoxy-2-pyridinyl

3-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

3-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

4-metyl-2-pyridinyl

4-metoxy-2-pyridinyl

4-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

4-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

5-metyl-2-pyridinyl

5-metoxy-2-pyridinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl
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6-metyl-2-pyridinyl

6-metoxy-2-pyridinyl

6-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

6-(CH(=NOMe))-2-pyridinyl

2-metyl-3-pyridinyl

2-metoxy-3-pyridinyl

2-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

2-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

4-metyl-3-pyridinyl

4-metoxy-3 -pyridinyl

4-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

4-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

5-metyl-3-pyridinyl

5-metoxy-3-pyridinyl

5-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

5-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

6-metyl-3-pyridinyl

6-metoxy-3 -pyridinyl

6-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl

6-(CH(=NOMe))-3-pyridinyl

2-metyl-4-pyridinyl

2-metoxy-4-pyridinyl

2-(trifluórmetyl)-4-pyridinyl

2-(CH(=NOMe))-4-pyridinyl

3-metyl-4-pyridinyl

3-metoxy-4-pyridinyl

3-(trifluórmetyl)-4-pyridinyl

3-(CH(=NOMe))-4-pyridinyl

3 -metyl-2-pyrazinyl

3-metoxy-2-pyrazinyl

3-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

3-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

5-metyl-2-pyrazinyl

5-metoxy-2-pyrazinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

6-metyl-2-pyrazinyl

6-metoxy-2-pyrazinyl

6-(trifluórmetyl)-2-pyrazinyl

6-(CH(=NOMe))-2-pyrazinyl

4-metyl-2-pyrimidinyl

4-metoxy-2-pyrimidinyl

4-(trifluórmetyl)-2-pyrimidinyl

4-(CH(=NOMe))-2-pyrimidinyl

5-metyl-2-pyrimidinyl

5-metoxy-2-pyrimidinyl

5-(trifluórmetyl)-2-pyrimidinyl

5-(CH(=NOMe))-2-pyrimidinyl

2-metyl-4-pyrimidinyl

2-metoxy-4-pyrimidinyl

2-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

2-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

5-metyl-4-pyrimidinyl

5-metoxy-4-pyrimidinyl

5-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

5-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

6-metyl-4-pyrimidinyl

6-metoxy-4-pyrimidinyl

6-(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl

6-(CH(=NOMe))-4-pyrimidinyl

3-metyl-1-pyrazolyl

3-metoxy-1-pyrazolyl

3-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

3-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

4-metyl-1-pyrazolyl

4-metoxy-1-pyrazolyl

4-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

4-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

5-metyl-1-pyrazolyl

5-metoxy-1-pyrazolyl

5-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

5-(CH(=NOMe))-1-pyrazolyl

4-metyl-1,2,3-triazin-2-yl

4-metoxy-1,2,3-triazin-2-yl

4-(trifluórmetyl)-1,2,3-triazin-2-yl

4-(CH(=NOMe))-1,2,3-triazin-2-yl

6-(2-pyrimidinyl)-2-pyridinyl

2-(2-pyridinyl)-4-tiazolyl
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2-(2-tiazolyl)-4-tiazolyl

2-(2-pyrimidinyl)etinyl

1,3,4-oxadiazol-2-yl

tetrahydro-3-furanyl

tetrahydro-2-furanyl

4,5-dihydro-3-izoxazolyl

3-izoxazolyl

6-(trifluórmetyl)-3-pyrazinyl

[0124] Tabuľka 3a je rovnaká ako tabuľka 1a, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1a" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0125] Tabuľka 3c je rovnaká ako tabuľka 1c, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1c" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0126] Tabuľka 3e je rovnaká ako tabuľka 1e, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1e" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.
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[0127] Tabuľka 4a je rovnaká ako tabuľka 1a, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1a" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0128] Tabuľka 4c je rovnaká ako tabuľka 1c, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1c" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0129] Tabuľka 4e je rovnaká ako tabuľka 1e, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1e" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0130] Tabuľka 5a je rovnaká ako tabuľka 1a, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1a" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.
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[0131] Tabuľka 5b je rovnaká ako tabuľka 1a, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1a" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0132] Tabuľka 5c je rovnaká ako tabuľka 1a, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1a" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0133] Tabuľka 5d je rovnaká ako tabuľka 1a, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1a" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.
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[0134] Tabuľka 5e je rovnaká ako tabuľka 1a, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1a" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0135] Tabuľka 5f je rovnaká ako tabuľka 1a, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1a" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0136] Tabuľka 6a je rovnaká ako tabuľka 1a, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1a" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0137] Tabuľka 6c je rovnaká ako tabuľka 1c, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1c" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.
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[0138] Tabuľka 6e je rovnaká ako tabuľka 1e, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1e" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0139] Tabuľka 7a je rovnaká ako tabuľka 1a, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1a" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0140] Tabuľka 7c je rovnaká ako tabuľka 1c, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1c" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0141] Tabuľka 7e je rovnaká ako tabuľka 1e, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1e" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.
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[0142] Tabuľka 8a je rovnaká ako tabuľka 1a, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1a" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0143] Tabuľka 8c je rovnaká ako tabuľka 1c, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1c" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0144] Tabuľka 8e je rovnaká ako tabuľka 1e, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1e" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0145] Tabuľka 9a je rovnaká ako tabuľka 1a, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1a" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.
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[0146] Tabuľka 9c je rovnaká ako tabuľka 1c, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1c" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0147] Tabuľka 9e je rovnaká ako tabuľka 1e, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1e" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0148] Tabuľka 10a je rovnaká ako tabuľka 1a, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1a" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.
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[0149] Tabuľka 10b je rovnaká ako tabuľka 1a, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1a" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0150] Tabuľka 10c je rovnaká ako tabuľka 1a, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1a" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0151] Tabuľka 10d je rovnaká ako tabuľka 1a, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1a" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0152] Tabuľka 11a je rovnaká ako tabuľka 1a, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1a" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.
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[0153] Tabuľka 11b je rovnaká ako tabuľka 1a, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1a" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0154] Tabuľka 11c je rovnaká ako tabuľka 1a, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1a" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0155] Tabuľka 11d je rovnaká ako tabuľka 1a, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1a" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0156] Tabuľka 20a je rovnaká ako tabuľka 1a, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1a" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0157] Tabuľka 20b je rovnaká ako tabuľka 1e, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1e" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

- 83 -

[0158] Tabuľka 21a je rovnaká ako tabuľka 1a, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1a" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0159] Tabuľka 21b je rovnaká ako tabuľka 1e, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1e" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0160] Tabuľka 22a je rovnaká ako Tabuľka 1a, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1a" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0161] Tabuľka 22b je rovnaká ako tabuľka 1e, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1e" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.
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[0162] Tabuľka 23a je rovnaká ako tabuľka 1a, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1a" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0163] Tabuľka 23b je rovnaká ako tabuľka 1e, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1e" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0164] Tabuľka 24a je rovnaká ako tabuľka 1a, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1a" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0165] Tabuľka 24b je rovnaká ako Tabuľka 1c, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1c" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.
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[0166] Tabuľka 25a je rovnaká ako tabuľka 1a, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1a" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.

[0167] Tabuľka 25b je rovnaká ako tabuľka 1c, s výnimkou, že štruktúra uvedená pod názvom
"Tabuľka 1c" je nahradená štruktúrou uvedenou vyššie.
[0168] Zlúčenina podľa tohto vynálezu sa všeobecne použije ako aktívna zložka na hubenie
bezstavovcových škodcov v kompozícii, t.j. formulácii s najmenej jednou ďalšou zložkou vybranou
zo skupiny zahŕňajúcej povrchovo aktívne látky, tuhé riedidlá a kvapalné riedidlá, ktoré slúžia ako
nosič. Formulácia alebo zložky kompozície sú vybrané tak, aby boli konzistentné s fyzikálnymi
vlastnosťami aktívnej zložky, spôsobmi aplikácie a faktormi prostredia, ako sú typ pôdy, vlhkosť a
teplota.
[0169] Užitočné formulácie zahŕňajú tak kvapalné, ako aj tuhé kompozície. Kvapalné kompozície
zahŕňajú roztoky (vrátane emulgovateľných koncentrátov), suspenzie, emulzie (vrátane
mikroemulzií, emulzií olej vo vode, tekutých koncentrátov a/alebo suspoemulzií) a podobne, ktoré
sa prípadne môžu zahustiť na gély. Všeobecnými typmi vodných kvapalných kompozícií sú
rozpustný koncentrát, suspenzný koncentrát, suspenzia kapsúl, koncentrovaná emulzia,
mikroemulzia, emulzia olej vo vode, tekutý koncentrát a suspoemulzia. Všeobecnými typmi
nevodných kvapalných kompozícií sú emulgovateľný koncentrát, mikroemulgovateľný koncentrát,
dispergovateľný koncentrát a olejová disperzia.
[0170] Všeobecnými typmi tuhých kompozícií sú prachy, prášky, granuly, pelety, perličky, pastilky,
tablety, plnené filmy (vrátane poťahov osiva) a podobne, ktoré môžu byť vo vode dispergovateľné
("zmáčateľné") alebo rozpustné vo vode. Filmy a povlaky vytvorené z filmotvorných roztokov alebo
tekutých suspenzií sú obzvlášť užitočné na ošetrenie osiva. Účinná zložka môže byť
(mikro)zapuzdrená a ďalej formovaná do suspenzie alebo pevnej formulácie; alternatívne môže byť
celá formulácia účinnej zložky zapuzdrená (alebo "prekrytá"). Zapuzdrenie môže kontrolovať alebo
oneskoriť uvoľňovanie aktívnej zložky. Emulgovateľná granula spája výhody aj formulácií
emulgovateľného koncentrátu, aj suchej granulovanej formulácie. Kompozície s vysokou pevnosťou
sa primárne používajú ako medziprodukty na ďalšiu formuláciu.
[0171] Rozprašovateľné formulácie sa typicky rozširujú vo vhodnom médiu pred rozprašovaním.
Tieto kvapalné a tuhé formulácie sú formulované tak, aby sa ľahko zriedili v rozprašovacom médiu,
zvyčajne vo vode, ale príležitostne v inom vhodnom médiu ako aromatický alebo parafínový
uhľovodík alebo rastlinnom oleji. Rozprašovacie objemy sa môžu pohybovať v rozsahu od približne
jedného do niekoľkých tisíc litrov na hektár, ale typickejšie sa pohybujú v rozsahu od približne desať
do niekoľko sto litrov na hektár. Rozprašovateľné formulácie môžu byť zmiešané v nádrži s vodou
alebo iným vhodným médiom na ošetrenie listov aplikáciou vo vzduchu alebo na zem alebo na
aplikáciu na rastové médium rastliny. Kvapalné a suché foormulácie sa môžu dávkovať priamo do
kvapkajúcich zavlažovacích systémov alebo sa dávkujú do brázdy počas výsadby. Kvapalné a tuhé
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formulácie sa môžu aplikovať na semená plodín a inú požadovanú vegetáciu ako ošetrenie osiva
pred výsadbou na ochranu rozvíjajúcich sa koreňov a iných podzemných rastlinných častí a/alebo
listov prostredníctvom systémového príjmu.
[0172] Formulácie typicky obsahujú účinné množstvá aktívnej zložky, riedidlo a povrchovo aktívnu
látku v nasledujúcich približných rozsahoch, ktoré sa doplnia až do 100 % hmotnostných.
Hmotnostné percentá
Aktívna
zložka

Riedidlo

Povrchovo aktífvna
látka

Vo vode dispergovateľné a vo vode rozpustné
granuly, tablety a prášky

0,001-90

0-99,999

0-15

Olejové disperzie, suspenzie, emulzie, roztoky
(vrátane emulzifikovateľných koncentrátov)

1-50

40-99

0-50

Prachy

1-25

70-99

0-5

Granuly a pelety

0,001-99

5-99,999

0-15

Kompozície s vysokou silou

90-99

0-10

0-2

[0173] Tuhé riedidlá zahŕňajú napríklad íly ako je bentonit, montmorilonit, atapulgit a kaolín, sadra,
celulóza, oxid titaničitý, oxid zinočnatý, škrob, dextrín, cukry (napríklad laktóza, sacharóza), oxid
kremičitý, mastenec, sľuda, kremelina, močovina, uhličitan vápenatý, uhličitan sodný a
hydrogénuhličitan sodný a síran sodný. Typické tuhé riedidlá sú opísané vo Watkins et al.,
Handbook of Insecticide Dust Diluents a Carriers, 2. ed., Dorland Books, Caldwell, New Jersey.
[0174] Kvapalné riedidlá zahŕňajú napríklad vodu, N,N-dimetylalkánamidy (napríklad N,Ndimetylformamid), limonén, dimetylsulfoxid, N-alkylpyrolidóny (napríklad N-metylpyrolidinón),
alkylfosfáty (napr. trietylfosfát), etylénglykol, trietylénglykol, propylénglykol, dipropylénglykol,
polypropylénglykol, propylénuhličitan, butylénuhličitan, parafíny (napríklad biele minerálne oleje,
normálne parafíny, izoparafíny), alkylbenzény, alkylnaftalény, glycerín, glyceroltriacetát, sorbitol,
aromatické uhľovodíky, dearomatizované alifatické zlúčeniny, alkylbenzény, alkylnaftalény, ketóny
ako sú napríklad cyklohexanón, 2-heptanón, izoforón a 4-hydroxy-4-metyl-2-pentanón, acetáty ako
je izoamylacetát, hexylacetát, heptylacetát, oktylacetát, nonylacetát, tridecylacetát a
izobornylacetát, ďalšie estery, ako sú alkylované laktátové estery, dibázické estery alkyl- a
arylbenzoáty, γ-butyrolaktón a alkoholy, ktoré môžu byť lineárne, rozvetvené, nasýtené alebo
nenasýtené, ako je metanol, etanol, n-propanol, izopropylalkohol, n-butanol, izobutylalkohol, nhexanol, 2-etylhexanol, n-oktanol, dekanol, izodecylalkohol, izooktadekanol, cetylalkohol,
laurylalkohol, tridecylalkohol, oleylalkohol, cyklohexanol, tetrahydrofurfurylalkohol, diacetónalkohol,
krezol a benzylalkohol. Kvapalné riedidlá tiež zahŕňajú glycerolové estery nasýtených a
nenasýtených mastných kyselín (typicky C6-C22), ako sú rastlinné semená a ovocné oleje (napríklad
oleje z olív, ricínu, ľanových semien, sezamu, kukurice, arašidov, slnečnice, hrozna, svetlice,
bavlníka, sóje, repky, kokosu a palmových jadier), tuky zvieracieho pôvodu (napr. hovädzí loj,
bravčový loj, bravčová masť, olej z tresčej pečene, rybí tuk) a ich zmesi. Kvapalné riedidlá tiež
zahŕňajú alkylované mastné kyseliny (napríklad metylované, etylované, butylované), v ktorých môžu
byť mastné kyseliny získané hydrolýzou esterov glycerolu z rastlinných a živočíšnych zdrojov a
môžu sa čistiť destiláciou. Typické kvapalné riedidlá sú opísané v Marsden, Solvents Guide, 2. ed.,
Interscience, New York, 1950.
[0175] Pevné a kvapalné kompozície podľa tohto vynálezu často obsahujú jednu alebo viac
povrchovo aktívnych látok. Keď sa pridávajú do kvapaliny, povrchovo aktívne látky (tiež známe ako
"surfaktanty") všeobecne modifikujú, najčastejšie znižujú povrchové napätie kvapaliny. V závislosti
od povahy hydrofilných a lipofilných skupín v molekule povrchovo aktívnej látky môžu byť
povrchovo aktívne činidlá užitočné ako zvlhčovadlá, dispergačné činidlá, emulgátory alebo
odpeňovacie činidlá.
[0176] Povrchovo aktívne látky môžu byť klasifikované ako neiónové, aniónové alebo katiónové.
Neiónové povrchovo aktívne látky, ktoré sú užitočné pre predložené kompozície, zahŕňajú, ale nie
sú obmedzené na alkoholové alkoxyláty, ako sú alkoholové alkoxyláty na báze prírodných a
syntetických alkoholov (ktoré môžu byť rozvetvené alebo lineárne) a pripravené z alkoholov
a etylénoxidu, propylénoxidu, butylénoxidu alebo ich zmesí; amínové etoxyláty, alkanolamidy a
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etoxylované alkanolamidy; alkoxylované triglyceridy, ako sú etoxylované sójové, ricínové a repkové
oleje; alkylfenolalkoxyláty, ako oktylfenol etoxyláty, nonylfenol etoxyláty, dinonylfenol etoxyláty
a dodecylfenol etoxyláty (pripravené z fenolov a etylénoxidu, propylénoxidu, butylénoxidu alebo ich
zmesí); blokové polyméry pripravené z etylénoxidu alebo propylénoxidu a reverzných blokových
polymérov, kde sú koncové bloky pripravené z propylénoxidu; etoxylované mastné kyseliny;
etoxylované mastné estery a oleje; etoxylované metylestery; etoxylovaný tristyrylfenol (vrátane tých
pripravených z etylénoxidu, propylénoxidu, butylénoxidu alebo ich zmesí); estery mastných kyselín,
glycerolové estery, deriváty na báze lanolínu, polyetoxylátové estery, ako sú estery
polyetoxylovaného sorbitanu s mastnými kyselinami, estery polyetoxylovaného sorbitolu s mastnými
kyselinami a estery polyetoxylovaných glycerolových mastných kyselín; ďalšie deriváty sorbitanu,
ako sú sorbitanové estery; polymérne povrchovo aktívne látky, ako sú náhodné kopolyméry,
blokové kopolyméry, alkydové kolíky (polyetylénglykol) živice, štepové alebo hrebeňové polyméry a
hviezdicové polyméry; polyetylénglykoly (pegy); estery polyetylénglykolu s mastnými kyselinami;
povrchovo aktívne látky na báze silikónu; a deriváty cukrov, ako sú napríklad estery sacharózy,
alkylpolyglykozidy a alkylpolysacharidy.
[0177] Užitočné aniónové povrchovo aktívne látky zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na:
alkylarylsulfónové kyseliny a ich soli; karboxylátovaný alkohol alebo alkylfenoletoxyláty;
difenylsulfonátové deriváty; lignín a deriváty lignínu, ako sú lignosulfonáty; kyselina maleínová
alebo kyselina jantárová alebo ich anhydridy; olefínsulfonáty; fosfátové estery, ako sú fosfátové
estery alkoholalkoxylátov, fosfátové estery alkylfenolalkoxylátov a fosfátové estery styrylfenoletoxylátov; povrchovo aktívne látky na báze bielkovín; deriváty sarkozínu; styrylfenolétersulfát;
sulfáty a sulfonáty olejov a mastných kyselín; sulfáty a sulfonáty etoxylovaných alkylfenolov; sulfáty
alkoholov; sulfáty etoxylovaných alkoholov; sulfonáty amínov a amidov, ako sú N,N-alkyltauráty;
sulfonáty benzénu, kuménu, toluénu, xylénu a dodecyl- a tridecylbenzénov; sulfonáty
kondenzovaných naftalénov; sulfonáty naftalénu a alkylnaftalénu; sulfonáty frakcionovanej ropy;
sulfosukcinamáty; sulfosukcináty a ich deriváty, ako sú dialkylsulfosukcinátové soli.
[0178] Užitočné katiónové povrchovo aktívne látky zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na: amidy a
etoxylované amidy; amíny, ako sú N-alkylpropándiamíny, tripropyléntriamíny a dipropyléntetramíny
a etoxylované amíny, etoxylované diamíny a propoxylované amíny (pripravené z amínov
a etylénoxidu, propylénoxidu, butylénoxidu alebo ich zmesi); amínové soli, ako sú amínacetáty a
diamínové soli; kvartérne amóniové soli, ako sú kvartérne soli, etoxylované kvartérne soli a
dikvartérne soli; amínové oxidy, ako sú alkyldimetylamínové oxidy a bis-(2-hydroxyetyl)alkylamínové oxidy.
[0179] Taktiež užitočné pre predložené kompozície sú zmesi neiónových a aniónových povrchovo
aktívnych látok alebo zmesi neiónových a katiónových povrchovo aktívnych látok. Neiónové,
aniónové a katiónové povrchovo aktívne látky a ich odporúčané použitia sú opísané v rôznych
publikovaných odkazoch, vrátane McCutcheon's Emulsifiers and Detergents, výročné americké
a medzinárocné vydania vydané prostredníctvom McCutcheon's Division, The Manufacturing
Confectioner Publishing Co.; Sisely a Wood, Encyklopedia of Surface Active Agents, Chemical
Publ. Co., Inc., New York, 1964; a A. S. Davidson a B. Milwidsky, Synthetic Detergents, Seventh
Edition, John Wiley and Sons, New York, 1987.
[0180] Kompozície podľa tohto vynálezu môžu tiež obsahovať pomocné látky a aditíva formulácie,
ktoré sú odborníkom v odbore známe ako pomocné kompozície pre formuláciu (niektoré z nich
môžu byť považované, že účinkujú tiež ako tuhé riedidlá, kvapalné riedidlá alebo povrchovo aktívne
látky). Takéto pomocné látky a aditíva pre formuláciu môžu regulovať: pH (pufre), penenie počas
spracovania (protipenivá ako sú polyorganosiloxány), sedimentáciu účinných zložiek (suspenzačné
činidlá), viskozitu (tixotropné zahusťovadlá), mikrobiálny rast v zásobníku (antimikrobiálne látky),
zamrazovanie produktu (mrazuvzdorné látky), farbu (farbivá/disperzie pigmentov), vymývanie
(filmotvorné látky alebo nálepky), odparovanie (retardéry odparovania) a iné atribúty formulácie.
Medzi látky tvoriace filmy patria napríklad polyvinylacetáty, kopolyméry polyvinylacetátu,
kopolyméry polyvinylpyrolidón-vinylacetátu, polyvinylalkoholy, kopolyméry polyvinylalkoholu a
vosky. Príklady pomocných látok a prídavných látok pre formuláciu zahŕňajú tie, ktoré sú uvedené v
McCutcheon's Volume 2: Functional Materials, výročné medzinárodné a severoamerické vydania
vydané prostredníctvom McCutcheon's Division, The Manufacturing Confectioner Publishing Co.; a
PCT zverejnenie WO 03/024222.
[0181] Zlúčenina vzorca 1 a všetky ďalšie účinné zložky sú typicky začlenené do predložených
kompozícií rozpustením účinnej zložky v rozpúšťadle alebo mletím v kvapalnom alebo suchom
riedidle. Roztoky, vrátane emulgovateľných koncentrátov, sa môžu pripraviť jednoduchým
zmiešaním zložiek. Ak je rozpúšťadlo kvapalnej kompozície určené na použitie ako emulgovateľný
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koncentrát nemiešateľný s vodou, typicky sa pridáva emulgátor na emulgovanie rozpúšťadla
obsahujúceho účinnú látku po zriedení vodou. Suspenzie s účinnou zložkou s priemerom častíc do
2 000 μm sa môžu mlieť za mokra pomocou mlynov na médiá, aby sa získali častice s priemerným
priemerom pod 3 μm. Vodné suspenzie sa môžu pripraviť do výsledných suspenzných koncentrátov
(pozri napríklad US 3,060,084) alebo ďalej spracovať sušením rozprašovaním za vzniku granúl
dispergovateľných vo vode. Suché formulácie zvyčajne vyžadujú procesy suchého mletia, ktoré
produkujú priemerné priemery častíc v rozsahu 2 až 10 μm. Prachy a prášky sa môžu pripraviť
zmiešaním a zvyčajne mletím (napríklad kladivovým mlynom alebo mlynom s fluidným lôžkom).
Granuly a pelety sa môžu pripraviť postrekom aktívnej látky na predtvarovaných zrnitých nosičoch
alebo aglomeračnými technikami. Pozri Browning, "Agglomeration", Chemical Engineering,
December 4, 1967, str. 147-48, Perry's Chemical Engineer's Handbook, 4. ed., McGraw-Hill, New
York, 1963, strany 8-57 a ďalšie a WO 91/13546. Pelety sa môžu pripraviť tak, ako je opísané v
U.S. 4,172,714. Vo vode dispergovateľné a vo vode rozpustné granuly sa môžu pripraviť tak, ako je
to opísané v U.S. 4,144,050, US 3,920,442 a DE 3,246,493. Tablety sa môžu pripraviť tak, ako je
uvedené v US 5,180,587, US 5,232,701 a US 5,208,030. Filmy sa môžu pripraviť tak, ako je
uvedené v GB 2 095 558 a v US 3 299 566.
[0182] Ďalšie informácie týkajúce sa oblasti formulácie sú uvedené v publikácii T. S. Woods, "The
Formulator's Toolbox - Product Forms for Modern Agriculture" v Pesticide Chemistry and
Bioscience, The Food-Environment Challenge, T. Brooks a T. R. Roberts, Eds., Proceedings of the
9th International Congress on Pesticide Chemistry, The Royal Society of Chemistry, Cambridge,
1999, str. 120-133. Pozri tiež U.S. 3,235,361, odsek 6, riadok 16 až odsek 7, riadok 19 a Príklady
10-41; U.S. 3,309,192, odsek 5, riadok 43 až odsek 7, riadok 62 a Príklady 8, 12, 15, 39, 41, 52, 53,
58, 132, 138-140, 162-164, 166, 167 a 169-182; U.S. 2,891,855, odsek 3, riadok 66 až odsek 5,
riadok 17 a Príklady 1-4; Klingman, Weed Control as a Science, John Wiley and Sons, Inc., New
York, 1961, str. 81-96; Hance et al., Weed Control Handbook, 8. ed., Blackwell Scientific
Publications, Oxford, 1989; a Developments in formulation technology, PJB Publications,
Richmond, UK, 2000.
[0183] V nasledujúcich príkladoch sú všetky formulácie pripravené bežnými spôsobmi. Čísla
zlúčenín označujú zlúčeniny v Indexových tabuľkách A-N. Bez ďalšieho vyhodnocovania sa
predpokladá, že odborník v odbore pomocou predchádzajúceho opisu môže využiť tento vynález v
plnom rozsahu. Nasledujúce príklady je preto potrebné chápať ako ilustratívne a nie akýmkoľvek
spôsobom obmedzujúce vynález. Percentá sú hmotnostné, pokiaľ nie je uvedené inak.
Príklad A
Koncentrát s vysokou silou dávky
[0184]
Zlúčenina 8

98,5 %

aerogél silikagélu

0,5 %

syntetická amorfná jemná silika

1,0 %

Príklad B
Zmáčateľný prášok
[0185]
Zlúčenina 14

65,0 %

dodecylfenolpolyetylénglykoléter

2,0 %

lignínsulfonát sodný

4,0 %

hlinitokremičitan sodný

6,0 %

montmorilonit (pálený)

23,0 %
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Príklad C
Granuly
[0186]
Zlúčenina 16

10,0 %

Granuly atapulgitu (hmota s nízkou prchavosťou, 0,71/0,30 mm; U.S.S. No. 25-50 sitá)

90,0 %

Príklad D
Extrudované pelety
[0187]
Zlúčenina 19

25,0 %

bezvodý síran sodný

10,0 %

surový lignínsulfonát vápenatý

5,0 %

alkylnaftalénsulfonát sodný

1,0 %

bentonit vápenatý/horečnatý

59,0 %

Príklad E
Emulzifikovateľný koncentrát
[0188]
Zlúčenina 41

10,0 %

polyoxyetylén sorbitol hexoleát

20,0 %

metylester C6-C10 mastnej kyseliny

70,0 %

Príklad F
Mikroemulzia
[0189]
Zlúčenina 42

5,0 %

kopolymér polyvinylpyrolidón-vinylacetát

30,0 %

alkylpolyglykozid

30,0 %

glyceryl monooleát

15,0 %

voda

20,0 %

Príklad G
Ošetrenie semien
[0190]
Zlúčenina 51 (nie podľa vynálezu)

20,00 %

kopolymér polyvinylpyrolidón-vinylacetát

5,00 %

zemný kyslý vosk

5,00 %

lignínsulfonát vápenatý

1,00 %
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blokové kopolyméry polyoxyetylén/polyoxypropylén

1,00 %

stearylalkohol (POE 20)

2,00 %

polyorganosilán

0,20 %

červené farbivo

0,05 %

voda

65,75 %

Príklad H
Tyčinkové hnojivo
[0191]
Zlúčenina 54

2,5 %

kopolymér pyrolidón-styrén

4,8 %

tristyrylfenyl 16-etoxylát

2,3 %

mastenec

0,8 %

Kukuričný škrob

5,0 %

hnojivo s pomalým uvoľňovaním

36,0 %

kaolín

38,0 %

voda

10,6 %

Príklad I
Suspenzný koncentrát
[0192]
Zlúčenina 55

35 %

blokový kopolymér butylpolyoxyetylén/polypropylén

4,0 %

kopolymér kyselina steárová/polyetylénglykol

1,0 %

styrénakrylový polymér

1,0 %

xantánová guma

0,1 %

propylénglykol

5,0 %

odpeňovač na báze kremíka

0,1 %

1,2-benzizotiazolin-3-ón

0,1 %

voda

53,7 %

Príklad J
Emulzia vo vode
[0193]
Zlúčenina 76

10,0 %

blokový kopolymér butylpolyoxyetylén/polypropylén

4,0 %

kopolymér kyselina steárová/polyetylénglykol

1,0 %

styrénakrylový polymér

1,0 %
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xantánová guma

0,1 %

propylénglykol

5,0 %

odpeňovač na báze kremíka

0,1 %

1,2-benzizotiazolin-3-ón

0,1 %

uhľovodík na báze aromatického minerálneho oleja

20,0

voda

58,7 %

Príklad K
Olejová disperzia
[0194]
Zlúčenina 19

25 %

polyoxyetylén sorbitol hexaoleát

15 %

organicky modifikovaný bentonitový íl

2,5 %

metylester mastnej kyseliny

57,5 %

Príklad L
Suspoemulzia
[0195]
Zlúčenina 42

10,0 %

imidakloprid

5,0 %

blokový kopolymér butylpolyoxyetylén/polypropylén

4,0 %

kopolymér kyselina steárová/polyetylénglykol

1,0 %

styrénakrylový polymér

1,0 %

xantánová guma

0,1 %

propylénglykol

5,0 %

odpeňovač na báze kremíka

0,1 %

1,2-benzizotiazolin-3-ón

0,1 %

uhľovodík na báze aromatického minerálneho oleja

20,0 %

voda

53,7 %

[0196] Zlúčeniny podľa tohto vynálezu vykazujú aktivitu proti širokému spektru bezstavovcových
škodcov. Medzi tieto škodce patria bezstavovce žijúce v rôznych prostrediach, ako napríklad
rastlinné lístie, korene, pôda, zberané plodiny alebo iné potraviny, stavebné štruktúry alebo
živočíšne obaly. Medzi tieto škodce patria napríklad bezstavovce, ktoré sa kŕmia listami (vrátane
listov, stoniek, kvetov a plodov), semenami, drevom, textilnými vláknami alebo krvou alebo
tkanivami zvierat a spôsobujú tak zranenie alebo poškodenie napríklad rastúcich alebo
skladovaných agronomických plodín, lesov, skleníkových plodín, okrasných rastlín, škôlok,
skladovaných potravín alebo vláknových výrobkov alebo domov alebo iných štruktúr alebo ich
obsahu alebo sú škodlivé pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí. Odborníkom v odbore bude zrejmé,
že nie všetky zlúčeniny sú rovnako účinné proti všetkým rastovým štádiám všetkých škodcov.
[0197] Tieto predložené zlúčeniny a kompozície sú teda agronomicky užitočné na ochranu poľných
plodín pred fytofágnymi bezstavovcovými škodcami a tiež neagronomicky na ochranu iných
záhradníckych plodín a rastlín pred fytofágnymi bezstavovcovými škodcami. Táto užitočnosť zahŕňa
ochranu plodín a iných rastlín (to znamená agronomických aj neagronomických), ktoré obsahujú
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genetický materiál zavedený genetickým inžinierstvom (t.j. transgénny) alebo modifikovaný
mutagenézou za účelom poskytnutia výhodných znakov. Príklady takýchto vlastností zahŕňajú
toleranciu voči herbicídom, odolnosť voči fytofágnym škodcom (napr. hmyz, roztoče, vošky, pavúky,
nematódy, slimáky, rastlinné patogénne huby, baktérie a vírusy), zlepšený rast rastlín, zvýšenú
toleranciu nepriaznivých rastových podmienok ako je vysoká alebo nízka teplota, nízka alebo
vysoká vlhkosť pôdy a vysoká salinita, zvýšené kvitnutie alebo plodnosť, väčšie výnosy z úrody,
rýchlejšie zrenie, vyššia kvalita a/alebo nutričná hodnota zozbieraného produktu alebo zlepšené
skladovacie alebo procesné vlastnosti zozbieraných produktov. Transgénne rastliny môžu byť
modifikované tak, aby vykazovali viacero znakov. Medzi príklady rastlín obsahujúcich znaky
poskytnuté genetickým inžinierstvom alebo mutagenézou patria odrody kukurice, bavlny, sóje a
zemiakov, ktoré exprimujú insekticídny toxín Bacillus thuringiensis, ako sú YIELD GARD®,
KNOCKOUT®, STARLINK®, BOLLGARD®, NuCOTN® a NEWLEAF®, INVICTA RR2 PRO™ a
odrody kukurice, bavlny, sóje a repkového oleja tolerantné voči herbicídu, ako sú ROUNDUP
READY®, LIBERTY LINK®, IMI®, STS® a CLEARFIELD®, rovnako ako plodiny exprimujúce Nacetyltransferázu (GAT), aby sa poskytla odolnosť voči glyfozátovému herbicídu alebo plodiny
obsahujúce HRA gén poskytujúci rezistenciu voči herbicídom inhibujúcim acetolaktátsyntázu (ALS).
Predložené zlúčeniny a kompozície môžu interagovať synergicky so znakmi zavedenými
genetickým inžinierstvom alebo modifikovanými mutagenézou, čím sa zvyšuje fenotypová expresia
alebo účinnosť vlastností alebo sa zvyšuje účinnosť zlúčenín a kompozícií podľa predkladaného
vynálezu pri hubení bezstavovcových škodcov. Predovšetkým zlúčeniny a kompozície podľa
vynálezu môžu synergicky interagovať s fenotypovou expresiou proteínov alebo iných prírodných
produktov toxických pre bezstavovcových škodcov, aby poskytli väčšiu ako aditívnu kontrolu nad
týmito škodcami.
[0198] Kompozície podľa tohto vynálezu môžu tiež prípadne obsahovať rastlinné živiny, napríklad
kompozíciu hnojív obsahujúcu najmenej jednu rastlinnú živinu vybranú z dusíka, fosforu, draslíka,
síry, vápnika, horčíka, železa, medi, bóru, mangánu, zinku a molybdénu. Zaujímavé sú kompozície
obsahujúce najmenej jednu hnojivovú kompozíciu obsahujúcu najmenej jednu rastlinnú živinu
vybranú z dusíka, fosforu, draslíka, síry, vápnika a horčíka. Kompozície podľa predloženého
vynálezu, ktoré ďalej obsahujú najmenej jednu rastlinnú živinu, môžu byť vo forme kvapalín alebo
tuhých látok. Je potrebné poznamenať, že tuhé formulácie sú vo forme granúl, malých tyčiniek
alebo tabliet. Tuhé formulácie obsahujúce hnojivovú kompozíciu sa môžu pripraviť zmiešaním
zlúčeniny alebo kompozície podľa predloženého vynálezu s hnojivovou kompozíciou spolu s
formuláciou zložiek a potom prípravou formulácie spôsobmi, ako je granulácia alebo extrúzia.
Alternatívne môžu byť tuhé formulácie pripravené postrekom roztokom alebo suspenzie zlúčeniny
alebo kompozície podľa predloženého vynálezu v prchavom rozpúšťadle na vopred pripravenú
hnojivovú kompozíciu vo forme rozmerovo stabilných zmesí, napríklad granúl, malých tyčiniek alebo
tabliet a potom odparovaním rozpúšťadla.
[0199] Neagronomické použitia sa týkajú hubenia bezstavovcových škodcov v oblastiach iných, ako
sú oblasti plodín. Neagronomické použitie zlúčenín a kompozícií podľa vynálezu zahŕňa hubenie
bezstavovcových škodcov v skladovaných zrnách, bobuliach a iných potravinách a v textilných
výrobkoch, ako sú odevy a koberce. Neagronomické použitie predložených zlúčenín a kompozícií
tiež zahŕňa hubenie bezstavovcových škodcov v okrasných rastlinách, lesoch, na lodiach, pozdĺž
ciest a železničnej cesty a na trávnikoch, ako sú anglické trávniky, golfové ihriská a pastviny.
Neagronomické použitie predložených zlúčenín a kompozícií tiež zahŕňa hubenie bezstavovcových
škodcov v domoch a iných budovách, ktoré môžu byť obsadené ľuďmi a/alebo spoločenstvami,
zveratami na farmách, rančoch, zoo alebo inými zvieratami. Neagronomické použitie predložených
zlúčenín a kompozícií tiež zahŕňa hubenie bezstavovcových škodcov, ako sú termity, ktoré môžu
poškodiť drevo alebo iné stavebné materiály používané v budovách.
[0200] Neagronomické použitie predložených zlúčenín a kompozícií tiež zahŕňa ochranu zdravia
ľudí a zvierat hubením bezstavovcových škodcov, ktoré sú parazitické alebo prenášajú infekčné
choroby. Hubenie živočíšnych parazitov zahŕňa hubenie vonkajších parazitov, ktoré sú parazitické
na povrchu tela hostiteľského zvieraťa (napr. ramená, podpažie, brucho, vnútorná časť stehien) a
vnútorných parazitov, ktoré sú parazitické vo vnútornej časti tela hostiteľského zvieraťa (napr.
žalúdok, črevo, pľúca, žily, pod kožou, lymfatické tkanivo). Medzi vonkajšie parazitické alebo
choroby prenášajúce škodce patria napríklad blcha piesočná, kliešte, vši, komáre, muchy, roztoče a
blchy. Medzi vnútorné parazity patria srdcové červy, machovce a helminty. Zlúčeniny a kompozície
podľa predloženého vynálezu sú vhodné na systémovú a/alebo nesystémovú kontrolu zamorenia
alebo infekcie parazitmi u zvierat. Zlúčeniny a kompozície podľa predloženého vynálezu sú
obzvlášť vhodné na boj proti vonkajším parazitickým škodcom alebo škodcom prenášajúcim
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choroby. Zlúčeniny a kompozície podľa predloženého vynálezu sú vhodné na potláčanie parazitov,
ktoré infestujú poľnohospodárske pracovné zvieratá, ako sú dobytok, ovce, kozy, kone, ošípané,
osly, ťavy, byvoly, králiky, sliepky, morky, kačice, husi a včely; domácich miláčikov a domáce
zvieratá, ako sú psy, mačky, domáce vtáky a akváriové rybičky; ako aj takzvané pokusné zvieratá,
ako sú škrečky, morčatá, potkany a myši. V boji proti týmto parazitom sa znižujú úmrtia a zabraňuje
sa zníženiu výkonnosti (pokiaľ ide o mäso, mlieko, vlnu, kožu, vajcia, med, atď.), takže aplikácia
kompozície obsahujúcej zlúčeninu podľa predloženého vynálezu umožňuje hospodárnejší a
jednoduchší chov zvierat.
[0201] Medzi príklady agronomických alebo neagronomických bezstavovcových škodcov patria
vajíčka, larvy a dospelí jedinci radu Lepidoptera, ako sú vojnice, húsenice, piadivky a sivkavce
v čeľadi Noctuidae (napr. Sesamia inferens Walker, Sesamia nonagrioides Lefebvre, Spodoptera
eridania Cramer, Spodoptera frugiperda J. E. Smith, Spodoptera exigua Hübner, Spodoptera
littoralis Boisduval, Spodoptera ornithogalli Guenée, Agrotis ipsilon Hufnagel, Anticarsia gemmatalis
Hübner, Lithophane antennata Walker, Barathra brassicae Linnaeus, Pseudoplusia includens
Walker, Trichoplusia ni Hübner, Heliothis virescens Fabricius); hmyz navrtávajúci diery, rúrkovčeky,
obaľovače, vijačky, mlynárik kapustný a škodcovia obhrýzajúci zelenú časť listov zanechávajúc
skelet listu z čeľade Pyralidae (napr. Ostrinia nubilalis Hübner, Amyelois transitella Walker,
Crambus caliginosellus Clemens, Pyralidae: Crambinae ako je Herpetogramma licarsisalis Walker,
Chilo infuscatellus Snellen, Neoleucinodes elegantalis Guenée, Cnaphalocrocis medinalis, Desmia
funeralis Hübner, Diaphania nitidalis Stoll, Helluala hydralis Guenée, Scirpophaga incertulas
Walker, Scirpophaga infuscatellus Snellen, Scirpophaga innotata Walker, Scirpophaga nivella
Fabricius, Chilo polychrysus Meyrick, Chilo suppressalis Walker, Crocidolomia binotalis English);
obaľovače, larvy hmyzu, červy v semenách a ovocné červy z čeľade Tortricidae (napr. Cydia
pomonella Linnaeus, Endopiza viteana Clemens, Grapholita molesta Busck, Cryptophlebia
leucotreta Meyrick, Ecdytolopha aurantiana Lima, Argyrotaenia velutinana Walker, Choristoneura
rosaceana Harris, Epiphyas postvittana Walker, Eupoecilia ambiguella Hübner, Pandemis pyrusana
Kearfott, Platynota stultana Walsingham, Pandemis cerasana Hübner, Pandemis heparana Denis &
Schiffermuller); a mnoho iných ekonomicky významných motýľov (napr. Plutella xylostella Linnaeus,
Pectinophora gossypiella Saunders, Lymantria dispar Linnaeus, Carposina niponensis Walsingham,
Anarsia lineatella Zeller, Phthorimaea operculella Zeller, Lithocolletis blancardella Fabricius,
Lithocolletis ringoniella Matsumura, Lerodea eufala Edwards, Leucoptera scitella Zeller); vajíčka,
nymfy a dospelí jedinci z radu Blattodea vrátane švábov z čeľadí Blattellidae a Blattidae (napr.
Blatta orientalis Linnaeus, Blatella asahinai Mizukubo, Blattella germanica Linnaeus, Supella
longipalpa Fabricius, Periplaneta americana Linnaeus, Periplaneta brunnea Burmeister,
Leucophaea maderae Fabricius), Periplaneta fuliginosa Service, Periplaneta australasiae Fabr.,
Nauphoeta cinerea Olivier a Symploce pallens Stephens); vajíčka, larvy a dospelí jedinci kŕmiaci sa
listami, ovocím, koreňmi, semenami a vezikulárnym tkanivom z radu Coleoptera vrátane nosáčikov
z čeľadí Anthribidae, Bruchidae, a Curculionidae (napr. Anthonomus grandis Boheman,
Lissorhoptrus oryzophilus Kuschel, Sitophilus granarius Linnaeus, Sitophilus oryzae Linnaeus),
Listronotus maculicollis Dietz, Sphenophorus parvulus Gyllenhal, Sphenophorus venatus vestitus,
Sphenophorus cicatristriatus Fahraeus); skočky, uhorkové chrobáky, koreňové červy, listové
chrobáky, zemiakové chrobáky a listové larvy radu Chrysomelidae (napr. Leptinotarsa decemlineata
Say, Diabrotica virgifera virgifera LeConte); chrústy a iné chrobáky z čeľade Scarabaeidae (napr.
Popillia japonica Newman, Anomala orientalis Waterhouse, Exomala orientalis (Waterhouse)
Baraud, Cyclocephala borealis Arrow, Cyclocephala immaculata Olivier alebo C. lurida Bland,
Aphodius spp., Ataenius spretulus Haldeman, Cotinis nitida Linnaeus, Maladera castanea Arrow,
Phyllophaga spp. a Rhizotrogus majalis Razoumowsky); kobercové chrobáky z radu Dermestidae;
drôtovce z radu Elateridae; kôrové chrobáky z radu Scolytidae a múčne chrobáky z radu
Tenebrionidae.
[0202] Okrem toho, agronomickí a neagronomickí škodcovia zahŕňajú: vajíčka, dospelé jedince a
larvy radu Dermaptera vrátane ucholakov z čeľade Forficulidae (napr. Forficula auricularia
Linnaeus, Chelisoches morio Fabricius); vajíčka, nezrelé, dospelé jedince a nymfy radov Hemiptera
a Homoptera ako sú, rastlinné chrobáky z čeľade Miridae, cikády z čeľade Cicadidae, cikády (napr.
Empoasca spp.) z čeľade Cicadellidae, ploštice (napr. Cimex lectularius Linnaeus) z čeľade
Cimicidae, rastlinný skákavý hmyz z čeľadí Fulgoroidae a Delphacidae, stromový skákavý hmyz z
čeľade Membracidae, méry z čeľade Psyllidae, molice z čeľade Aleyrodidae, vošky z čeľade
Aphididae, révokaz z čeľade Phylloxeridae, červce z čeľade Pseudococcidae, červce z čeľadí
Coccidae, Diaspididae a Margarodidae, bzdochy z čeľade Tingidae, kňažnú (smradľavá bzdocha) z
čeľade Pentatomidae, plošticové chrobáky (napr. Blissus leucopterus hirtus Montandon a Blissus

- 94 -

insularis Barber) a iné chobáky semien z čeľade Lygaeidae, peniarky z čeľade Cercopidae,
chrobáky tekvicovitých rastlín z čeľade Coreidae a červené chrobáky a bavlníkové chrobáky z
čeľade Pyrrhocoridae.
[0203] Agronomickí a neagronomickí škodcovia taktiež zahŕňajú: vajíčka, larvy, nymfy a dospelé
jedince radu Acari (roztoče) ako sú snovacie pavúky a červené roztoče z čeľade Tetranychidae
(napr. Panonychus ulmi Koch, Tetranychus urticae Koch, Tetranychus mcdanieli McGregor); ploché
roztoče z čeľade Tenuipalpidae (napr. Brevipalpus lewisi McGregor); roztoče spôsobujúce hrdzavé
fľaky a roztoče napádajúce zárodky (púčiky) rastlín z čeľade Eriophyidae a iné roztoče požierajúce
listy a roztoče dôležité vzhľadom na zdravie ľudí a zvierat, t.j. prachové roztoče z čeľade
Epidermoptidae, folikulové roztoče z čeľade Demodicidae, roztoče zrna z čeľade Glycyphagidae;
kliešte z čeľade Ixodidae, bežne známe ako tvrdé kliešte (napr. Ixodes scapularis Say, Ixodes
holocyclus Neumann, Dermacentor variabilis Say, Amblyomma americanum Linnaeus) a kliešte z
čeľade Argasidae, bežne známe ako mäkké kliešte (napr. Ornithodoros turicata, Argas radiatus);
svrab a zákožka svrabová z čeľadí Psoroptidae, Pyemotidae, a Sarcoptidae; vajíčka, dospelé
a nezrelé jedince radu Orthoptera vrátane lúčnych koníkov, kobyliek a cvrčkov (napr. migrujúce
kobylky (napr. Melanoplus sanguinipes Fabricius, M. differentialis Thomas), americké kobylky (napr.
Schistocerca americana Drury), púštne kobylky (Schistocerca gregaria Forskal), migrujúce kobylky
(Locusta migratoria Linnaeus), bušové kobylky (Zonocerus spp.), svrček domový (Acheta
domesticus Linnaeus), krtkonôžky (napr. Scapteriscus vicinus Scudder a Scapteriscus borellii
Giglio-Tos); vajíčka, dospelé a nezrelé jedince radu Diptera vrátane hmyzu mínujúceho listy (napr.
Liriomyza spp. ako je Liriomyza sativae Blanchard), mušky, ovocné mušky (Tephritidae), frit muchy
(napr. Oscinella frit Linnaeus), pôdne larvy, muchy domáce (napr. Musca domestica Linnaeus),
malé muchy domáce (napr. Fannia canicularis Linnaeus, F. femoralis Stein), bodavky (napr.
Stomoxys calcitrans Linnaeus), hlavové muchy, bodavé muchy, bzučiace muchy (napr. Chrysomya
spp., Phormia spp.), a iných škodcov z nadčeľade múch Muscoidea, ovady (napr. Tabanus spp.),
strečky (napr. Gastrophilus spp., Oestrus spp.), muchy hovädzieho dobytka (napr. Hypoderma
spp.), bzučivky (napr. Chrysops spp.), muchy oviec (napr. Melophagus ovinus Linnaeus) a iné
Brachycera, komáre (napr. Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp.), čierne muchy (napr.
Prosimulium spp., Simulium spp.), štípajúce komáre, pieskové muchy, sciaridy a iné Nematocera;
vajíčka, dospelé a nezrelé jedince radu Thysanoptera vrátane cibuľových strapiek (Thrips tabaci
Lindeman), kvetových strapiek (Frankliniella spp.) a iných listy požierajúcich strapiek; hmyzí
škodcovia radu Hymenoptera vrátane mravcov z čeľade Formicidae vrátane Camponotus floridanus
Buckley, Camponotus ferrugineus Fabricius, Camponotus pennsylvanicus De Geer, Technomyrmex
albipes fr. Smith, Pheidole sp., Tapinoma melanocephalum Fabricius; Monomorium pharaonis
Linnaeus, Wasmannia auropunctata Roger, Solenopsis geminata Fabricius, Solenopsis invicta
Buren, Iridomyrmex humilis Mayr, Paratrechina longicornis Latreille, Tetramorium caespitum
Linnaeus, Lasius alienus Forster a Tapinoma sessile Say. Iné Hymenoptera vrátane včiel (vrátane
drevokazných včiel), sršňov, žltých sršňov, ôs a piliarok (Neodiprion spp.; Cephus spp.); hmyzí
škodcovia radu Isoptera vrátane termitov z čeľadí Termitidae (napr. Macrotermes sp.,
Odontotermes obesus Rambur), Kalotermitidae (napr. Cryptotermes sp.) a Rhinotermitidae (napr.
Reticulitermes sp., Coptotermes sp., Heterotermes tenuis Hagen), východný podzemný termit
(Reticulitermes flavipes Kollar), západný podzemný termit (Reticulitermes hesperus Banks),
podzemný termit Formosan (Coptotermes formosanus Shiraki), západoindický termit suchého dreva
(Incisitermes immigrans Snyder), termin beľového dreva (Cryptotermes brevis Walker), termit
suchého dreva (Incisitermes snyderi Light), juhovýchodný podzemný termit (Reticulitermes
virginicus Banks), západný termit suchého dreva (Incisitermes minor Hagen), stromové termity ako
sú Nasutitermes sp. a iné termity ekonomického významu; hmyzí škodcovia radu Thysanura ako je
švehla obyčajná (Lepisma saccharina Linnaeus) a firebrat (Thermobia domestica Packard); hmyzí
škodcovia radu Mallophaga a zahŕňajúci voš hlavovú (Pediculus humanus capitis De Geer), voš
telovú (Pediculus humanus Linnaeus), voš kuracieho tela (Menacanthus stramineus Nitszch), voš
hryzúca psov (Trichodectes canis De Geer), voš páperia vtákov (Goniocotes gallinae De Geer), voš
oviec (Bovicola ovis Schrank), voš hovädzieho dobytka s krátkym nosom (Haematopinus
eurysternus Nitzsch), voš hovädzieho dobytka s dlhým nosom (Linognathus vituli Linnaeus) a iné
cicavé a hryzúce parazitické vši, ktoré napádajú ľudí a zvieratá; hmyzí škodcovia radu Siphonoptera
vrátane orientálnej blchy potkana (Xenopsylla cheopis Rothschild), blchy mačiek (Ctenocephalides
felis Bouche), blchy psov (Ctenocephalides canis Curtis), blchy sliepok (Ceratophyllus gallinae
Schrank), pevne držiacich bĺch (Echidnophaga gallinacea Westwood), ľudských bĺch (Pulex irritans
Linnaeus) a iných bĺch postihujúcich cicavce a vtáky. Ďalší škodcovia z článkonožcov zahŕňajú:
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pavúky radu Araneae ako je americký hnedý pavúk (Loxosceles reclusa Gertsch & Mulaik) a
snovačka (Latrodectus mactans Fabricius) a stonožky radu Scutigeromorpha ako je stonožka
domová (Scutigera coleoptrata Linnaeus).
[0204] Medzi príklady bezstavovcových škodcov skladovaného zrna patria Prostephanus truncatus,
Rhyzopertha dominica, Stiophilus oryzae, Stiophilus zeamais, Callosobruchus maculatus, Tribolium
castaneum, Stiophilus granarius, Plodia interpunctella, Ephestia kuhniella a Cryptolestis
ferrugineus.
[0205] Zlúčeniny podľa predloženého vynálezu môžu mať účinok na členov tried Nematoda,
Cestoda, Trematoda a Acanthocephala vrátane ekonomicky dôležitých členov z radov Strongylida,
Ascaridida, Oxyurida, Rhabditida, Spirurida a Enoplida ako sú, ale bez obmedzenia na ekonomicky
dôležitých poľnohospodárskych škodcov (t.j. hlístovce rodu Meloidogyne, rodu Pratylenchus, rodu
Trichodorus atď) a škodcovia zdravia ľudí a zvierat (t.j. všetky ekonomicky dôležité motolice,
pásomnice a hlísty, ako je Strongylus vulgaris u koní, Toxocara canis u psov, Haemonchus
contortus u oviec, Dirofilaria immitis Leidy u psov, Anoplocephala perfoliata u koní, Fasciola
hepatica Linnaeus u prežúvavcov atď).
[0206] Zlúčeniny podľa predloženého vynálezu môžu mať účinok proti škodcom radu Lepidoptera
(napr. Alabama argillacea Hübner, Archips argyrospila Walker, A. rosana Linnaeus a iné druhy
Archips , Chilo suppressalis Walker, Cnaphalocrosis medinalis Guenée, Crambus caliginosellus
Clemens, Crambus teterrellus Zincken, Cydia pomonella Linnaeus, Earias insulana Boisduval,
Earias vittella Fabricius, Helicoverpa armigera Hübner, Helicoverpa zea Boddie, Heliothis virescens
Fabricius, Herpetogramma licarsisalis Walker, Lobesia botrana Denis & Schiffermüller,
Pectinophora gossypiella Saunders, Phyllocnistis citrella Stainton, Pieris brassicae Linnaeus, Pieris
rapae Linnaeus, Plutella xylostella Linnaeus, Spodoptera exigua Hübner, Spodoptera litura
Fabricius, Spodoptera frugiperda J. E. Smith, Trichoplusia ni Hübner a Tuta absoluta Meyrick).
[0207] Zlúčeniny podľa predloženého vynálezu majú signifikantný účinok na členov z radu
Homoptera zahŕňajúceho: Acyrthosiphon pisum Harris, Aphis craccivora Koch, Aphis fabae Scopoli,
Aphis gossypii Glover, Aphis pomi De Geer, Aphis spiraecola Patch, Aulacorthum solani
Kaltenbach, Chaetosiphon fragaefolii Cockerell, Diuraphis noxia Kurdjumov/Mordvilko, Dysaphis
plantaginea Paaserini, Eriosoma lanigerum Hausmann, Hyalopterus pruni Geoffroy, Lipaphis
erysimi Kaltenbach, Metopolophium dirrhodum Walker, Macrosiphum euphorbiae Thomas, Myzus
persicae Sulzer, Nasonovia ribisnigri Mosley, Pemphigus spp., Rhopalosiphum maidis Fitch,
Rhopalosiphum padi Linnaeus, Schizaphis graminum Rondani, Sitobion avenae Fabricius,
Therioaphis maculata Buckton, Toxoptera aurantii Boyer de Fonscolombe a Toxoptera citricida
Kirkaldy; Adelges spp.; Phylloxera devastatrix Pergande; Bemisia tabaci Gennadius, Bemisia
argentifolii Bellows & Perring, Dialeurodes citri Ashmead a Trialeurodes vaporariorum Westwood;
Empoasca fabae Harris, Laodelphax striatellus Fallen, Macrolestes quadrilineatus Forbes,
Nephotettix cinticeps Uhler, Nephotettix nigropictus Stål, Nilaparvata lugens Stål, Peregrinus maidis
Ashmead, Sogatella furcifera Horvath, Sogatodes orizicola Muir, Typhlocyba pomaria McAtee,
Erythroneoura spp.; Magicidada septendecim Linnaeus; Icerya purchasi Maskell, Quadraspidiotus
perniciosus Comstock; Planococcus citri Risso; Pseudococcus spp.; Cacopsylla pyricola Foerster ,
Trioza diospyri Ashmead.
[0208] Zlúčeniny podľa predloženého vynálezu majú tiež účinok na členov z radu Hemiptera
zahŕňajúceho: Acrosternum hilare Say, Anasa tristis De Geer, Blissus leucopterus leucopterus Say,
Cimex lectularius Linnaeus, Corythuca gossypii Fabricius, Cyrtopeltis modesta Distant, Dysdercus
suturellus Herrich-Schäffer, Euchistus servus Say, Euchistus variolarius Palisot de Beauvois,
Graptosthetus spp., Halymorpha halys Stål, Leptoglossus corculus Say, Lygus lineolaris Palisot de
Beauvois, Nezara viridula Linnaeus, Oebalus pugnax Fabricius , Oncopeltus fasciatus Dallas,
Pseudatomoscelis seriatus Reuter. Iné rady hmyzu hubené zlúčeninami podľa toho vynálezu
zahŕňajú Thysanoptera (napr. Frankliniella occidentalis Pergande, Scirthothrips citri Moulton,
Sericothrips variabilis Beach a Thrips tabaci Lindeman; a rad Coleoptera (napr. Leptinotarsa
decemlineata Say, Epilachna varivestis Mulsant a drôtovce rodu Agriotes, Athous or Limonius).
[0209] Poznamenávame, že niektoré súčasné klasifikačné systémy uvádzajú Homoptera ako
podrad v rámci radu Hemiptera.
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[0210] Je potrebné zmieniť použitie zlúčenín podľa tohto vynálezu na hubenie strapky západnej
(Frankliniella occidentalis). Je potrebné zmieniť použitie zlúčenín podľa tohto vynálezu na hubenie
polokrídlovcov (Empoasca fabae). Je potrebné zmieniť použitie zlúčenín podľa tohto vynálezu na
hubenie vošiek bavlníka (Aphis gossypii). Je potrebné zmieniť použitie zlúčenín podľa tohto
vynálezu na hubenie vošiek broskyňových (Myzus persicae). Je potrebné zmieniť použitie zlúčenín
podľa tohto vynálezu na hubenie belíc tabakových (Bemisia tabaci).
[0211] Zlúčeniny podľa predloženého vynálezu môžu byť tiež užitočné na zvýšenie intenzity
rastlinnej kultúry. Tento spôsob spočíva v kontakte plodiny (napr. lístie, kvety, plod alebo korene)
alebo semena, z ktorého sa rastlina pestuje, so zlúčeninou vzorca 1 v množstve postačujúcom na
dosiahnutie žiaduceho rastlinného účinku (t.j. biologicky účinné množstvo). Typicky sa zlúčenina
vzorca 1 aplikuje vo formulovanej kompozícii. Hoci sa zlúčenina vzorca 1 často aplikuje priamo na
rastlinnú kultúru alebo jej semeno, môže sa tiež aplikovať na miesto plodiny, t.j. na prostredie
plodiny, najmä na časť prostredia v tesnej blízkosti, aby sa umožnila migrácia zlúčeniny vzorca 1 na
plodinu. Miesto relevantné pre tento spôsob najčastejšie zahŕňa rastové médium (t.j. prostredie
poskytujúce živiny rastline), typicky pôdu, v ktorej sa rastlina pestuje. Spracovanie plodiny na
zvýšenie intenzity rastlinnej kultúry zahŕňa tak kontakt plodiny, semena, z ktorého sa pestuje
plodina alebo miesta pestovania plodiny s biologicky účinným množstvom zlúčeniny vzorca 1.
[0212] Zvýšená intenzita plodiny môže mať za následok jeden alebo viacero z nasledujúcich
pozorovaných účinkov: (a) optimálne zavedenie plodiny, ako je demonštrované vynikajúcim
klíčením semien, rastom plodín a ustálením plodiny; (b) zvýšenie rastu plodín, ako je
demonštrované rýchlym a silným rastom listov (napr. meraným indexom plochy listov), výškou
rastlín, počtom odnoží (napríklad pre ryžu), koreňovou hmotou a celkovou hmotnosťou sušiny
vegetatívnej hmoty plodiny; c) zlepšené výnosy plodín, ako je dokázané časom kvitnutia, dĺžkou
kvitnutia, počtom kvetov, celkovou akumuláciou biomasy (t.j. výnosovým množstvom) a/alebo
predajnosťou plodiny ovocia alebo zŕn podľa kvality (t.j. výťažok kvality), (d) zvýšená schopnosť
plodiny odolávať alebo predchádzať infekciám rastlinných chorôb a zamoreniu článkonožcov,
nematód alebo mäkkýšov; (e) zvýšená schopnosť plodiny odolávať environmentálnej záťaži, ako je
vystavenie pôsobeniu tepelným extrémom, suboptimálnej vlhkosti alebo fytotoxických chemikálií.
[0213] Zlúčeniny podľa predloženého vynálezu môžu zvýšiť intenzitu ošetrených rastlín v porovnaní
s rastlinami, ktoré neboli ošetrené hubením alebo iným spôsobom zabránenia kŕmenia fytofágnych
bezstavovcov v prostredí rastlín. Pri absencii tohto hubenia fytofágnych bezstavovcových škodcov
škodce znižujú energiu rastlín konzumáciou rastlinných tkanív alebo miazgy alebo prenosom
rastlinných patogénov, ako sú vírusy. Aj v neprítomnosti fytofágnych bezstavovcových škodcov
môžu zlúčeniny podľa vynálezu zvýšiť energiu rastlín modifikáciou metabolizmu rastlín. Všeobecne
sa intenzita rastlinnej plodiny najvýraznejšie zvýši ošetrením rastliny zlúčeninou podľa vynálezu, ak
sa rastlina pestuje v neideálnom prostredí, t.j. prostredí obsahujúcom jeden alebo viac aspektov
nepriaznivých pre rastlinu dosahujúc plný genetický potenciál, ktorý by sa prejavil v ideálnom
prostredí.
[0214] Je potrebné zmieniť spôsob zvýšenia intenzity rastlinnej plodiny, v ktorom sa plodina pestuje
v prostredí obsahujúcom fytofágne bezstavovcové škodce. Tiež je potrebné zmieniť spôsob
zvýšenia intenzity plodiny, v ktorom sa plodina pestuje v prostredí, ktoré neobsahuje fytofágne
bezstavovcové škodce. Ďalej je potrebné zmieniť spôsob zvýšenia intenzity rastlinnej plodiny, v
ktorom sa rastlinná kultúra pestuje v prostredí, ktoré obsahuje množstvo vlhkosti menšie ako
ideálne na podporu rastu plodiny. Je potrebné zmieniť spôsob zvýšenia intenzity rastlinnej plodiny,
v ktorej je plodinou ryža. Ďalej je potrebné zmieniť spôsob zvýšenia intenzity plodiny, v ktorej je
plodinou kukurica. Ďalej je potrebné zmieniť spôsob zvýšenia intenzity plodiny, v ktorej je plodinou
sója.
[0215] Zlúčeniny podľa tohto vynálezu môžu byť tiež zmiešané s jednou alebo viacerými inými
biologicky aktívnymi zlúčeninami alebo činidlami vrátane insekticídov, fungicídov, nematocídov,
baktericídov, akaricídov, herbicídov, herbicídnych safenerov, rastových regulátorov, ako sú
inhibítory hnilobného hmyzu a stimulantov koreňov, chemosterilantov, semichemikálií, repelentov,
atraktantov, feromónov, kŕmnych stimulantov, iných biologicky aktívnych zlúčenín alebo
entomopatogénnych baktérií, vírusov alebo húb na vytvorenie viaczložkového pesticídu
poskytujúceho ešte širšie spektrum agronomickej a neagronomickej užitočnosti. Predkladaný
vynález sa tak tiež týka kompozície obsahujúcej biologicky účinné množstvo zlúčeniny vzorca 1,
najmenej jednu ďalšiu zložku vybranú zo skupiny zahŕňajúcej povrchovo aktívne látky, tuhé riedidlá
a kvapalné riedidlá a najmenej jednu ďalšiu biologicky aktívnu zlúčeninu alebo činidlo. Pre zmesi
podľa predkladaného vynálezu sa môžu formulovať ostatné biologicky účinné zlúčeniny alebo
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činidlá spoločne so zlúčeninami podľa predloženého vynálezu vrátane zlúčenín vzorca 1 za vzniku
predzmesi alebo sa môžu iné biologicky účinné zlúčeniny alebo činidlá formulovať oddelene od
zlúčeniny predloženého vynálezu vrátane zlúčenín vzorca 1 a obidve formulácie sa kombinujú pred
aplikáciou (napr. v postrekovacej nádrži) alebo alternatívne sa aplikujú postupne.
[0216] Príklady takýchto biologicky aktívnych zlúčenín alebo činidiel, s ktorými je možné zlúčeniny
tohto vynálezu formulovať, sú insekticídy ako abamektín, acefát, acechinocyl, acetamiprid,
akrinatrín,
afidopyropén
([(3S,4R,4aR,6S,6aS,12R,12aS,12bS)-3-[(cyklopropylkarbonyl)oxy]1,3,4,4a,5,6,6a,12,12a,12b-dekahydro-6,12-dihydroxy-4,6a,12b-trimetyl-11-oxo-9-(3-pyridinyl)2H,11H-nafto[2,1-b]pyrano[3,4-e]pyran-4-yl]metylcyklopropánkarboxylát), amidoflumet, amitraz,
avermektín, azadirachtín, azinfos-metyl, benfurakarb, bensultap, bifentrín, bifenazát, bistriflurón,
borát, buprofezín, kadusafos, karbaryl, karbofurán, kartap, karzol, chlórantraniliprol, chlórfenapyr,
chlórfluazurón, chlórpyrifos, chlórpyrifos-metyl, chromafenozid, klofentezín, klotianidín,
kyantraniliprol
(3-bróm-1-(3-chlór-2-pyridinyl)-N-[4-kyano-2-metyl-6-[(metylamino)karbonyl]fenyl]1H-pyrazol-5-karboxamid), cyklaniliprol (3-bróm-N-[2-bróm-4-chlór-6-[[1-cyklopropyletyl)aminol]karbonyl]fenyl]-1-(3-chlór)-2-pyridinyl)-1H-pyrazol-5-karboxamid), cykloprotrín, cykloxaprid ((5S,8R)1-[(6-chlór-3-pyridinyl)metyl]-2,3,5,6,7,8-hexahydro-9-nitro-5,8-epoxy-1H-imidazo[1,2-a]azepín),
cyflumetofén, cyflutrín, beta-cyflutrín, cyhalotrín, gama-cyhalotrín, lambda-cyhalotrín, cypermetrín,
alfa-cypermetrín, zeta-cypermetrín, cyromazín, deltametrín, diaféntiurón, diazinón, dieldrín,
diflubenzurón, dimeflutrín, dimehypo, dimetoát, dinotefurán, diofenolán, emamektín, endosulfán,
esfenvalerát, etiprol, etofénprox, etoxazol, fenbutatínoxid, fenitrotión, fenotiokarb, fenoxykarb,
fenpropatrín, fenvalerát, fipronil, flometochín (2-etyl-3,7-dimetyl-6-[4-(trifluórmetoxy)fenoxy]-4chinolinylmetylkarbonát), flonikamid, flubéndiamid, flucytrinát, flufenerim, flufenoxurón,
flufenoxystrobín
(metyl(αE)-2-[[2-chlór-4-(trifluórmetyl)fenoxy]metyl]-α-(metoxymetylén)benzénacetát),
fluensulfón
(5-chlór-2-[(3,4,4-trifluór-3-buten-1-yl)sulfonyl]tiazol),
fluhexafón,
fluopyram,
flupiprol
(1-[2,6-dichlór-4-(trifluórmetyl)fenyl]-5-[(2-metyl-2-propen-1-yl)amino]-4[(trifluórmetyl)sulfinyl]-1Hpyrazol-3-karbonitril), flupyradifurón (4-[[(6-chlór-3-pyridinyl)metyl](2,2difluóretyl)amino]-2(5H)-furanón), fluvalinát, tau-fluvalinát, fonofos, formetanát, fostiazát,
halofenozid, heptaflutrín ([2,3,5,6-tetrafluór-4-(metoxymetyl)fenyl]metyl-2,2-dimetyl-3-[(1Z)-3,3,3trifluór-1-propen-1-yl]cyklopropánkarboxylát),
hexaflumurón,
hexytiazox,
hydrametylnón,
imidakloprid, indoxakarb, insekticídne mydlá, izofenfos, lufenurón, malatión, meperflutrín ([2,3,5,6tetrafluór-4-(metoxymetyl)fenyl]metyl(1R,3S)-3-(2,2-dichlóretenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát), metaflumizón, metaldehyd, metamidofos, metidatión, metiodikarb, metomyl, metoprén,
metoxychlór, metoflutrín, metoxyfenozid, metoflutrín, monokrotofos, monofluórtrin ([2,3,5,6tetrafluór-4-(metoxymetyl)fenyl]metyl-3-(2-kyano-1-propen-1-yl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát),
nikotín, nitenpyram, nitiazín, novalurón, noviflumurón, oxamyl, paratión, paratión-metyl, permetrín,
forát, fosalón, fosmet, fosfamidón, pirimikarb, profenofos, proflutrín, propargit, protrifénbut,
pyflubumid (1,3,5-trimetyl-N-(2-metyl-1-oxopropyl)-N-[3-(2-metylpropyl)-4-[2,2,2-trifluór-1-metoxy-1(trifluórmetyl)etyl]fenyl]-1H-pyrazol-4-karboxamid), pymetrozín, pyrafluprol, pyretrín, pyridabén,
pyridalyl,
pyrifluchinazón,
pyriminostrobín
(metyl(αE)-2-[[[2-[(2,4-dichlórfenyl)amino]-6(trifluórmetyl)-4-pyrimidinyl]oxy]metyl]-α-(metoxymetylén)benzénacetát),
pyriprol,
pyriproxyfén,
rotenón, ryanodín, silafluofén, spinetoram, spinosad, spirodiklofén, spiromezifén, spirotetramat,
sulprofos, sulfoxaflor (N-[metyloxido[1-[6-(trifluórmetyl)-3-pyridinyl]etyl]-λ4-sulfanylidén]kyanamid),
tebufenozid, tebufénpyrad, teflubenzurón, teflutrín, terbufos, tetrachlórvinfos, tetrametrín,
tetrametylflutrín
([2,3,5,6-tetrafluór-4-(metoxymetyl)fenyl]metyl-2,2,3,3-tetrametylcyklopropánkarboxylát), tetraniliprol, tiakloprid, tiametoxam, tiodikarb, sodná soľ tiosultapu, tioxazafén (3-fenyl5-(2-tienyl)-1,2,4-oxadiazol), tolfenpyrad, tralometrín, triazamát, trichlórfon, triflumezopyrim (2,4dioxo-1-(5-pyrimidinylmetyl)-3-[3-(trifluórmetyl)fenyl]-2H-pyrido[1,2-α]pyrimidinium vnútorná soľ),
triflumurón, Bacillus thuringiensis delta-endotoxíny, entomopatogénne baktérie, entomopatogénne
vírusy a entomopatogénne huby.
[0217] Je potrebné zmieniť insekticídy ako abamektín, acetamiprid, akrinatrín, afidopyropén,
amitraz, avermektín, azadirachtín, benfurakarb, bensultap, bifentrín, buprofezín, kadusafos,
karbaryl, kartap, chlórantraniliprol, chlórfenapyr, chlórpyrifos, klotianidín, kyantraniliprol,
cyklaniliprol, cykloprotrín, cyflutrín, beta-cyflutrín, cyhalotrín, gama-cyhalotrín, lambda-cyhalotrín,
cypermetrín, alfa-cypermetrín, zeta-cypermetrín, cyromazín, deltametrín, dieldrín, dinotefurán,
diofenolán, emamektín, endosulfán, esfenvalerát, etiprol, etofénprox, etoxazol, fenitrotión,
fenotiokarb, fenoxykarb, fenvalerát, fipronil, flometochín, flonikamid, flubéndiamid, flufenoxurón,
flufenoxystrobín, fluensulfón, flupiprol, flupyradifurón, fluvalinát, formetanát, fostiazát, heptaflutrín,
hexaflumurón, hydrametylnón, imidakloprid, indoxakarb, lufenurón, meperflutrín, metaflumizón,
metiodikarb, metomyl, metoprén, metoxyfenozid, metoflutrín, monofluórtrin, nitenpyram, nitiazín,
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novalurón, oxamyl, pyflubumid, pymetrozín, pyretrín, pyridabén, pyridalyl, pyriminostrobín,
pyriproxyfén, ryanodín, spinetoram, spinosad, spirodiklofén, spiromezifén, spirotetramat, sulfoxaflor,
tebufenozid, tetrametrín, tetrametylflutrín, tiakloprid, tiametoxam, tiodikarb, sodná soľ tiosultapu,
tralometrín, triazamát, triflumezopyrim, triflumurón, Bacillus thuringiensis delta-endotoxíny, všetky
kmene Bacillus thuringiensis a všetky kmene nukleopolyhedrózových vírusov.
[0218] Jedno uskutočnenie biologických činidiel na zmiešanie so zlúčeninami podľa tohto vynálezu
zahŕňa entomopatogénne baktérie ako Bacillus thuringiensis a zapuzdrené delta-endotoxíny
Bacillus thuringiensis ako MVP® a MVPII® bioinsekticídy pripravené pomocou postupu CellCap®
(CellCap®, MVP® a MVPII® sú obchodné značky Mycogen Corporation, Indianapolis, Indiana,
USA); entomopatogénne huby ako zelené muskardínové huby; a entomopatogénne (aj prirodzene
sa vyskytujúce aj geneticky modifikované) vírusy vrátane bakulovírusu, nukleopolyhedrovírusu
(NPV) ako Helicoverpa zea nukleopolyhedrovírusu (HzNPV), Anagrapha falcifera
nukleopolyhedrovírusu (AfNPV); a granulózny vírus (GV) ako Cydia pomonella granulózny vírus
(CpGV).
[0219] Je potrebné sa zmieniť o takej kombinácii, v ktorej druhá aktívna zložka na hubenie
bezstavovcových škodcov patrí do inej chemickej triedy alebo má odlišné miesto účinku ako
zlúčenina vzorca 1. V niektorých prípadoch, kombinácia s najmenej jednou inou aktívnou zložkou
na hubenie bezstavovcových škodcov, ktorá má podobné spektrum kontroly, ale odlišné miesto
pôsobenia bude obzvlášť výhodná na kontrolu rezistencie. Kompozícia podľa predloženého
vynálezu teda môže ďalej obsahovať biologicky účinné množstvo najmenej jednej ďalšej aktívnej
zložky na hubenie bezstavovcov, ktorá má podobné spektrum kontroly, ale patrí do inej chemickej
triedy alebo má odlišné miesto pôsobenia. Tieto ďalšie biologicky účinné zlúčeniny alebo činidlá
zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na inhibítory acetylcholínesterázy (AChE), ako sú karbamáty
metomyl, oxamyl, tiodikarb, triazamát a organofosfáty chlórpyrifos; antagonisty chloridového kanála
GABA, ako sú cyklodiény dieldrín a endosulfán a fenylpyrazoly, etiprol a fipronil; modulátory
sodíkového kanála, ako sú pyretroidy bifentrín, cyflutrín, beta-cyflutrín, cyhalotrín, lambdacyhalotrín, cypermetrín, deltametrín, dimeflutrín, esfenvalerát, metoflutrín a proflutrín; agonistov
nikotínového acetylcholínového receptora (nAChR), ako sú neonikotinoidy acetamiprid, klotianidín,
dinotefurán, imidakloprid, nitenpyram, nitiazín, tiakloprid a tiametoxam a sulfoxaflor; alosterické
aktivátory nikotínových acetylcholínových receptorov (nAChR), ako sú spinosyny spinetoram a
spinosad; aktivátory chloridových kanálov, ako sú avermektíny abamektín a emamektín; mimetiká
juvenilného hormónu, ako je diofenolan, metoprén, fenoxykarb a pyriproxyfén; selektívne blokátory
dodávania homopteránu, ako je pymetrozín a flonikamid; inhibítory rastu roztočov, ako je etoxazol;
inhibítory mitochondriálnej ATP syntázy, ako je propargit; inhibítory oxidačnej fosforylácie
prostredníctvom prerušenia protónového gradientu, ako je chlórfenapyr; blokátory kanála
nikotínového acetylcholínového receptora (nAChR), ako sú analógy nereistoxínov kartap; inhibítory
biosyntézy chitínu, ako sú benzoylmočoviny flufenoxurón, hexaflumurón, lufenurón, novalurón,
noviflumurón a triflumurón a buprofezín; dipteroskopické disruptory ako je cyromazín; agonisty
ekdyzónového receptora, ako sú diacylhydrazíny metoxyfenozid a tebufenozid; agonisty
oktopamínového receptora, ako je amitraz; inhibitory mitochondriálneho komplexu III na prenos
elektrónov, ako je napríklad hydrátmetylnón; inhibítory mitochondriálneho komplexu I, ako je
pyridabén; napäťovo závislé blokátory sodíkových kanálov, ako je indoxakarb; inhibítory acetylCoA-karboxylázy, ako sú tetronové a tetramové kyseliny spirodiklofén, spiromezifén a
spirotetramat; inhibítory mitochondriálneho komplexu II na prenos elektrónov, ako sú ß-ketonitrily
cyenopyrafén a cyflumetofén; modulátory ryanidínového receptora, ako sú antranilové diamidy
chlorantraniliprol, kyantraniliprol, kyantraniliprol, diamidy ako flubéndiamid a ryanodínové
receptorové ligandy, ako je ryanodín; zlúčeniny, v ktorých je cieľové miesto zodpovedné za
biologickú aktivitu neznáme alebo nie je charakterizované, ako je azadirachtín, bifenazát, pyridalyl,
pyrifluchinazón a triflumezopyrim; mikrobiálne disruptory membrán hmyzu, ako je Bacillus
thuringensis a delta-endotoxíny, ktoré produkujú Bacillus sphaericus; a biologické činidlá vrátane
nukleopolyhedrovírusov (NPV) a iných prirodzene sa vyskytujúcich alebo geneticky modifikovaných
insekticídnych vírusov.
[0220] Ďalšie príklady biologicky aktívnych zlúčenín alebo činidiel, s ktorými sa môžu zlúčeniny
podľa tohto vynálezu formulovať, sú: fungicídy ako acibenzolar-S-metyl, aldimorf, ametoktradín,
amisulbróm, anilazín, azakonazol, azoxystrobín, benalaxyl (vrátane benalaxyl-M), benodanil,
benomyl, bentiavalikarb (vrátane bentiavalikarb-izopropylu), benzovindiflupyr, betoxazín, binapakryl,
bifenyl, bitertanol, bixafén, blasticidín-S, boskalid, bromukonazol, bupirimát, butiobát, karboxín,
karpropamid, kaptafol, kaptán, karbendazim, chloroneb, chlorotalonil, chlozolinát, hydroxid
meďnatý, oxychlorid meďnatý, síran meďnatý, coumoxystrobín, cyazofamid, cyflufenamid,
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cymoxanil, cyprokonazol, cyprodinil, dichlofluanid, diklocymet, diklomezín, dikloran, dietofénkarb,
difenokonazol, diflumetorim, dimetirimol, dimetomorf, dimoxystrobín, dinikonazol (vrátane
dinikonazolu-M), dinokap, ditianon, ditiolány, dodemorf, dodín, ekonazol, etakonazol, edifenfos,
enoxastrobín (tiež známy ako enestroburín), epoxikonazol, etaboxam, etirimol, etridiazol,
famoxadón, fenamidón, fenaminstrobín, fenarimol, fenbukonazol, fenfuram, fenhexamid, fenoxanil,
fenpiklonil, fenpropidín, fenpropimorf, fenpyrazamín, fentínacetát, fentínhydroxid, ferbam, ferimzón,
flometochín, fluazinam, fludioxonil, flufenoxystrobín, flumorf, fluopikolid, fluopyram, fluoxastrobín,
fluchínkonazol, fluzilazol, flusulfamid, flutianil, flutolanil, flutriafol, fluxapyroxad, folpet, ftalid (tiež
známy ako ftalid), fuberidazol, furalaxyl, furametpyr, hexakonazol, hymexazol, guazatín, imazalil,
imibenkonazol, iminoktadín albesilát, iminoktadín triacetát, jodikarb, ipkonazol, izofetamid,
iprobenfos, iprodión, iprovalikarb, izoprotiolán, izopyrazam, izotianil, kazugamycín, krezoxim-metyl,
mankozeb, mandipropamid, mandestrobín, maneb, mapanipyrín, mepronil, meptyldinocap,
metalaxyl
(vrotane
metalaxyl-M/mefenoxam),
metkonazol,
metasulfokarb,
metiram,
metominostrobín, metrafenón, myklobutanil, naftitín, neo-azozín (metánarzonát železitý), nuarimol,
oktilinón, ofurace, orysastrobín, oxadixyl, oxatiapiprolín, kyselina oxolinová, oxpokonazol,
oxykarboxín, oxytetracyklín, penkonazol, pencykurón, penflufén, pentiopyrad, perfurazoát, kyselina
fosforečná (vrátane jej solí, napr. fozetyl-aluminum), pikoxystrobín, piperalín, polyoxín, probenazol,
prochloraz, procymidón, propamokarb, propikonazol, propineb, prochinazid, protiokarb,
protiokonazol, pyraklostrobín, pyrametostrobín, pyraoxystrobín, pyrazofos, pyribenkarb,
pyributakarb, pyrifenox, pyriofenón, perizoxazol, pyrimetanil, pyrifenox, pyrolnitrín, pyrochilon,
chinkonazol, chinmetionát, chinoxyfén, chintozén, siltiofam, sedaxán, simekonazol, spiroxamín,
streptomycín, síra, tebukonazol, tebuflochín, tekloftalam, tekloftalam, teknazén, terbinafín,
tetrakonazol, tiabendazol, tifluzamid, tiofanát, tiofanát-metyl, tiram, tiadinil, tolklofos-metyl,
tolprokarb, tolyfluanid, triadimefón, triadimenol, triarimol, triazoxid, trojbázický síran meďnatý,
triklopyrikarb, tridemorf, trifloxystrobín, triflumizol, trimorfamid tricyklazol, trifloxystrobín, triforín,
tritikonazol, unikonazol, validamycín, valifenalát (tiež známy ako valifenal), vinklozolín, zineb, ziram,
zoxamid a 1-[4-[4-[5-(2,6-difluórfenyl)-4,5-dihydro-3-izoxazolyl]-2-tiazolyl]-1-piperidinyl]-2-[5-metyl-3(trifluórmetyl)-1H-pyrazol-1-yl]etanón; nematocídy ako fluopyram, spirotetramat, tiodikarb, fostiazát,
abamektín, iprodión, fluensulfón, dimetyldisulfid, tioxazafén, 1,3-dichlórpropén (1,3-D), metam
(sodný a draselný), dazomet, chlórpikrín, fenamifos, etoprofos, kadusafos, terbufos, imicyafos,
oxamyl, karbofurán, tioxazafén, Bacillus firmus a Pasteuria nishizawae; bactericídy ako
streptomycín; akaricídy ako amitraz, chinometionát, chlórbenzilát, cyhexatín, dikofol, dienochlór,
etoxazol, fenazachín, fenbutatín oxid, fenpropatrín, fenpyroximát, hexytiazox, propargit, pyridabén a
tebufénpyrad.
[0221] V niektorých prípadoch môžu kombinácie zlúčeniny podľa vynálezu s inými biologicky
aktívnymi (najmä na hubenie bezstavovcových škodcov) zlúčeninami alebo činidlami (t.j. aktívnymi
zložkami) viesť k väčšiemu ako aditívnemu (t.j. synergickému) účinku. Zníženie množstva účinných
zložiek uvoľňovaných v prostredí a zároveň zabezpečenie účinnej ochrany proti škodcom je vždy
žiaduce. Keď sa synergizmus aktívnych prísad na hubenie bezstavovcových škodcov uskutočňuje
pri aplikačných množstvách poskytujúcich agronomicky uspokojivú úroveň hubenia
bezstavovcových škodcov, môžu byť takéto kombinácie výhodné na zníženie nákladov na
produkciu plodín a zníženie environmentálnej záťaže.
[0222] Zlúčeniny podľa tohto vynálezu a ich kompozície sa môžu aplikovať na rastliny geneticky
transformované tak, aby exprimovali proteíny toxické pre bezstavovcových škodcov (ako deltaendotoxíny Bacillus thuringiensis). Takáto aplikácia môže poskytnúť širšie spektrum ochrany rastlín
a byť výhodná na riadenie rezistencie. Účinok exogénne aplikovaných zlúčenín na hubenie
bezstavovcových škodcov podľa tohto vynálezu môže byť synergický s exprimovanými toxínovými
proteínmi.
[0223] Všeobecné odkazy na tieto poľnohospodárske ochranné látky (t.j. insekticídy, fungicídy,
nematocídy, akaricídy, herbicídy a biologické činidlá) zahŕňajú The Pesticide Manual, 13. vydanie,
C. D. S. Tomlín, Ed., British Crop Protection Council, Farnham, Surrey, U.K., 2003 a The
BioPesticide Manual, 2. vydanie, L. G. Copping, Ed., British Crop Protection Council, Farnham,
Surrey, U.K., 2001.
[0224] V uskutočneniach, kde sa použije jeden alebo viac z týchto rôznych miešacích partnerov,
hmotnostný pomer týchto rôznych miešacích partnerov (celkovo) k zlúčenine vzorca 1 je typicky
medzi približne 1:3000 a približne 3000:1. Treba poznamenať, že hmotnostný pomer je medzi
približne 1:300 a približne 300:1 (napríklad pomery medzi približne 1:30 a približne 30:1). Odborník
v odbore môže ľahko určiť jednoduchým experimentom biologicky účinné množstvá aktívnych
zložiek nevyhnutných pre požadované spektrum biologickej aktivity. Bude zrejmé, že zahrnutie

- 100 -

týchto ďalších zložiek môže rozšíriť spektrum bezstavovcových škodcov, ktoré sú kontrolované
mimo spektra bezstavovcových škodcov riadeného samotnou zlúčeninou všeobecného vzorca 1.
[0225] Tabuľka A uvádza zoznam špecifických kombinácií zlúčeniny vzorca 1 s ďalšími činidlami na
hubenie bezstavovcových škodcov, ktoré ilustrujú zmesi, kompozície a spôsoby podľa
predloženého vynálezu. Prvý stĺpec tabuľky A uvádza konkrétne činidlá na hubenie
bezstavovcových škodcov (napr. "Abamektín" v prvom riadku). Druhý stĺpec tabuľky A uvádza
spôsob pôsobenia (ak je známy) alebo chemickú triedu činidiel na hubenie bezstavovcových
škodcov. Tretí stĺpec tabuľky A uvádza uskutočnenie(a) rozsahov hmotnostných pomerov pre
dávky, pri ktorých sa môže aplikovať činidlo na hubenie bezstavovcových škodcov v porovnaní so
zlúčeninou vzorca 1 (napr. "50:1 až 1:50" abamektínu vzhľadom na zlúčeninu vzorca 1 podľa
hmotnosti). Napríklad v prvom riadku tabuľky A sa konkrétne uvádza kombinácia zlúčeniny vzorca 1
s abamektínom v hmotnostnom pomere medzi 50:1 a 1:50. Zostávajúce riadky tabuľky A majú byť
interpretované podobne. V ďalšom texte tabuľka A uvádza zoznam špecifických kombinácií
zlúčeniny vzorca 1 s ďalšími činidlami na hubenie bezstavovcových škodcov, ilustrujúcimi zmesi,
kompozície a spôsoby podľa predloženého vynálezu a zahŕňa ďalšie uskutočnenia rozsahov
hmotnostných pomerov pre aplikačné dávky.
Tabuľka A
Činidlo na hubenie
bezstavovcových škodcov

Spôsob účinku alebo chemická skupina

Typický
hmotnostný pomer

Abamektín

aktivátor chloridového kanála

50:1 až 1:50

Acetamiprid

agonista nikotínového acetylcholínového
receptora (nAChR)

150:1 až 1:200

Amitraz

agonisty aktopamínového receptora

200:1 až 1:100

Avermektín

makrocyklické laktóny

50:1 až 1:50

Azadirachtín

neznáme miesto účinku

100:1 až 1:120

Beta-cyflutrín

modulátory sodíkového kanála

150:1 až 1:200

Bifentrín

modulátory sodíkového kanála

100:1 až 1:10

Buprofezin

inhibítory biosyntézy chitínu

500:1 až 1:50

Kartap

blokátor kanála nikotínového
acetylcholínového receptora (nAChR)

100:1 až 1:200

Chlórantraniliprol

modulátor ryanodínového receptora

100:1 až 1:120

Chlórfenapyr

vypínač oxidatívnej fosforylácie

300:1 až 1:200

Chlórpyrifos

inhibítor acetylcholínesterázy

500:1 až 1:200

Klotianidín

agonista nikotínového acetylcholínového
receptora (nAChR)

100:1 až 1:400

Kyantraniliprol

modulátor ryanodínového receptora

100:1 až 1:120

Cyflutrín

modulátor sodíkového kanála

150:1 až 1:200

Cyhalotrín

modulátor sodíkového kanála

150:1 až 1:200

Cypermetrín

modulátor sodíkového kanála

150:1 až 1:200

Cyromazín

rozrušovač uvoľňovania dipteránu

400:1 až 1:50

Deltametrín

modulátor sodíkového kanála

50:1 až 1:400

Dieldrín

antagonista GABA-synchronizovaného
chloridového kanála

200:1 až 1:100

Dinotefurán

agonista nikotínového acetylcholínového
receptora (nAChR)

150:1 až 1:200

Diofenolán

mimetikum juvenilného hormónu

150:1 až 1:200
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Činidlo na hubenie
bezstavovcových škodcov

Spôsob účinku alebo chemická skupina

Typický
hmotnostný pomer

Emamektín

aktivátor chloridového kanála

50:1 až 1:10

Endosulfán

antagonista GABA-synchronizovaného
chloridového kanála

200:1 až 1:100

Esfenvalerát

modulátor sodíkového kanála

100:1 až 1:400

Etiprol

antagonista GABA-regulovaného
chloridového kanála

200:1 až 1:100

Fenotiokarb

150:1 až 1:200

Fenoxykarb

mimetikum juvenilného hormónu

500:1 až 1:100

Fenvalerát

modulátor sodíkového kanála

150:1 až 1:200

Fipronil

antagonista GABA-regulovaného
chloridového kanála

150:1 až 1:100

Flonikamid

selektívny blokátor viazania homopteránu

200:1 až 1:100

Flubéndiamid

modulátor ryanodínového receptora

100:1 až 1:120

Flufénoxurón

inhibítor biosyntézy chitínu

200:1 až 1:100

Hexaflumurón

inhibítor biosyntézy chitínu

300:1 až 1:50

Hydrametylnón

inhibítory elektrónového transportu
mitochondriálneho komplexu III

150:1 až 1:250

Imidakloprid

agonista nikotínového acetylcholínového
receptora (nAChR)

1000:1 až 1:1000

Indoxakarb

napäťovo závislý blokátor sodíkového kanála

200:1 až 1:50

Lambda-cyhalotrín

modulátor sodíkového kanála

50:1 až 1:250

Lufenurón

inhibítor biosyntézy chitínu

500:1 až 1:250

Metaflumizón

napäťovo závislý blokátor sodíkového kanála

200:1 až 1:200

Metomyl

inhibítor acetylcholínesterázy

500:1 až 1:100

Metoprén

mimetikum juvenilného hormónu

500:1 až 1:100

Metoxyfenozid

agonista ekdyzónového receptora

50:1 až 1:50

Nitenpyram

agonista nikotínového acetylcholínového
receptora (nAChR)

150:1 až 1:200

Nitiazín

agonista nikotínového acetylcholínového
receptora (nAChR)

150:1 až 1:200

Novalurón

inhibítor biosyntézy chitínu

500:1 až 1:150

Oxamyl

inhibítory acetylcholínesterázy

200:1 až 1:200

Pymetrozín

selektívny blokátor viazania homopteránu

200:1 až 1:100

Pyretrín

modulátor sodíkového kanála

100:1 až 1:10

Pyridabén

inhibítory elektrónového transportu
mitochondriálneho komplexu I

200:1 až 1:100

Pyridalyl

neznáme miesto účinku

200:1 až 1:100

Pyriproxyfén

mimetikum juvenilného hormónu

500:1 až 1:100

Ryanodín

ligand ryanodínoveho receptora

100:1 až 1:120

Spinetoram

alosterický aktivátor nikotínového

150:1 až 1:100
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Činidlo na hubenie
bezstavovcových škodcov

Spôsob účinku alebo chemická skupina

Typický
hmotnostný pomer

acetylcholínového receptora (nAChR)
Spinosad

alosterický aktivátor nikotínového
acetylcholínového receptora (nAChR)

500:1 až 1:10

Spirodiklofén

inhibítor acetyl-CoA karboxylázy

200:1 až 1:200

Spiromezifén

inhibítor acetyl-CoA karboxylázy

200:1 až 1:200

Tebufenozid

agonista ekdyzónového receptora

500:1 až 1:250

Tiakloprid

agonista nikotínového acetylcholínového
receptora (nAChR)

100:1 až 1:200

Tiametoxam

agonista nikotínového acetylcholínového
receptora (nAChR)

1250:1 až 1:1000

Tiodikarb

inhibítor acetylcholínesterázy

500:1 až 1:400

Sodná soľ tiosultapu

blokátor kanála nikotínového
acetylcholínového receptora (nAChR)

150:1 až 1:100

Tralometrín

modulátor sodíkového kanála

150:1 až 1:200

Triazamát

inhibítor acetylcholínesterázy

250:1 až 1:100

Triflumuron

inhibítor syntézy chitínu

200:1 až 1:100

Bacillus thuringiensis

biologické činidlá

50:1 až 1:10

delta- biologické činidlá

50:1 až 1:10

biologické činidlá

50:1 až 1:10

Triflumezopyrim

Bacillus thuringiensis
endotoxín
NPV (napr. Gemstar)

[0226] Je potrebné zmieniť kompozíciu podľa predloženého vynálezu, v ktorej je najmenej jedna
ďalšia biologicky aktívna zlúčenina alebo činidlo vybrané z činidiel na hubenie bezstavovcových
škodcov uvedených v tabuľke A vyššie.
[0227] Hmotnostné pomery zlúčeniny, vrátane zlúčeniny vzorca 1, jej N-oxidu alebo jej soli, k
ďalšiemu činidlu na hubenie bezstavovcových škodcov sú typicky medzi 1000:1 a 1:1000, pričom
jedno uskutočnenie je medzi 500:1 a 1:500, pričom ďalšie uskutočnenie je medzi 250:1 a 1:200 a
iné uskutočnenie je medzi 100:1 a 1:50.
[0228] Nižšie uvádzané v tabuľkách B1 až B10 sú uskutočnenia špecifických kompozícií
obsahujúcich zlúčeninu všeobecného vzorca 1 (čísla zlúčenín označujú zlúčeniny v indexových
tabuľkách A-N) a ďalšie činidlo na hubenie bezstavovcových škodcov.
Tabuľka B1
Zmes č.

Zlúč.č.

a

Činidlo na hubenie
bezstavovcových
škodcov

Zmes č.

Zlúč.č.

a

Činidlo na hubenie
bezstavovcových škodcov

B1-1

8

a Abamektín

B1-38

8

a Indoxakarb

B1-2

8

a Acetamiprid

B1-39

8

a Lambda-cyhalotrín

B1-3

8

a Amitraz

B1-40

8

a Lufenurón

B1-4

8

a Avermektín

B1-41

8

a Metaflumizón

B1-5

8

a Azadirachtín

B1-42

8

a Metomyl

B1-6

8

a Bensultap

B1-43

8

a Metoprén

B1-7

8

a Beta-cyflutrín

B1-44

8

a Metoxyfenozid
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Zmes č.

Zlúč.č.

a

Činidlo na hubenie
bezstavovcových
škodcov

Zmes č.

Zlúč.č.

a

Činidlo na hubenie
bezstavovcových škodcov

B1-8

8

a Bifentrín

B1-45

8

a Nitenpyram

B1-9

8

a Buprofezin

B1-46

8

a Nitiazín

B1-10

8

a Kartap

B1-47

8

a Novalurón

B1-11

8

a Chlórantraniliprol

B1-48

8

a Oxamyl

B1-12

8

a Chlórfenapyr

B1-49

8

a Fosmet

B1-13

8

a Chlórpyrifos

B1-50

8

a Pymetrozín

B1-14

8

a Klotianidín

B1-51

8

a Pyretrín

B1-15

8

a Kyantraniliprol

B1-52

8

a Pyridabén

B1-16

8

a Cyflutrín

B1-53

8

a Pyridalyl

B1-17

8

a Cyhalotrín

B1-54

8

a Pyriproxyfén

B1-18

8

a Cypermetrín

B1-55

8

a Ryanodín

B1-19

8

a Cyromazín

B1-56

8

a Spinetoram

B1-20

8

a Deltametrín

B1-57

8

a Spinosad

B1-21

8

a Dieldrín

B1-58

8

a Spirodiklofén

B1-22

8

a Dinotefurán

B1-59

8

a Spiromezifén

B1-23

8

a Diofenolan

B1-60

8

a Spirotetramat

B1-24

8

a Emamektín

B1-61

8

a Sulfoxaflor

B1-25

8

a Endosulfán

B1-62

8

a Tebufenozid

B1-26

8

a Esfenvalerát

B1-63

8

a Teflutrín

B1-27

8

a Etiprol

B1-64

8

a Tiakloprid

B1-28

8

a Fenotiokarb

B1-65

8

a Tiametoxam

B1-29

8

a Fenoxykarb

B1-66

8

a Tiodikarb

B1-30

8

a Fenvalerát

B1-67

8

a Sodná soľ tiosultapu

B1-31

8

a Fipronil

B1-68

8

a Tolfénpyrad

B1-32

8

a Flonikamid

B1-69

8

a Tralometrín

B1-33

8

a Flubéndiamid

B1-70

8

a Triazamát

B1-34

8

a Flufénoxurón

B1-71

8

a Triflumezopyrim

B1-35

8

a Hexaflumurón

B1-72

8

a Triflumurón

B1-36

8

a Hydrametylnón

B1-73

8

a Bacillus thuringiensis

B1-37

8

a

B1-74

8

a

B1-75

8

a NPV (napr. Gemstar)

Imidakloprid

Bacillus thuringiensis deltaendotoxín

Tabuľka B2
[0229] Tabuľka B2 je rovnaká ako tabuľka B1, s výnimkou, že každý odkaz na zlúčeninu 8 v stĺpci
nazvanom “Zlúč.č.” je nahradený odkazom na zlúčeninu 14. Napríklad, prvá zmes v tabuľke B2 je
označená B2-1 a je to zmes zlúčeniny 14 a prídavného činidla na hubenie bezstavovcových
škodcov abamektínu.
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Tabuľka B3
[0230] Tabuľka B3 je rovnaká ako tabuľka B1, s výnimkou, že každý odkaz na zlúčeninu 8 v stĺpci
nazvanom “Zlúč.č.” je nahradený odkazom na zlúčeninu 16. Napríklad, prvá zmes v tabuľke B3 je
označená B3-1 a je to zmes zlúčeniny 16 a prídavného činidla na hubenie bezstavovcových
škodcov abamektínu.
Tabuľka B4
[0231] Tabuľka B4 je rovnaká ako tabuľka B1, s výnimkou, že každý odkaz na zlúčeninu 8 v stĺpci
nazvanom “Zlúč.č.” je nahradený odkazom na zlúčeninu 19. Napríklad, prvá zmes v tabuľke B4 je
označená B4-1 a je to zmes zlúčeniny 19 a prídavného činidla na hubenie bezstavovcových
škodcov abamektínu.
Tabuľka B5
[0232] Tabuľka B5 je rovnaká ako tabuľka B1, s výnimkou, že každý odkaz na zlúčeninu 8 v stĺpci
nazvanom “Zlúč.č.” je nahradený odkazom na zlúčeninu 41. Napríklad, prvá zmes v tabuľke B5 je
označená B5-1 a je to zmes zlúčeniny 41 a prídavného činidla na hubenie bezstavovcových
škodcov abamektínu.
Tabuľka B6
[0233] Tabuľka B6 je rovnaká ako tabuľka B1, s výnimkou, že každý odkaz na zlúčeninu 8 v stĺpci
nazvanom “Zlúč.č.” je nahradený odkazom na zlúčeninu 42. Napríklad, prvá zmes v tabuľke B6 je
označená B6-1 a je to zmes zlúčeniny 42 a prídavného činidla na hubenie bezstavovcových
škodcov abamektínu.
Tabuľka B8
[0234] Tabuľka B8 je rovnaká ako tabuľka B1, s výnimkou, že každý odkaz na zlúčeninu 8 v stĺpci
nazvanom “Zlúč.č.” je nahradený odkazom na zlúčeninu 54. Napríklad, prvá zmes v tabuľke B8 je
označená B8-1 a je to zmes zlúčeniny 54 a prídavného činidla na hubenie bezstavovcových
škodcov abamektínu.
Tabuľka B9
[0235] Tabuľka B9 je rovnaká ako tabuľka B1, s výnimkou, že každý odkaz na zlúčeninu 8 v stĺpci
nazvanom “Zlúč.č.” je nahradený odkazom na zlúčeninu 55. Napríklad, prvá zmes v tabuľke B9 je
označená B9-1 a je to zmes zlúčeniny 55 a prídavného činidla na hubenie bezstavovcových
škodcov abamektínu.
Tabuľka B10
[0236] Tabuľka B10 je rovnaká ako tabuľka B1, s výnimkou, že každý odkaz na zlúčeninu 8 v stĺpci
nazvanom “Zlúč.č.” je nahradený odkazom na zlúčeninu 76. Napríklad, prvá zmes v tabuľke B10 je
označená B10-1 a je to zmes zlúčeniny 76 a prídavného činidla na hubenie bezstavovcových
škodcov abamektínu.
[0237] Špecifické zmesi uvedené v tabuľkách B1 až B10 typicky kombinujú zlúčeninu vzorca 1 s
iným činidlom na hubenie bezstavovcových škodcov v pomeroch uvedených v tabuľke A.
[0238] Nižšie v tabuľkách C1 až C10 sú uvádzané špecifické zmesi obsahujúce zlúčeninu vzorca 1
(čísla zlúčenín (Zlúč.č.) a ďalšie činidlo na hubenie bezstavovcových škodcov. Tabuľky C1 až C10
ďalej uvádzajú špecifické hmotnostné pomery typické pre zmesi v tabuľkách C1 až C10. Napríklad
prvý záznam o hmotnostných pomeroch prvého riadku tabuľky C1 konkrétne opisuje zmes
zlúčeniny 8 indexovej tabuľky A s abamektínom aplikovaným v hmotnostnom pomere 100 dielov
zlúčeniny 1 k 1 dielu abamektínu.
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Tabuľka C1
Zmes
č.

Zlúč.č. a

Činidlo na hubenie
bezstavovcových škodcov

Typické pomery v zmesi (hmotnostné)

C1-1

8

a Abamektín

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-2

8

a Acetamiprid

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-3

8

a Amitraz

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-4

8

a Avermektín

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-5

8

a Azadirachtín

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-6

8

a Bensultap

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-7

8

a Beta-cyflutrín

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-8

8

a Bifentrín

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-9

8

a Buprofezín

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-10

8

a Kartap

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-11

8

a Chlórantraniliprol

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-12

8

a Chlórfenapyr

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-13

8

a Chlórpyrifos

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-14

8

a Klotianidín

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-15

8

a Kyantraniliprol

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-16

8

a Cyflutrín

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-17

8

a Cyhalotrín

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-18

8

a Cypermetrín

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-19

8

a Cyromazín

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-20

8

a Deltametrín

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-21

8

a Dieldrín

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-22

8

a Dinotefurán

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-23

8

a Diofenolán

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-24

8

a Emamektín

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-25

8

a Endosulfán

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-26

8

a Esfenvalerát

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-27

8

a Etiprol

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-28

8

a Fenotiokarb

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-29

8

a Fenoxykarb

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-30

8

a Fenvalerát

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-31

8

a Fipronil

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-32

8

a Flonikamid

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-33

8

a Flubendiamid

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-34

8

a Flufenoxurón

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-35

8

a Hexaflumurón

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100
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Zmes
č.

Zlúč.č. a

Činidlo na hubenie
bezstavovcových škodcov

Typické pomery v zmesi (hmotnostné)

C1-36

8

a Hydrametylnón

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-37

8

a Imidakloprid

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-38

8

a Indoxakarb

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-39

8

a Lambda-cyhalotrín

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-40

8

a Lufenurón

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-41

8

a Metaflumizón

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-42

8

a Metomyl

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-43

8

a Metoprén

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-44

8

a Metoxyfenozid

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-45

8

a Nitenpyram

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-46

8

a Nitiazín

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-47

8

a Novalurón

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-48

8

a Oxamyl

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-49

8

a Fosmet

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-50

8

a Pymetrozín

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-51

8

a Pyretrín

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-52

8

a Pyridabén

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-53

8

a Pyridalyl

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-54

8

a Pyriproxyfén

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-55

8

a Ryanodín

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-56

8

a Spinetoram

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-57

8

a Spinosad

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-58

8

a Spirodiklofén

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-59

8

a Spiromezifén

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-60

8

a Spirotetramat

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-61

8

a Sulfoxaflor

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-62

8

a Tebufenozid

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-63

8

a Teflutrín

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-64

8

a Tiakloprid

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-65

8

a Tiametoxam

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-66

8

a Tiodikarb

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-67

8

a Sodná soľ tiosultapu

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-68

8

a Tolfénpyrad

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-69

8

a Tralometrín

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-70

8

a Triazamát

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-71

8

a Triflumezopyrim

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

C1-72

8

a Triflumuron

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100
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Zmes
č.

Zlúč.č. a

Činidlo na hubenie
bezstavovcových škodcov

C1-73

8

a Bacillus thuringiensis

C1-74

8

a

C1-75

8

a NPV (napr. Gemstar)

Bacillus thuringiensis
endotoxín

Typické pomery v zmesi (hmotnostné)
100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

delta-

100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100
100:1 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:100

Tabuľka C2
[0239] Tabuľka C2 je rovnaká ako tabuľka C1, s výnimkou, že každý odkaz na zlúčeninu 8 v stĺpci
nazvanom “Zlúč.č.” je nahradený odkazom na zlúčeninu 14. Napríklad, prvý údaj o hmotnostnom
pomere v prvom riadku v tabuľke C2 špecificky uvádza zmes zlúčeniny 14 s abamektínom
aplikovanú v hmotnostnom pomere 100 častí zlúčeniny 1 k 1 časti abamektínu.
Tabuľka C3
[0240] Tabuľka C3 je rovnaká ako tabuľka C1, s výnimkou, že každý odkaz na zlúčeninu 8 v stĺpci
nazvanom “Zlúč.č.” je nahradený odkazom na zlúčeninu 16. Napríklad, prvý údaj o hmotnostnom
pomere v prvom riadku v tabuľke C3 špecificky uvádza zmes zlúčeniny 16 s abamektínom
aplikovanú v hmotnostnom pomere 100 častí zlúčeniny 1 k 1 časti abamektínu.
Tabuľka C4
[0241] Tabuľka C4 je rovnaká ako tabuľka C1, s výnimkou, že každý odkaz na zlúčeninu 8 v stĺpci
nazvanom “Zlúč.č.” je nahradený odkazom na zlúčeninu 19. Napríklad, prvý údaj o hmotnostnom
pomere v prvom riadku v tabuľke C4 špecificky uvádza zmes zlúčeniny 19 s abamektínom
aplikovanú v hmotnostnom pomere 100 častí zlúčeniny 1 k 1 časti abamektínu.
Tabuľka C5
[0242] Tabuľka C5 je rovnaká ako tabuľka C1, s výnimkou, že každý odkaz na zlúčeninu 8 v stĺpci
nazvanom “Zlúč.č.” je nahradený odkazom na zlúčeninu 41. Napríklad, prvý údaj o hmotnostnom
pomere v prvom riadku v tabuľke C5 špecificky uvádza zmes zlúčeniny 41 s abamektínom
aplikovanú v hmotnostnom pomere 100 častí zlúčeniny 1 k 1 časti abamektínu.
Tabuľka C6
[0243] Tabuľka C6 je rovnaká ako tabuľka C1, s výnimkou, že každý odkaz na zlúčeninu 8 v stĺpci
nazvanom “Zlúč.č.” je nahradený odkazom na zlúčeninu 42. Napríklad, prvý údaj o hmotnostnom
pomere v prvom riadku v tabuľke C6 špecificky uvádza zmes zlúčeniny 42 s abamektínom
aplikovanú v hmotnostnom pomere 100 častí zlúčeniny 1 k 1 časti abamektínu.
Tabuľka C8
[0244] Tabuľka C8 je rovnaká ako tabuľka C1, s výnimkou, že každý odkaz na zlúčeninu 8 v stĺpci
nazvanom “Zlúč.č.” je nahradený odkazom na zlúčeninu 54. Napríklad, prvý údaj o hmotnostnom
pomere v prvom riadku v tabuľke C8 špecificky uvádza zmes zlúčeniny 54 s abamektínom
aplikovanú v hmotnostnom pomere 100 častí zlúčeniny 1 k 1 časti abamektínu.
Tabuľka C9
[0245] Tabuľka C9 je rovnaká ako tabuľka C1, s výnimkou, že každý odkaz na zlúčeninu 8 v stĺpci
nazvanom “Zlúč.č.” je nahradený odkazom na zlúčeninu 55. Napríklad, prvý údaj o hmotnostnom
pomere v prvom riadku v tabuľke C9 špecificky uvádza zmes zlúčeniny 55 s abamektínom
aplikovanú v hmotnostnom pomere 100 častí zlúčeniny 1 k 1 časti abamektínu.
Tabuľka C10
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[0246] Tabuľka C10 je rovnaká ako tabuľka C1, s výnimkou, že každý odkaz na zlúčeninu 8 v stĺpci
nazvanom “Zlúč.č.” je nahradený odkazom na zlúčeninu 76. Napríklad, prvý údaj o hmotnostnom
pomere v prvom riadku v tabuľke C10 špecificky uvádza zmes zlúčeniny 76 s abamektínom
aplikovanú v hmotnostnom pomere 100 častí zlúčeniny 1 k 1 časti abamektínu.
[0247] V tabuľkách D1 až D10 uvedených nižšie sú uskutočnenia špecifických kompozícií
obsahujúcich zlúčeninu vzorca 1 (čísla zlúčeniny (Zlúč.č.) označujú zlúčeniny v indexových
tabuľkách A-N) a prídavný fungicíd.
Tabuľka D1
Zmes č.

Zlúč.č.

a Fungicíd

Zmes č.

Zlúč.č.

a Fungicíd

D1-1

8

a Probenazol

D1-17

8

a Difenokonazol

D1-2

8

a Tiadinil

D1-18

8

a Cyprokonazol

D1-3

8

a Izotianil

D1-19

8

a Propikonazol

D1-4

8

a Pyrochilón

D1-20

8

a Fenoxanil

D1-5

8

a Metominostrobín

D1-21

8

a Ferimzón

D1-6

8

a Flutolanil

D1-22

8

a Ftalid

D1-7

8

a Validamycín

D1-23

8

a Kasugamycín

D1-8

8

a Furametpyr

D1-24

8

a Pikoxystrobín

D1-9

8

a Pencykurón

D1-25

8

a Pentiopyrad

D1-10

8

a Simekonazol

D1-26

8

a Famoxadón

D1-11

8

a Orysastrobín

D1-27

8

a Cymoxanil

D1-12

8

a Trifloxystrobín

D1-28

8

a Prochinazid

D1-13

8

a Izoprotiolan

D1-29

8

a Flusilazol

D1-14

8

a Azoxystrobín

D1-30

8

a Mankozeb

D1-15

8

a Tricyklazol

D1-31

8

a Hydroxid meďnatý

D1-16

8

a Hexakonazol

D1-32

8

a (a)

(a)
1-[4-[4-[5-(2,6-difluórfenyl)-4,5-dihydro-3-izoxazolyl]-2-tiazolyl]-1-piperidmyl]-2-[5-metyl-3(trifluórmetyl)- 1H-pyrazol-1-yl]etanón
Tabuľka D2
[0248] Tabuľka D2 je rovnaká ako tabuľka D1, s výnimkou, že každý odkaz na zlúčeninu 8 v stĺpci
nazvanom “Zlúč.č.” je nahradený odkazom na zlúčeninu 14. Napríklad, prvá zmes v tabuľke D2 je
označená D2-1 a je to zmes zlúčeniny 14 a prídavného fungicídu probenazolu.
Tabuľka D3
[0249] Tabuľka D3 je rovnaká ako tabuľka D1, s výnimkou, že každý odkaz na zlúčeninu 8 v stĺpci
nazvanom “Zlúč.č.” je nahradený odkazom na zlúčeninu 16. Napríklad, prvá zmes v tabuľke D3 je
označená D3-1 a je to zmes zlúčeniny 16 a prídavného fungicídu probenazolu.
Tabuľka D4
[0250] Tabuľka D4 je rovnaká ako tabuľka D1, s výnimkou, že každý odkaz na zlúčeninu 8 v stĺpci
nazvanom “Zlúč.č.” je nahradený odkazom na zlúčeninu 19. Napríklad, prvá zmes v tabuľke D4 je
označená D4-1 a je to zmes zlúčeniny 19 a prídavného fungicídu probenazolu.
Tabuľka D5
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[0251] Tabuľka D5 je rovnaká ako tabuľka D1, s výnimkou, že každý odkaz na zlúčeninu 8 v stĺpci
nazvanom “Zlúč.č.” je nahradený odkazom na zlúčeninu 41. Napríklad, prvá zmes v tabuľke D5 je
označená D5-1 a je to zmes zlúčeniny 41 a prídavného fungicídu probenazolu.
Tabuľka D6
[0252] Tabuľka D6 je rovnaká ako tabuľka D1, s výnimkou, že každý odkaz na zlúčeninu 8 v stĺpci
nazvanom “Zlúč.č.” je nahradený odkazom na zlúčeninu 42. Napríklad, prvá zmes v tabuľke D6 je
označená D6-1 a je to zmes zlúčeniny 42 a prídavného fungicídu probenazolu.
Tabuľka D8
[0253] Tabuľka D8 je rovnaká ako tabuľka D1, s výnimkou, že každý odkaz na zlúčeninu 8 v stĺpci
nazvanom “Zlúč.č.” je nahradený odkazom na zlúčeninu 54. Napríklad, prvá zmes v tabuľke D8 je
označená D8-1 a je to zmes zlúčeniny 54 a prídavného fungicídu probenazolu.
Tabuľka D9
[0254] Tabuľka D9 je rovnaká ako tabuľka D1, s výnimkou, že každý odkaz na zlúčeninu 8 v stĺpci
nazvanom “Zlúč.č.” je nahradený odkazom na zlúčeninu 55. Napríklad, prvá zmes v tabuľke D9 je
označená D9-1 a je to zmes zlúčeniny 55 a prídavného fungicídu probenazolu.
Tabuľka D10
[0255] Tabuľka D10 je rovnaká ako tabuľka D1, s výnimkou, že každý odkaz na zlúčeninu 8 v stĺpci
nazvanom “Zlúč.č.” je nahradený odkazom na zlúčeninu 76. Napríklad, prvá zmes v tabuľke D10 je
označená D10-1 a je to zmes zlúčeniny 76 a prídavného fungicídu probenazolu.
[0256] Bezstavovcové škodce sa hubia v agronomických a neagronomických aplikáciách aplikáciou
jednej alebo viacerých zlúčenín podľa tohto vynálezu, typicky vo forme kompozície v biologicky
účinnom množstve na prostredie škodcov, vrátane agronomických a/alebo neagronomických miest
zamorenia, do oblasti, ktorá sa má chrániť alebo priamo na škodcov, ktoré sa majú hubiť.
[0257] Predložený vynález teda zahŕňa spôsob hubenia bezstavovcových škodcov v
agronomických a/alebo neagronomických aplikáciách, ktorý zahŕňa kontakt bezstavovcového
škodca alebo jeho prostredia s biologicky účinným množstvom jednej alebo viacerých zlúčenín
podľa tohto vynálezu alebo s kompozíciou obsahujúcoua najmenej jednu takúto zlúčeninu alebo
kompozíciu obsahujúcu najmenej jednu takúto zlúčeninu a biologicky účinné množstvo najmenej
jednej ďalšej biologicky aktívnej zlúčeniny alebo činidla. Príklady vhodných kompozícií obsahujúcich
zlúčeninu podľa vynálezu a biologicky účinné množstvo najmenej jednej ďalšej biologicky aktívnej
zlúčeniny alebo činidla zahŕňajú granulované kompozície, v ktorých je ďalšia aktívna zlúčenina
prítomná na rovnakej granuly ako zlúčenina podľa vynálezu alebo na granulách oddelene od
zlúčenín podľa vynálezu.
[0258] Na dosiahnutie kontaktu so zlúčeninou alebo kompozíciou podľa vynálezu na ochranu
poľných plodín pred bezstavovcovými škodcami, sa zlúčenina alebo kompozícia typicky aplikuje na
semeno plodiny pred výsadbou, na lístie (napr. listy, stonky, kvety, plody) plodín alebo do pôdy
alebo iného rastového média pred alebo po vysadení plodiny.
[0259] Jedno uskutočnenie spôsobu kontaktu je postrek. Alternatívne sa môže granulovaná
kompozícia obsahujúca zlúčeninu podľa vynálezu aplikovať na rastlinné lístie alebo pôdu. Zlúčeniny
podľa tohto vynálezu môžu byť tiež účinne dodávané pri príjme rastlín tým, že kontaktujú rastlinu s
kompozíciou obsahujúcou zlúčeniny podľa vynálezu aplikované ako pôdne kvapaliny kvapalnej
formulácie, granulovaná formulácia do pôdy, ošetrenie škôlky v boxe alebo ponorenie
transplantátov. Je potrebné zmieniť kompozíciu podľa predloženého vynálezu vo forme kvapalnej
formulácie na zmáčanie pôdy. Ďalej je možné uviesť spôsob hubenia bezstavovcových škodcov,
zahŕňajúci kontakt bezstavovcového škodca alebo jeho prostredia s biologicky účinným množstvom
zlúčeniny podľa predloženého vynálezu alebo kompozíciou obsahujúcou biologicky účinné
množstvo zlúčeniny podľa tohto vynálezu. Ďalej je potrebné zmieniť tento spôsob, v ktorom je
prostredím pôda a kompozícia sa aplikuje na pôdu ako formulácia na zmáčanie pôdy. Ďalej je
potrebné poznamenať, že zlúčeniny podľa tohto vynálezu sú taktiež účinné lokalizovanou aplikáciou
na miesto zamorenia. Ďalšie spôsoby kontaktu zahŕňajú aplikáciu zlúčeniny alebo kompozície
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podľa vynálezu priamymi a reziduálnymi sprejmi, vzdušnými sprejmi, gélmi, povlakom na semená,
mikrozapuzdrením, systémovým vychytávaním, návnadami, ušnými značkami, bolusmi,
rozprašovačmi, aerosólmi, prachmi a mnohými inými. Jedným z uskutočnení spôsobu kontaktu je
rozmerovo vhodná granula hnojiva, tyčinka alebo tableta obsahujúca zlúčeninu alebo kompozíciu
podľa vynálezu. Zlúčeniny podľa tohto vynálezu môžu byť tiež impregnované do materiálov na
výrobu zariadení na hubenie bezstavovcových škodcov (napr. sieťovina na hmyz).
[0260] Zlúčeniny podľa vynálezu sú užitočné na ošetrenie všetkých rastlín, častí rastlín a semien.
Rastlinné a semenné odrody a kultivary možno získať konvenčnými spôsobmi rozmnožovania a
pestovania alebo spôsobmi genetického inžinierstva. Geneticky modifikované rastliny alebo
semená (transgénne rastliny alebo semená) sú tie, v ktorých je heterológny gén (transgén) stabilne
integrovaný do genómu rastliny alebo semena. Transgén, ktorý je definovaný jeho špecifickým
umiestnením v rastlinnom genóme, sa nazýva transformačný alebo transgénny bod.
[0261] Geneticky modifikované rastlinné a semenné kultivary, ktoré je možné ošetrovať podľa
vynálezu, zahŕňajú tie, ktoré sú odolné proti jednému alebo viacerým biotickým stresom (škodce,
ako sú háďatká, hmyz, roztoče, huby atď.) alebo abiotickým stresom (sucho, studená teplota,
salinita pôdy atď.) alebo ktoré obsahujú iné žiaduce vlastnosti. Rastliny a semená môžu byť
geneticky modifikované tak, aby vykazovali znaky napríklad tolerancie voči herbicídu, odolnosti proti
hmyzu, modifikovaných olejových profilov alebo odolnosti voči suchu. Užitočné geneticky
modifikované rastliny a semená obsahujúce body transformácie jedného génu alebo kombinácie
transformačných bodov sú uvedené v tabuľke Z. Ďalšie informácie o genetických modifikáciách
uvedených v tabuľke Z možno získať z týchto databáz:
http://www2.oecd.org/biotech/byidentifier .aspx
http: //www.aphis.usda.go
http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu
[0262] Nasledujúce skratky sa používajú v tabuľke Z, ktorá nasleduje: tol. je tolerancia, rez. je
rezistencia, SU je sulfonylmočovina, ALS je acetolaktátsyntáza, HPPD je 4hydroxyfenylpyruvátdioxygenáza, NA nie je k dispozícii?
Tabuľka Z
Plodina

Názov atribútu

Kód atribútu

Charakteristika(y)

Gén(y)

Lucerna

J101

MON-00101-8

Glyfozát tol.

cp4 epsps
(aroA:CP4)

Lucerna

J163

MON-ØØ163-7

Glyfozát tol.

cp4 epsps
(aroA:CP4)

Repka*

23-18-17 (atribút 18) CGN-89465-2

Vysoký obsah oleja
kyseliny laurovej

te

Repka*

23-198 (atribút 23)

CGN-89465-2

Vysoký obsah oleja
kyseliny laurovej

te

Repka*

61061

DP-Ø61Ø61-7

Glyfozát tol.

gat4621

Repka*

73496

DP-Ø73496-4

Glyfozát tol.

gat4621

Repka*

GT200 (RT200)

MON-89249-2

Glyfozát tol.

cp4 epsps
(aroA:CP4);
goxv247

Repka*

GT73 (RT73)

MON-ØØØ73-7

Glyfozát tol.

cp4 epsps
(aroA:CP4);
goxv247

Repka*

HCN10 (Topas 19/2) NA

Glufozinát tol.

bar

Repka*

HCN28 (T45)

ACS-BNØØ8-2

Glufozinát tol.

pat (syn)

Repka*

HCN92 (Topas 19/2) ACS-BNØØ7-1

Glufozinát tol.

bar

Repka*

MON88302

MON-883Ø2-9

Glyfozát tol.

cp4 epsps
(aroA:CP4)

Repka*

MPS961

NA

Štiepenie fytátu

phyA
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Plodina

Názov atribútu

Kód atribútu

Charakteristika(y)

Gén(y)

Repka*

MPS962

NA

Štiepenie fytátu

phyA

Repka*

MPS963

NA

Štiepenie fytátu

phyA

Repka*

MPS964

NA

Štiepenie fytátu

phyA

Repka*

MPS965

NA

Štiepenie fytátu

phyA

Repka*

MS1 (B91-4)

ACS-BNØØ4-7

Glufozinát tol.

bar

Repka*

MS8

ACS-BNØØ5-8

Glufozinát tol.

bar

Repka*

OXY-235

ACS-BNØ11-5

Oxynil tol.

bxn

Repka*

PHY14

NA

Glufozinát tol.

bar

Repka*

PHY23

NA

Glufozinát tol.

bar

Repka*

PHY35

NA

Glufozinát tol.

bar

Repka*

PHY36

NA

Glufozinát tol.

bar

Repka*

RF1 (B93-101)

ACS-BNØØ1-4

Glufozinát tol.

bar

Repka*

RF2 (B94-2)

ACS-BNØØ2-5

Glufozinát tol.

bar

Repka*

RF3

ACS-BNØØ3-6

Glufozinát tol.

bar

Fazuľa

EMBRAPA 5,1

EMB-PV051-1

Ochorenie rez.

ac1 (sense a
antisense)

Brinjal
(baklažán)

EE-1

Hmyz rez.

crylAc

Klinček

11 (7442)

FLO-07442-4

SU tol.; modifikovaná
farba kvetu

surB; dfr; hfl (f3'5'h)

Klinček

11363 (1363A)

FLO-11363-1

SU tol.; modifikovaná
farba kvetu

surB; dfr; bp40
(f3'5'h)

Klinček

1226A (11226)

FLO-11226-8

SU tol.; modifikovaná
farba kvetu

surB; dfr; bp40
(f3'5'h)

Klinček

123,2,2 (40619)

FLO-4Ø619-7

SU tol.; modifikovaná
farba kvetu

surB; dfr; hfl (f3'5'h)

Klinček

123,2,38 (40644)

FLO-4Ø644-4

SU tol.; modifikovaná
farba kvetu

surB; dfr; hfl (f3'5'h)

Klinček

123,8,12

FLO-4Ø689-6

SU tol.; modifikovaná
farba kvetu

surB; dfr; bp40
(f3'5'h)

Klinček

123,8,8 (40685)

FLO-4Ø685-1

SU tol.; modifikovaná
farba kvetu

surB; dfr; bp40
(f3'5'h)

Klinček

1351A (11351)

FLO-11351-7

SU tol.; modifikovaná
farba kvetu

surB; dfr; bp40
(f3'5'h)

Klinček

1400A (11400)

FLO-114ØØ-2

SU tol.; modifikovaná
farba kvetu

surB; dfr; bp40
(f3'5'h)

Klinček

15

FLO-ØØØ15-2

SU tol.; modifikovaná
farba kvetu

surB; dfr; hfl (f3'5'h)

Klinček

16

FLO-ØØØ16-3

SU tol.; modifikovaná
farba kvetu

surB; dfr; hfl (f3'5'h)

Klinček

4

FLO-ØØØØ4-9

SU tol.; modifikovaná
farba kvetu

surB; dfr; hfl (f3'5'h)
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Plodina

Názov atribútu

Kód atribútu

Charakteristika(y)

Gén(y)

Klinček

66

FLO-ØØØ66-8

SU tol.; oneskorené
zretie

surB; acc

Klinček

959A (11959)

FLO-11959-3

SU tol.; modifikovaná
farba kvetu

surB; dfr; bp40
(f3'5'h)

Klinček

988A (11988)

FLO-11988-7

SU tol.; modifikovaná
farba kvetu

surB; dfr; bp40
(f3'5'h)

Klinček

26407

IFD-26497-2

SU tol.; modifikovaná
farba kvetu

surB; dfr; bp40
(f3'5'h)

Klinček

25958

IFD-25958-3

SU tol.; modifikovaná
farba kvetu

surB; dfr; bp40
(f3'5'h)

Čakanka

RM3-3

NA

Glufozinát tol.

bar

Čakanka

RM3-4

NA

Glufozinát tol.

bar

Čakanka

RM3-6

NA

Glufozinát tol.

bar

Bavlník

19-51a

DD-Ø1951A-7

ALS herbicíd tol.

S4-HrA

Bavlník

281-24-236

DAS-24236-5

Glufozinát tol.; hmyz
rez.

pat (syn); cry1F

Bavlník

3006-210-23

DAS-21Ø23-5

Glufozinát tol.; hmyz
rez.

pat (syn); cry1Ac

Bavlník

31707

NA

Oxynil tol.; hmyz rez.

bxn; cry1Ac

Bavlník

31803

NA

Oxynil tol.; hmyz rez.

bxn; cry1Ac

Bavlník

31807

NA

Oxynil tol.; hmyz rez.

bxn; cry1Ac

Bavlník

31808

NA

Oxynil tol.; hmyz rez.

bxn; cry1Ac

Bavlník

42317

NA

Oxynil tol.; hmyz rez.

bxn; cry1Ac

Bavlník

BNLA-601

NA

Hmyz rez.

cry1Ac

Bavlník

BXN10211

BXN10211-9

Oxynil tol.

bxn; cry1Ac

Bavlník

BXN10215

BXN10215-4

Oxynil tol.

bxn; cry1Ac

Bavlník

BXN10222

BXN10222-2

Oxynil tol.

bxn; cry1Ac

Bavlník

BXN10224

BXN10224-4

Oxynil tol.

bxn; cry1Ac

Bavlník

COT102

SYN-IR102-7

Hmyz rez.

vip3A(a)

Bavlník

COT67B

SYN-IR67B-1

Hmyz rez.

cry1Ab

Bavlník

COT202

Hmyz rez.

vip3A

Bavlník

Atribút 1

NA

Hmyz rez.

cry1Ac

Bavlník

GMF Cry1A

GTL-GMF311-7

Hmyz rez.

cry1Ab-Ac

Bavlník

GHB119

BCS-GH005-8

Hmyz rez.

cry2Ae

Bavlník

GHB614

BCS-GH002-5

Glyfozát tol.

2mepsps

Bavlník

GK12

NA

Hmyz rez.

cry1Ab-Ac

Bavlník

LLCotton25

ACS-GH001-3

Glufozinát tol.

bar

Bavlník

MLS 9124

NA

Hmyz rez.

cry1C

Bavlník

MON1076

MON-89924-2

Hmyz rez.

cry1Ac

Bavlník

MON1445

MON-01445-2

Glyfozát tol.

cp4 epsps
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Plodina

Názov atribútu

Kód atribútu

Charakteristika(y)

Gén(y)
(aroA:CP4)

Bavlník

MON15985

MON-15985-7

Hmyz rez.

cry1Ac; cry2Ab2

Bavlník

MON1698

MON-89383-1

Glyfozát tol.

cp4 epsps
(aroA:CP4)

Bavlník

MON531

MON-00531-6

Hmyz rez.

cry1Ac

Bavlník

MON757

MON-00757-7

Hmyz rez.

cry1Ac

Bavlník

MON88913

MON-88913-8

Glyfozát tol.

cp4 epsps
(aroA:CP4)

Bavlník

Nqwe Chi 6 Bt

NA

Hmyz rez.

NA?

Bavlník

SKG321

NA

Hmyz rez.

cry1A; CpTI

Bavlník

T303-3

BCS-GH003-6

Hmyz rez.; glufozinát
tol.

cry1Ab; bar

Bavlník

T304-40

BCS-GH004-7

Hmyz rez.; glufozinát
tol.

cry1Ab; bar

Bavlník

CE43-67B

Hmyz rez.

cry1Ab

Bavlník

CE46-02A

Hmyz rez.

cry1Ab

Bavlník

CE44-69D

Hmyz rez.

cry1Ab

Bavlník

1143-14A

Hmyz rez.

cry1Ab

Bavlník

1143-51B

Hmyz rez.

cry1Ab

Bavlník

T342-142

Hmyz rez.

cry1Ab

Bavlník

PV-GHGT07 (1445)

Glyfozát tol.

cp4 epsps
(aroA:CP4)

Bavlník

EE-GH3

Glyfozát tol.

mepsps

Bavlník

EE-GH5

Hmyz rez.

cry1Ab

Bavlník

MON88701

Dicamba & glufozinát
tol.

Modifikovný dmo;
bar

Bavlník

OsCr11

Antialergický

Modifikovaný Cry j

Psinček

ASR368

Glyfozát tol.

cp4 epsps
(aroA:CP4)

Eukalyptus

20-C

Soľ tol.

codA

Eukalyptus

12-5C

Soľ tol.

codA

Eukalyptus

12-5B

Soľ tol.

codA

Eukalyptus

107-1

Soľ tol.

codA

Eukalyptus

1/9/2001

Soľ tol.

codA

Eukalyptus

2/1/2001

Soľ tol.

codA

Chlad tol.

des9

ALS herbicíd tol.

als

Imidazolinón tol.

als

Modifikovaná alfaamyláza

amy797E

MON-88701-3

SMG-368ØØ-2

Eukalyptus
Ľan

FP967

Šošovica

RH44

Kukurica

3272

CDC-FL001-2
SYN-E3272-5
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Plodina

Názov atribútu

Kód atribútu

Charakteristika(y)

Gén(y)

Kukurica

5307

SYN-05307-1

Hmyz rez.

ecry3,1Ab

Kukurica

59122

DAS-59122-7

Hmyz rez.; glufozinát
tol.

cry34Ab1;
cry35Ab1; pat

Kukurica

676

PH-000676-7

Glufozinát tol.;
obmedzenie opelenia

pat; dam

Kukurica

678

PH-000678-9

Glufozinát tol.;
obmedzenie opelenia

pat; dam

Kukurica

680

PH-000680-2

Glufozinát tol.;
obmedzenie opelenia

pat; dam

Kukurica

98140

DP-098140-6

Glyfozát toll; ALS
herbicíd tol.

gat4621; zm-hra

Kukurica

Bt10

NA

Hmyz rez.; glufozinát
tol.

cry1Ab; pat

Kukurica

Bt176 (176)

SYN-EV176-9

Hmyz rez.; glufozinát
tol.

cry1Ab; bar

Kukurica

BVLA430101

NA

Štiepenie fytátu

phyA2

Kukurica

CBH-351

ACS-ZM004-3

Hmyz rez.; glufozinát
tol.

cry9C; bar

Kukurica

DAS40278-9

DAS40278-9

2,4-D tol.

aad-1

Kukurica

DBT418

DKB-89614-9

Hmyz rez.; glufozinát
tol.

cry1Ac; pinII; bar

Kukurica

DLL25 (B16)

DKB-89790-5

Glufozinát tol.

bar

Kukurica

GA21

MON-00021-9

Glyfozát tol.

mepsps

Kukurica

GG25

Glyfozát tol.

mepsps

Kukurica

GJ11

Glyfozát tol.

mepsps

Kukurica

F1117

Glyfozát tol.

mepsps

Kukurica

GAT-ZM1

Glufozinát tol.

pat

Kukurica

LY038

REN-00038-3

Zvýšený obsah lyzínu

cordapA

Kukurica

MIR162

SYN-IR162-4

Hmyz rez.

vip3Aa20

Kukurica

MIR604

SYN-IR604-5

Hmyz rez.

mcry3A

Kukurica

MON801
(MON80100)

MON801

Hmyz rez.; glyfozát tol. cry1Ab; cp4 epsps
(aroA:CP4);
goxv247

Kukurica

MON802

MON-80200-7

Hmyz rez.; glyfozát tol. cry1Ab; cp4 epsps
(aroA:CP4);
goxv247

Kukurica

MON809

PH-MON-809-2

Hmyz rez.; glyfozát tol. cry1Ab; cp4 epsps
(aroA:CP4);
goxv247

Kukurica

MON810

MON-00810-6

Hmyz rez.; glyfozát tol. cry1Ab; cp4 epsps
(aroA:CP4);
goxv247

Kukurica

MON832

NA

Glyfozát tol.

cp4 epsps
(aroA:CP4);
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Plodina

Názov atribútu

Kód atribútu

Charakteristika(y)

Gén(y)
goxv247

Kukurica

MON863

MON-00863-5

Hmyz rez.

cry3Bb1

Kukurica

MON87427

MON-87427-7

Glyfozát tol.

cp4 epsps
(aroA:CP4)

Kukurica

MON87460

MON-87460-4

Sucho tol.

cspB

Kukurica

MON88017

MON-88017-3

Hmyz rez.; glyfozát tol. cry3Bb1; cp4
epsps (aroA:CP4)

Kukurica

MON89034

MON-89034-3

Hmyz rez.

cry2Ab2;
cry1A,105

Kukurica

MS3

ACS-ZM001-9

Glufozinát tol.;
obmedzenie opelenia

bar; barnáza

Kukurica

MS6

ACS-ZM005-4

Glufozinát tol.;
obmedzenie opelenia

bar; barnáza

Kukurica

NK603

MON-00603-6

Glyfozát tol.

cp4 epsps
(aroA:CP4)

Kukurica

T14

ACS-ZM002-1

Glufozinát tol.

pat (syn)

Kukurica

T25

ACS-ZM003-2

Glufozinát tol.

pat (syn)

Kukurica

TC1507

DAS-01507-1

Hmyz rez.; glufozinát
tol.

cry1Fa2; pat

Kukurica

TC6275

DAS-06275-8

Hmyz rez.; glufozinát
tol.

mocry1F; bar

Kukurica

VIP1034

Hmyz rez.; glufozinát
tol.

vip3A; pat

Kukurica

43A47

DP-043A47-3

Hmyz rez.; glufozinát
tol.

cry1F; cry34Ab1;
cry35Ab1; pat

Kukurica

40416

DP-040416-8

Hmyz rez.; glufozinát
tol.

cry1F; cry34Ab1;
cry35Ab1; pat

Kukurica

32316

DP-032316-8

Hmyz rez.; glufozinát
tol.

cry1F; cry34Ab1;
cry35Ab1; pat

Kukurica

4114

DP-004114-3

Hmyz rez.; glufozinát
tol.

cry1F; cry34Ab1;
cry35Ab1; pat

Melón

Melon A

NA

Oneskorené
dozrievanie/zrenie

sam-k

Melón

Melon B

NA

Oneskorené
dozrievanie/zrenie

sam-k

Papája

55-1

CUH-CP551-8

Ochorenie rez.

prsv cp

Papája

63-1

CUH-CP631-7

Ochorenie rez.

prsv cp

Papája

Huanong č. 1

NA

Ochorenie rez.

prsv rep

Papája

X17-2

UFL-X17CP-6

Ochorenie rez.

prsv cp

Petúnia

Petunia-CHS

NA

Modifikovaná kvalita
produktu

CHS supresia

Slivka

C-5

ARS-PLMC5-6

Ochorenie rez.

ppv cp

Repka**

ZSR500

NA

Glyfozát tol.

cp4 epsps
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Plodina

Názov atribútu

Kód atribútu

Charakteristika(y)

Gén(y)
(aroA:CP4);
goxv247

Repka**

ZSR502

NA

Glyfozát tol.

cp4 epsps
(aroA:CP4);
goxv247

Repka**

ZSR503

NA

Glyfozát tol.

cp4 epsps
(aroA:CP4);
goxv247

Topoľ

Bt topoľ

NA

Hmyz rez.

cry1Ac; API

Topoľ

Hybridný topoľový
klon 741

NA

Hmyz rez.

cry1Ac; API

Topoľ

trg300-1

Vysoký obsah celulózy AaXEG2

Topoľ

trg300-2

Vysoký obsah celulózy AaXEG2

Zemiak

1210 amk

NA

Hmyz rez.

cry3A

Zemiak

2904/1 kgs

NA

Hmyz rez.

cry3A

Repka**

ZSR500

NA

Glyfozát tol.

cp4 epsps
(aroA:CP4);
goxv247

Repka**

ZSR502

NA

Glyfozát tol.

cp4 epsps
(aroA:CP4);
goxv247

Zemiak

ATBT04-27

NMK-89367-8

Hmyz rez.

cry3A

Zemiak

ATBT04-30

NMK-89613-2

Hmyz rez.

cry3A

Zemiak

ATBT04-31

NMK-89170-9

Hmyz rez.

cry3A

Zemiak

ATBT04-36

NMK-89279-1

Hmyz rez.

cry3A

Zemiak

ATBT04-6

NMK-89761-6

Hmyz rez.

cry3A

Zemiak

BT06

NMK-89812-3

Hmyz rez.

cry3A

Zemiak

BT10

NMK-89175-5

Hmyz rez.

cry3A

Zemiak

BT12

NMK-89601-8

Hmyz rez.

cry3A

Zemiak

BT16

NMK-89167-6

Hmyz rez.

cry3A

Zemiak

BT17

NMK-89593-9

Hmyz rez.

cry3A

Zemiak

BT18

NMK-89906-7

Hmyz rez.

cry3A

Zemiak

BT23

NMK-89675-1

Hmyz rez.

cry3A

Zemiak

EH92-527-1

BPS-25271-9

Modifikovaný
škrob/cukor

gbss (antisense)

Zemiak

HLMT15-15

NA

Hmyz & ochorenie rez. cry3A; pvy cp

Zemiak

HLMT15-3

NA

Hmyz & ochorenie rez. cry3A; pvy cp

Zemiak

HLMT15-46

NA

Hmyz & ochorenie rez. cry3A; pvy cp

Zemiak

RBMT15-101

NMK-89653-6

Hmyz & ochorenie rez. cry3A; pvy cp

Zemiak

RBMT21-129

NMK-89684-1

Hmyz & ochorenie rez. cry3A; plrv orfl; plrv
orf2

Zemiak

RBMT21-152

NA

Hmyz & ochorenie rez. cry3A; plrv orfl; plrv
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Plodina

Názov atribútu

Kód atribútu

Charakteristika(y)

Gén(y)
orf2

Zemiak

RBMT21-350

NMK-89185-6

Hmyz & ochorenie rez. cry3A; plrv orfl; plrv
orf2

Zemiak

RBMT22-082

NMK-89896-6

Hmyz & ochorenie rez.; cry3A; plrv orfl; plrv
Glyfozát tol.
orf2; cp4 epsps
(aroA:CP4)

Zemiak

RBMT22-186

NA

Hmyz & ochorenie rez.; cry3A; plrv orfl; plrv
Glyfozát tol.
orf2; cp4 epsps
(aroA:CP4)

Zemiak

RBMT22-238

NA

Hmyz & ochorenie rez.; cry3A; plrv orfl; plrv
Glyfozát tol.
orf2; cp4 epsps
(aroA:CP4)

Zemiak

RBMT22-262

NA

Hmyz & ochorenie rez.; cry3A; plrv orfl; plrv
Glyfozát tol.
orf2; cp4 epsps
(aroA:CP4)

Zemiak

SEMT15-02

NMK-89935-9

Hmyz & ochorenie rez. cry3A; pvy cp

Zemiak

SEMT15-07

NA

Hmyz & ochorenie rez. cry3A; pvy cp

Zemiak

SEMT15-15

NMK-89930-4

Hmyz & ochorenie rez. cry3A; pvy cp

Zemiak

SPBT02-5

NMK-89576-1

Hmyz rez.

cry3A

Zemiak

SPBT02-7

NMK-89724-5

Hmyz rez.

cry3A

Ryža

7Crp#242-95-7

Antialergický

7crp

Ryža

7Crp#10

NA

Antialergický

7crp

Ryža

GM Shanyou 63

NA

Hmyz rez.

cry1Ab; cry1Ac

Ryža

Huahui-1/TT51-1

NA

Hmyz rez.

cry1Ab; cry1Ac

Ryža

LLRICE06

ACS-OS001-4

Glufozinát tol.

bar

Ryža

LLRICE601

BCS-OS003-7

Glufozinát tol.

bar

Ryža

LLRICE62

ACS-OS002-5

Glufozinát tol.

bar

Ryža

Tarom molaii +
cry1Ab

NA

Hmyz rez.

cry1Ab (skrátený)

Ryža

GAT-OS2

Glufozinát tol.

bar

Ryža

GAT-OS3

Glufozinát tol.

bar

Ryža

PE-7

Hmyz rez.

Cry1Ac

Ryža

7Crp#10

Antialergický

7crp

Ryža

KPD627-8

Vysoká hladina
tryptofánu

OASA1D

Ryža

KPD722-4

Vysoká hladina
tryptofánu

OASA1D

Ryža

KA317

Vysoká hladina
tryptofánu

OASA1D

Ryža

HW5

Vysoká hladina
tryptofánu

OASA1D

Ryža

HW1

Vysoká hladina
tryptofánu

OASA1D

NA
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Plodina

Názov atribútu

Ryža

Kód atribútu

Charakteristika(y)

Gén(y)

B-4-1-18

Semitrpasličí so
vztýčenýi listami

Δ OsBRI1

Ryža

G-3-3-22

Semitrpasličí

OSGA2ox1

Ryža

AD77

Ochorenie rez.

DEF

Ryža

AD51

Ochorenie rez.

DEF

Ryža

AD48

Ochorenie rez.

DEF

Ryža

AD41

Ochorenie rez.

DEF

Ryža

13pNasNaatAprt1

Nízka hladina železa
tol.

HvNAS1; HvNAATA; APRT

Ryža

13pAprtl

Nízka hladina železa
tol.

APRT

Ryža

gHvNAS1gHvNAAT-1

Nízka hladina železa
tol.

HvNAS1; HvNAATA; HvNAAT-B

Ryža

gHvIDS3-1

Nízka hladina železa
tol.

HvIDS3

Ryža

gHvNAAT1

Nízka hladina železa
tol.

HvNAAT-A;
HvNAAT-B

Ryža

gHvNAS1-1

Nízka hladina železa
tol.

HvNAS1

Ryža

NIA-OS006-4

Ochorenie rez.

WRKY45

Ryža

NIA-OS005-3

Ochorenie rez.

WRKY45

Ryža

NIA-OS004-2

Ochorenie rez.

WRKY45

Ryža

NIA-OS003-1

Ochorenie rez.

WRKY45

Ryža

NIA-OS002-9

Ochorenie rez.

WRKY45

Ryža

NIA-OS001-8

Ochorenie rez.

WRKY45

Ryža

OsCr11

Antialergický

Modified Cry j

Ryža

17053

Glyfozát tol.

cp4 epsps
(aroA:CP4)

Ryža

17314

Glyfozát tol.

cp4 epsps
(aroA:CP4)

Ruža

WKS82/130-4-1

IFD-52401-4

Modifikovaná farba
kvetu

5AT; bp40 (f3'5'h)

Ruža

WKS92/130-9-1

IFD-52901-9

Modifikovaná farba
kvetu

5AT; bp40 (f3'5'h)

Sója

260-05 (G94-1, G94- NA
19, G168)

Modifikovaný
olej/mastná kyselina

gm-fad2-1
(umlčovací lokus)

Sója

A2704-12

ACS-GM005-3

Glufozinát tol.

pat

Sója

A2704-21

ACS-GM004-2

Glufozinát tol.

pat

Sója

A5547-127

ACS-GM006-4

Glufozinát tol.

pat

Sója

A5547-35

ACS-GM008-6

Glufozinát tol.

pat

Sója

CV127

BPS-CV127-9

Imidazolinone tol.

csrl-2

Sója

DAS68416-4

DAS68416-4

Glufozinát tol.

pat
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Plodina

Názov atribútu

Kód atribútu

Charakteristika(y)

Gén(y)

Sója

DP305423

DP-305423-1

Modifikovaný
olej/mastná kyselina;
ALS herbicíd tol.

gm-fad2-1
(umlčovací lokus);
gm-hra

Sója

DP356043

DP-356043-5

Modifikovaný
olej/mastná kyselina;
glyfozát tol.

gm-fad2-1
(umlčovací lokus);
gat4601

Sója

FG72

MST-FG072-3

Glyfozát & HPPD tol.

2mepsps; hppdPF
W336

Sója

GTS 40-3-2 (40-3-2) MON-04032-6

Glyfozát tol.

cp4 epsps
(aroA:CP4)

Sója

GU262

ACS-GM003-1

Glufozinát tol.

pat

Sója

MON87701

MON-87701-2

Hmyz rez.

cry1Ac

Sója

MON87705

MON-87705-6

Modifikovaný
olej/mastná kyselina;
glyfozát tol.

fatb1-A (sense &
antisense); fad21A (sense &
antisense); cp4
epsps (aroA:CP4)

Sója

MON87708

MON-87708-9

Dicamba & glyfozát tol. dmo; cp4 epsps
(aroA:CP4)

Sója

MON87769

MON-87769-7

Modifikovaný
olej/mastná kyselina;
glyfozát tol.

Pj.D6D; Nc.Fad3;
cp4 epsps
(aroA:CP4)

Sója

MON89788

MON-89788-1

Glyfozát tol.

cp4 epsps
(aroA:CP4)

Sója

W62

ACS-GM002-9

Glufozinát tol.

bar

Sója

W98

ACS-GM001-8

Glufozinát tol.

bar

Sója

MON87754

MON-87754-1

Vysoký obsah oleja

dgat2A

Sója

DAS21606

DAS-21606

Aryloxyalkanoát &
glufozinát tol.

Modifikovaný aad12; pat

Sója

DAS44406

DAS-44406-6

Aryloxyalkanoát,
glyfozát & glufozinát
tol.

Modifikovaný aad12; 2mepsps; pat

Sója

SYHT04R

SYN-0004R-8

Mesotrión tol.

Modifikovaný
avhppd

Sója

9582,814,19,1

Hmyz rez. & glufozinát
tol.

cry1Ac, cry1F, PAT

Dyňa

CZW3

SEM-ØCZW3-2

Ochorenie rez.

cmv cp, zymv cp,
wmv cp

Dyňa

ZW20

SEM-0ZW20-7

Ochorenie rez.

zymv cp, wmv cp

Cukrová
repa

GTSB77 (T9100152) SY-GTSB77-8

Glyfozát tol.

cp4 epsps
(aroA:CP4);
goxv247

Cukrová
repa

H7-1

KM-000H71-4

Glyfozát tol.

cp4 epsps
(aroA:CP4)

Cukrová
repa

T120-7

ACS-BV001-3

Glufozinát tol.

pat
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Plodina

Názov atribútu

Cukrová
repa

Kód atribútu

Charakteristika(y)

Gén(y)

T227-1

Glyfozát tol.

cp4 epsps
(aroA:CP4)

Cukrová
trstina

NXI-1T

Sucho tol.

EcbetA

Slnečnica

X81359

Imidazolinón tol.

als

Kayenské
korenie

PK-SP01

NA

Ochorenie rez.

cmv cp

Tabak

C/F/93/08-02

NA

Oxynil tol.

bxn

Tabak

Vector 21-41

NA

Znížený obsah nikotínu NtQPT1
(antisense)

Paradajka

1345-4

NA

Oneskorené
zrenie/dozrievanie

acc (zrezaný)

Paradajka

35-1-N

NA

Oneskorené
zrenie/dozrievanie

sam-k

Paradajka

5345

NA

Hmyz rez.

cry1Ac

Paradajka

8338

CGN-89322-3

Oneskorené
zrenie/dozrievanie

accd

Paradajka

B

SYN-0000B-6

Oneskorené
zrenie/dozrievanie

pg (sense alebo
antisense)

Paradajka

Da

SYN-0000DA-9

Oneskorené
zrenie/dozrievanie

pg (sense alebo
antisense)

Slnečnica

X81359

Imidazolinón tol.

als

Paradajka

Da Dong No 9

NA

Modifikovaný produkt

NA

Paradajka

F (1401F, h38F,
11013F, 7913F)

SYN-0000F-1

Oneskorené
zrenie/dozrievanie

pg (sense alebo
antisense)

Paradajka

FLAVR SAVR™

CGN-89564-2

Oneskorené
zrenie/dozrievanie

pg (sense alebo
antisense)

Paradajka

Huafan No 1

NA

Oneskorené
zrenie/dozrievanie

anti-efe

Paradajka

PK-TM8805R
(8805R)

NA

Ochorenie rez.

cmv cp

Pšenica

MON71800

MON-718ØØ-3

Glyfozát tol.

cp4 epsps
(aroA:CP4)

* Argentín, ** politúra, # baklažán
[0263] Ošetrenie geneticky modifikovaných rastlín a semien so zlúčeninami podľa vynálezu môže
mať za následok super-aditívne alebo synergické účinky. Napríklad, zníženie aplikačných dávok,
rozšírenie spektra účinnosti, zvýšená tolerancia voči biotickým/abiotickým stresom alebo zvýšená
skladovacia stabilita môže byť väčšia, ako sa očakávalo od jednotlivých aditívnych účinkov
aplikácie zlúčenín podľa vynálezu na geneticky modifikované rastliny a semená.
[0264] Zlúčeniny podľa tohto vynálezu sú tiež užitočné pri ošetrovaní semien na ochranu semien
pred bezstavovcovými škodcami. V kontexte predkladaného opisu a patentových nárokov ošetrenie
semien znamená kontakt osiva s biologicky účinným množstvom zlúčenín podľa tohto vynálezu,
ktoré sú typicky formulované ako kompozícia podľa vynálezu. Toto ošetrenie osiva chráni semená
pred pôdnymi bezstavovcovými škodcami a všeobecne môže tiež chrániť korene a ďalšie časti
rastlín pri kontakte s pôdou sadenice, ktorá sa vyvíja z klíčiaceho semena. Ošetrenie semien môže
tiež poskytnúť ochranu listov translokáciou zlúčeniny podľa tohto vynálezu alebo druhej účinnej
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zložky v rozvíjajúcej sa rastline. Ošetrenie semien sa môže aplikovať na všetky druhy semien
vrátane tých, z ktorých budú klíčiť geneticky transformované rastliny na exprimovanie
špecializovaných vlastností. Reprezentatívne príklady zahŕňajú tie, ktoré exprimujú proteíny toxické
pre bezstavovcových škodcov, ako je toxín Bacillus thuringiensis alebo proteíny exprimujúce
rezistenciu voči herbicídom, ako je glyfozátacetyltransferáza, ktorá poskytuje rezistenciu voči
glyfozátu. Spracovanie osiva so zlúčeninami podľa tohto vynálezu môže tiež zvýšiť intenzitu rastlín
rastúcich zo semena.
[0265] Jedným zo spôsobov ošetrenia semien je nastriekanie alebo poprášenie semien zlúčeninou
podľa vynálezu (t.j. ako formulovaná kompozícia) pred zasiatím semien. Kompozície formulované
na ošetrenie osiva vo všeobecnosti obsahujú filmotvorné alebo adhezívne činidlo. Zvyčajne teda
kompozícia na poťahovanie semien podľa predloženého vynálezu obsahuje biologicky účinné
množstvo zlúčeniny vzorca 1, jej N-oxidu alebo jej soli a filmovotvorné činidlo alebo adhezívne
činidlo. Semená môžu byť potiahnuté rozstrekovaním tekutého suspenzného koncentrátu priamo do
bubnového lôžka semien a následným sušením semien. Alternatívne môžu byť na semená
nastriekané ďalšie typy formulácií, ako sú zvlhčené prášky, roztoky, suspoemulzie, emulgovateľné
koncentráty a emulzie vo vode. Tento postup je obzvlášť užitočný na nanášanie filmových povlakov
na semená. Pre odborníka v odbore sú k dispozícii rôzne náterové stroje a postupy. Vhodné
procesy zahŕňajú tie, ktoré sú uvedené v publikácii P. Kosters et al., Seed Treatment: Progress and
Prospects, 1994 BCPC Mongraph č. 57 a tam uvedené odkazy.
[0266] Zlúčeniny vzorca 1 a ich kompozície a to ako samotné, tak v kombinácii s inými insekticídmi,
nematocídmi a fungicídmi, sú obzvlášť užitočné pri ošetrovaní semien pre plodiny, vrátane okrem
iného kukurice alebo obilia, sóje, bavlny, cereálií (napr. pšenica, ovos, jačmeň, raž a ryža),
zemiakov, zeleniny a repky olejnej.
[0267] Iné insekticídy, s ktorými môžu byť zlúčeniny vzorca 1 formulované tak, aby poskytli zmesi,
ktoré sú užitočné pri ošetrení osiva, zahŕňajú abamektín, acetamiprid, akrinatrín, amitraz,
avermektín, azadirachtín, bensultap, bifentrín, buprofezín, kadusafos, karbaryl, karbofurán, kartap,
chlorantraniliprol, chlórfenapyr, chlórpyrifos, klotianidín, kyantraniliprol, cyflutrín, beta-cyflutrín,
cyhalotrín, gama-cyhalotrín, lambda-cyhalotrín, cypermetrín, alfa-cypermetrín, zeta-cypermetrín,
cyromazín, deltametrín, dieldrín, dinotefurán, diofenolán, emamektín, endosulfán, esfenvalerát,
etiprol, etofenprox, etoxazol, fenotiokarb, fenoxykarb, fenvalerát, fipronil, flonicamid, flubendiamid,
flufenoxurón, fluvalinát, formetanát, fostiazát, hexaflumurón, hydrametylnon, imidakloprid,
indoxakarb, lufenurón, metaflumizón, metiokarb, metomyl, metoprén, metoxyfenozid, nitenpyram,
nitiazín, novalurón, oxamyl, pymetrozín, pyretrín, pyridabén, pyridalyl, pyriproxyfén, ryanodín,
spinetorem, spinosad, spirodiklofén, spiromesifén, spirotetramat, sulfoxaflor, tebufenozid,
tetrametrín, tiakloprid, tiametoxam, tiodikarb, sodná soľ tiosultapu, tralometrín, triazamát,
triflumurón, delta-endotoxíny Bacillus thuringiensis, všetky kmene Bacillus thuringiensis a všetky
kmene vírusu nukleopolyhedrózy.
[0268] Fungicídy, s ktorými môžu byť zlúčeniny vzorca 1 formulované tak, aby poskytli zmesi, ktoré
sú užitočné na ošetrenie semien, zahŕňajú amisulbrom, azoxystrobín, boskalid, karbendazim,
karboxín, cymoxanil, cyprokonazol, difenokonazol, dimetomorf, fluazinokazol, fluopikolid,
fluoxastrobín, flutriafol , fluxapyroxad, ipkonazol, iprodión, metalaxyl, mefenoxam, metkonazol,
myklobutanil, paklobutrazol, penflufén, pikoxystrobín, protiokonazol, pyraklostrobín, sedaxán,
siltiofam, tebukonazol, tiabendazol, tiofanát-metyl, tiram, trifloxystrobín a tritikonazol.
[0269] Kompozície obsahujúce zlúčeniny vzorca 1 užitočné na ošetrenie osiva môžu ďalej
obsahovať baktérie a huby, ktoré majú schopnosť poskytnúť ochranu pred škodlivými účinkami
rastlinných patogénnych húb alebo baktérií a/alebo zvierat vyliahnutých v pôde, ako sú napríklad
háďatká. Baktérie vykazujúce nematocídne vlastnosti môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na
Bacillus firmus, Bacillus cereus, Bacillus subtilis a Pasteuria penetrans. Vhodný kmeň Bacillus
firmus je kmeň CNCM 1-1582 (GB-126), ktorý je komerčne dostupný ako BioNem™. Vhodný kmeň
Bacillus cereus je kmeň NCMM 1-1592. Obidva kmene Bacillus sú opísané v US 6,406,690. Ďalšie
vhodné baktérie vykazujúce nematocídnu aktivitu sú B. amyloliquefaciens IN937a a B. subtilis kmeň
GB03. Baktérie, ktoré vykazujú fungicídne vlastnosti, môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na B.
pumilus kmeň GB34. Plesňové druhy s nematocídnymi vlastnosťami môžu okrem iného zahŕňať
Myrothecium verrucaria, Paecilomyces lilacinus a Purpureocillium lilacinum.
[0270] Ošetrenie osiva môže tiež zahŕňať jedno alebo viac nematocídnych činidiel prírodného
pôvodu, ako je elicitorový proteín nazývaný harpín, ktorý je izolovaný z určitých bakteriálnych
rastlinných patogénov, ako je Erwinia amylovora. Príkladom je technológia ošetrenia osív Harpin-NTek, ktorá je dostupná ako N-Hibit™ Gold CST.
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[0271] Ošetrenie osiva môže zahŕňať aj jeden alebo viacero druhov baktérií, ktoré vytvárajú uzlíky
na koreňoch strukovín, ako sú mikrosymbiotické dusík fixujúce baktérie Bradyrhizobium japonicum.
Tieto inokulanty môžu prípadne obsahovať jeden alebo viac lipo-chitooligosacharidov (LCO), čo sú
nodulačné (Nod) faktory produkované baktériami rhizobia počas iniciácie tvorby uzlíkov na
koreňoch strukovín. Napríklad technológia ošetrenia semien značky Optimize® zahŕňa LCO
Promoter Technology™ v kombinácii s inokulantom.
[0272] Ošetrenie osiva môže tiež zahŕňať jeden alebo viac izoflavónov, ktoré môžu zvýšiť úroveň
kolonizácie koreňov mykorizálnymi hubami. Mykorizálne huby zlepšujú rast rastlín zvýšením
koreňového príjmu živín ako sú voda, sírany, dusičnany, fosforečnany a kovy. Príklady izoflavónov
zahŕňajú, ale nie sú na ne obmedzené, genisteín, biochanín A, formononetín, daidzeín, glyciteín,
hesperetín, naringenín a pratenzein. Formononetín je dostupný ako aktívna zložka v produktoch
mykorizačných inokulantov, ako je PHC Colonize® AG.
[0273] Ošetrenie osiva môže tiež zahŕňať jeden alebo viac rastlinných aktivátorov, ktoré indukujú
systémovú získanú rezistenciu v rastlinách po kontakte s patogénom. Príkladom aktivátora rastlín,
ktorý vyvoláva takéto ochranné mechanizmy, je acibenzolar-S-metyl.
[0274] Ošetrené semená typicky obsahujú zlúčeninu podľa predloženého vynálezu v množstve od
približne 0,1 g do 1 kg na 100 kg semien (t.j. od približne 0,0001 do 1 % hmotn. osiva pred
ošetrením). Tekutá suspenzia formulovaná na ošetrenie osiva typicky obsahuje od približne 0,5 do
približne 70 % účinnej zložky, od približne 0,5 do približne 30 % filmotvorného lepidla, od približne
0,5 do približne 20 % dispergačného činidla, od 0 do približne 5 % zahusťovadla, od 0 do približne 5
% pigmentu a/alebo farbiva, od 0 do približne 2 % protipeniaceho činidla, od 0 do približne 1%
konzervačného činidla a od 0 do približne 75 % prchavého kvapalného riedidla.
[0275] Zlúčeniny podľa tohto vynálezu môžu byť začlenené do návnady, ktorú skonzumuje
bezstavovcový škodca alebo sa používajú v zariadení ako je pasca, návnadová stanica a podobne.
Takáto návnada môže byť vo forme granúl, ktoré obsahujú (a) aktívne zložky, konkrétne biologicky
účinné množstvo zlúčeniny vzorca 1, jej N-oxidu alebo soli; (b) jeden alebo viac potravinových
materiálov; voliteľne (c) atraktant a voliteľne (d) jeden alebo viac zvlhčovadiel. Pozoruhodné sú
granuly alebo návnady, ktoré obsahujú približne 0,001 až 5 % účinných zložiek, približne 40 až 99
% potravinového materiálu a/alebo atraktantu; a voliteľne približne 0,05 až 10 % zvlhčovadiel, ktoré
sú účinné pri hubení pôdnych bezstavovcových škodcov požitím veľmi nízkych aplikačných dávok,
najmä pri dávkach účinnej zložky, ktoré sú smrteľné požitím a nie priamym kontaktom. Niektoré
potravinové materiály môžu fungovať ako zdroj potravy aj ako atraktant. Potravinové materiály
zahŕňajú cukry, proteíny a lipidy. Príkladmi potravinárskych materiálov sú rastlinná múka, cukor,
škroby, živočíšny tuk, rastlinný olej, kvasnicové extrakty a mliečne tuhé látky. Príkladmi atraktantov
sú odoranty a príchute, ako sú ovocné alebo rastlinné extrakty, parfumy alebo iné živočíšne alebo
rastlinné zložky, feromóny alebo iné činidlá, o ktorých je známe, že priťahujú cieľových
bezstavovcov. Príkladmi zvlhčovadiel, t.j. činidiel udržujúcich vlhkosť, sú glykoly a ďalšie polyoly,
glycerín a sorbitol. Je potrebné uviesť návnadovú kompozíciu (a spôsob využívajúci takúto
kompozíciu návnady) používanú na hubenie najmenej jedného bezstavovcového škodcu vybraného
zo skupiny zahŕňajúcej mravce, termity a šváby. Zariadenie na hubenie bezstavovcového škodca
môže obsahovať súčasnú kompozíciu návnady a puzdro prispôsobené na prijatie kompozície
návnady, pričom puzdro má najmenej jeden otvor takej veľkosti, aby umožnil preniknutie
bezstavovcového škodcu cez otvor, takže bezstavovec môže získať prístup ku kompozícii návnady
z miesta mimo puzdra, a v ktorom je puzdro ďalej prispôsobené tak, aby bolo umiestnené v alebo v
blízkosti miesta potenciálnej alebo známej aktivity pre bezstavovcového škodca.
[0276] Jedno uskutočnenie predloženého vynálezu sa týka spôsobu hubenia bezstavovcových
škodcov, zahŕňajúceho zriedenie pesticídnej kompozície podľa predloženého vynálezu (zlúčenina
vzorca 1 formulovaná s povrchovo aktívnymi látkami, tuhými riedidlami a kvapalnými riedidlami
alebo formulovaná zmes zlúčeniny vzorca 1 a najmenej jeden ďalší pesticíd) s vodou a voliteľne
pridaním adjuvans na vytvorenie zriedenej kompozície a kontaktu s bezstavovcovým škodcom
alebo jeho prostredím s účinným množstvom uvedenej zriedenej kompozície.
[0277] Napriek tomu, že sprejová kompozícia je vytvorená zriedením vodou, dostatočná
koncentrácia predkladanej pesticídnej kompozície môže poskytnúť dostatočnú účinnosť na hubenie
bezstavovcových škodcov, pričom samostatne formulované adjuvantné produkty môžu byť tiež
pridané do zmesi v rozprašovacej nádrži. Tieto dodatočné adjuvans sú bežne známe ako
"rozprašovacie pomocné látky" alebo "pomocné prísady v zmesiach v nádržiach" a zahŕňajú
akúkoľvek látku zmiešanú v rozprašovacej nádrži na zlepšenie účinnosti pesticídu alebo na zmenu
fyzikálnych vlastností rozprašovacej zmesi. Pomocnými látkami môžu byť povrchovo aktívne látky,
emulgačné činidlá, rastlinné oleje na báze ropy, rastlinné semenné oleje, okysľovače, tlmivé
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roztoky, zahusťovadlá alebo odpeňovacie činidlá. Adjuvans sa používajú na zvýšenie účinnosti
(napr. biologická dostupnosť, priľnavosť, penetrácia, rovnomernosť pokrytia a trvanlivosť ochrany)
alebo minimalizovanie alebo odstránenie problémov s aplikáciou postrekom spojených s
nekompatibilitou, penením, driftom, odparovaním, prchavosťou a degradáciou. Na získanie
optimálneho výkonu sa adjuvanty vyberajú s ohľadom na vlastnosti aktívnej zložky, formulácie a
cieľa (napr. plodiny, hmyzí škodca).
[0278] Spomedzi sprejových adjuvans sa najčastejšie používajú oleje vrátane olejov na báze
minerálnych olejov, koncentrátov olejov na báze minerálnych olejov, koncentrátov rastlinných olejov
a koncentrátov metylovaného oleja zo semien na zlepšenie účinnosti pesticídov, pravdepodobne
pomocou vyvážených a rovnomerných sprejových depozitov. V situáciách, kedy je fytotoxicita
potenciálne spôsobená olejmi alebo inými vodou nemiešateľnými kvapalinami, postrekové prípravky
pripravené zo zmesi podľa predloženého vynálezu vo všeobecnosti neobsahujú rozprašovacie
adjuvans na báze oleja. Avšak v situáciách, kedy je fytotoxicita spôsobená rozprašovacími
pomocnými látkami na báze oleja komerčne nevýznamná, sprejové kompozície pripravené zo
zmesi predloženej kompozície môžu tiež obsahovať rozprašovacie adjuvans na báze oleja, ktoré
môžu potenciálne ďalej zvýšiť hubenie bezstavovcových škodcov, ako aj odolnosť voči dažďu.
[0279] Produkty označené ako "olej na báze minerálneho oleja" typicky obsahujú 95 až 98 %
parafínu alebo ropného oleja na báze nafty a 1 až 2 % jedného alebo viacerých povrchovo
aktívnych činidiel fungujúcich ako emulgátory. Výrobky označené ako "koncentráty oleja na báze
minerálneho oleja" typicky pozostávajú z 80 až 85 % emulgovateľného ropného oleja a 15 až 20 %
neiónových povrchovo aktívnych látok. Výrobky správne označené ako "koncentráty rastlinného
oleja" sa typicky skladajú z 80 až 85 % rastlinného oleja (t.j. oleja zo semien alebo ovocného oleja,
najčastejšie z bavlníka, ľanového semena, sóje alebo slnečnice) a 15 až 20 % neiónových
povrchovo aktívnych látok. Adjuvantná účinnosť sa môže zlepšiť nahradením rastlinného oleja
metylestermi mastných kyselín, ktoré sú typicky odvodené z rastlinných olejov. Príklady
koncentrátov metylovaného oleja zo semien zahŕňajú MSO® Concentrate (UAP-Loveland Products,
Inc.) a Premium MSO Metylated Spray Oil (Helena Chemical Company).
[0280] Množstvo pomocných látok pridaných k rozprašovacej zmesi všeobecne nepresahuje
približne 2,5 % objemu a typickejšie množstvo je od približne 0,1 do približne 1 % objemového.
Aplikačné dávky pomocných látok pridaných k sprejovej zmesi sú typicky medzi približne 1 až 5 I na
hektár. Reprezentatívne príklady rozprašovacích pomocných látok zahŕňajú: Adigor® (Syngenta) 47
% metylovaný repkový olej v kvapalných uhľovodíkoch, Silwet® (Helena Chemical Company)
heptametyltrisiloxán modifikovaný polyalkylénoxidom a 17 % povrchovo aktívnej zmesi Assist®
(BASF) v 83 % minerálnom oleji na báze parafínu.
[0281] Zlúčeniny podľa tohto vynálezu sa môžu aplikovať bez ďalších pomocných látok, ale
najčastejšie sa použije formulácia obsahujúca jednu alebo viac aktívnych zložiek s vhodnými
nosičmi, riedidlami a povrchovo aktívnymi činidlami a prípadne v kombinácii s jedlom v závislosti od
zamýšľaného výsledného použitia. Jeden spôsob aplikácie zahŕňa rozprašovanie vodnej disperzie
alebo roztoku zlúčeniny podľa predloženého vynálezu v rafinovanom oleji. Kombinácia s
rozprašovacími olejmi, koncentrátmi rozprašovacieho oleja, roztieracími nálepkami, pomocnými
látkami, inými rozpúšťadlami a synergentmi, ako je piperonylbutoxid, často zvyšuje účinnosť
zlúčenín. Pre neagronomické použitie sa takéto spreje môžu aplikovať z rozprašovacích nádob, ako
je plechovka, fľaša alebo iná nádoba, buď pomocou čerpadla alebo jej uvoľnením z tlakovej
nádoby, napríklad tlakovej aerosólovej rozprašovacej nádoby. Takéto sprejové kompozície môžu
mať rôzne formy, napríklad spreje, opary, peny, dym alebo hmla. Takéto sprejové kompozície môžu
teda ďalej obsahovať hnacie látky, penotvorné činidlá atď., podľa okolností. Je potrebné uviesť
sprejovú kompozíciu obsahujúcu biologicky účinné množstvo zlúčeniny alebo kompozície podľa
predloženého vynálezu a nosič. Jedno uskutočnenie takejto sprejovej kompozície zahŕňa biologicky
účinné množstvo zlúčeniny alebo kompozície podľa predloženého vynálezu a hnacieho plynu.
Reprezentatívne hnacie látky zahŕňajú, ale nie sú na ne obmedzené, metán, etán, propán, bután,
izobután, butén, pentán, izopentán, neopentán, pentén, fluórované uhľovodíky, chlórfluórované
uhľovodíky, dimetyléter a zmesi z vyššie uvedeného. Je potrebné spomenúť rozprašovaciu
kompozíciu (a spôsob využívajúci takúto rozprašovaciu kompozíciu dávkovanú zo sprejovej
nádoby) používanú na hubenie najmenej jedného bezstavovcového škodcu vybraného zo skupiny
zahŕňajúcej moskyty, čierne muchy, stajňové muchy, bzučivky, ovady, osy, sršne, včelovité, kliešte,
pavúky, mravce, komáre a podobne, vrátane individuálne alebo v kombináciách.
[0282] Nasledujúce testy demonštrujú účinnosť hubenia zlúčenín podľa tohto vynálezu na
konkrétnych škodcoch. "Účinnosť hubenia" predstavuje inhibíciu vývoja bezstavovcových škodcov
(vrátane úmrtnosti), ktorá spôsobuje významne znížené kŕmenie. Ochrana proti škodcom
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poskytnutá zlúčeninami nie je obmedzená na tieto druhy. Za účelom opisu zlúčenín pozri indexové
tabuľky A-N. Pozri indexová tabuľka O pre údaje 1H NMR.
[0283] Nasledujúce skratky sa môžu použiť v indexových tabuľkách, ktoré nasledujú: Zlúč.
znamená zlúčeninu, t je terciárna, c je cyklo, Me je metyl, Et je etyl, Pr je propyl, i-Pr je izopropyl,
Bu je butyl, c-Pr je cyklopropyl, c-Pn je cyklopentyl, c-Hx je cyklohexyl, t-Bu je terciárny butyl, Ph je
fenyl, OMe je metoxy, SMe je metyltio a SO2Me znamená metylsulfonyl. Vlnovka alebo "-" v
štruktúrnom fragmente označuje bod naviazania fragmentu k zvyšku molekuly. Skratka "Pr"
znamená "príklad" a následuje ju číslo udávajúce, v ktorom príklade je zlúčenina pripravená.
INDEXOVÁ TABUĽKA A

Zlúč.č.

R

X2

X3

X4

A

NMR/MS údaje

1

-C(O)(1-pyrolidinyl)

CH

CH

CH

CH

*

2

-C(O)NH(2-pyrimidinyl)

CH

CH

CH

CH

*

3

-C(O)(morfolíno)

CH

CH

CH

CH

*

4

-C(O)NH(2-pyridinyl)

CH

CH

CH

CH

*

5

-C(O)NH(fenyl)

CH

CH

CH

CH

*

6

-C(O)NHCH(Me)C(O)NH(t-butyl)

CH

CH

CH

CH

*

7

-C(O)NHCH(Me)C(O)NH(izopropyl)

CH

CH

CH

CH

*

8

-C(O)NH(izo/propyl)

CH

CH

CH

CH

*

9

-C(O)NHCH2(2-pyridinyl)

CH

CH

CH

CH

*

10

-C(O)NHCH2CH(OMe)2

CH

CH

CH

CH

*

11

-C(O)NHCH2(2-tiazolyl)

CH

CH

CH

CH

*

12

-C(O)NHCH2(tetrahydro-2-furanyl)

CH

CH

CH

CH

*

13

-C(O)NHCH2CH2SMe

CH

CH

CH

CH

*

14

-C(O)NH(cyklopropyl)

CH

CH

CH

CH

*

15

-C(O)NH(1-piperidinyl)

CH

CH

CH

CH

*

16

-C(O)NH(cyklohexyl)

CH

CH

CH

CH

*

17

3-(trifluórmetyl)-1-pyrazolyl

CH

CH

CH

CH

*

18

2-pyrimidinyl

CH

CH

CH

CH

*

19

-C(O)NHCH2CF3

CH

CH

CH

CH

*

20

6-(2-pyrimidinyl)pyridin-2-yl

CH

CH

CH

CH

*

21

-C(O)NHCH2(2-pyrimidinyl)

CH

CH

CH

CH

*

22

2-(2-pyridinyl)tiazol-4-yl

CH

CH

CH

CH

*

23

2-(2-tiazolyl)tiazol-4-yl

CH

CH

CH

CH

*

24

-C(O)NHCH2CHF2

CH

CH

CH

CH

*

300

-C(O)NHCH2(2-pyrimidinyl)

CH

CH

CH

CF

*

303

1,2,4-oxadiazol-3-yl

CH

CH

CH

CH

*

304

5-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

CH

CH

CH

CH

*
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305

-C(O)NHCH2(5-metyl-2-pyrazinyl)

CH

CH

CH

CH

*

306

-C(S)NH(cyklohexyl)

CH

CH

CH

CH

*

307

-C(O)NHCH2CF3

CH

CH

CH

CF

*

308

-C(O)NHCH2(tetrahydro-2-furanyl)

CH

CH

CH

CF

*

309

-C(O)NH(izopropyl)

CH

CH

CH

CF

*

315

2-tiometoxy-4-pyrimidinyl

CH

CH

CH

CH

*

316

-C(S)NH(izopropyl)

CH

CH

CH

CH

*

500

-C(O)NH(izopropyl)

CF

CH

CH

CH

299

501

-C(O)NH(izopropyl)

CH

CH

CF

CH

299

502

-C(O)NHCH2CH2SMe

CH

CH

CF

CH

331

503

-C(O)NHCH2CH2SMe

CF

CH

CH

CH

331

504

-C(O)NHCH2CH(OMe)2

CH

CH

CH

CF

*

* Pozri indexová tabuľka O pre 1H NMR údaje.
INDEXOVÁ TABUĽKA B

X4 je CH
Zlúč.č.

R

A

NMR/MS
údaje

25

-C(O)(1-pyrolidinyl)

CH

*

26

-C(O)NH(2-pyrimidinyl)

CH

*

27

1-pyrazolyl

CH

*

28

-C(O)NH(2-pyridinyl)

CH

*

29

-C(O)NH(fenyl)

CH

*

30

-NHC(O)(fenyl)

CH

*

31

-NHC(O)(2-pyridinyl)

CH

*

32

- (R)-C(O)NHCH(Me)C(O)NH(t-butyl)

CH

*

33

-C(O)NMe2

CH

*

34

-C(O)NHCH2CF3

CH

*

35

-C(O)NH(izopropyl)

CH

*

36

-C(O)(1-piperidinyl)

CH

*

37

-C(O)NH(cyklopropyl)

CH

*

38

-C(O)NHCH2CH(-OCH2CH2O-)

CH

*

39

-C(O)NHCH2CH(OMe)2

CH

*

40

-C(O)NHCH2(2-tiazolyl)

CH

*

41

-C(O)NHCH2 (tetrahydro-2-furanyl)

CH

*

42

-C(O)NHNHCO2Me

CH

*
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43

-C(O)(4-metyl-1-piperazinyl)

CH

*

44

-C(O)(morfolíno)

CH

*

45

-C(O)NHOCH2CH=CH2

CH

*

46

-C(O)NHCH2CH2SEt

CH

*

47

-C(O)NHOCH2(cyklopropyl)

CH

*

48

-C(O)NHS(O)2(4-chlórfenyl)

CH

*

49

-C(O)NHCH2CN

CH

*

50

-C(O)N(-CH2CH(CF3)CH2CH2CH2-)

CH

*

51 (nie podľa
vynálezu)

-C(O)NHCH2(2,2-difluórcyklopropyl)

CH

*

52

-C(O)NHCH2CH2CF3

CH

*

53

-C(O)NHCH2(cyklopropyl)

CH

*

54

-C(O)NHCH2C(Me)F2

CH

*

55

-C(O)NHCH2(2-pyrimidinyl)

CH

*

56

-C(O)NHCH2(6-bróm-2-pyridinyl)

CH

*

57

-C(O)NHCH2CH2SMe

CH

*

58

-C(O)N(CH2CH2SMe)(CH2OEt)

CH

*

59

-C(O)NHCH2CH2CH2(1-imidazolyl)

CH

*

60

-C(O)NHCH2(2-furanyl)

CH

*

61

-C(O)N(Et)(cyklohexyl)

CH

*

62

-C(O)NH(3,3-difluórcyklobutyl)

CH

*

63

-C(O)NHCH(izopropyl)CO2Me

CH

*

64

-C(O)N(Me)CH2CF3

CH

*

65

-C(O)NHCH2(2-tienyl)

CH

*

66

-C(O)N(CH2CH2CN)(CH2(3-pyridinyl))

CH

*

67

-C(O)N(Me)(cyklopropyl)

CH

*

68

-C(O)NHCH(Me)CH2OMe

CH

*

69

-C(O)N(CH2CCH)2

CH

*

70

-C(O)NHCH2CH2N(izopropyl)2

CH

*

71

-C(O)NHCH2((3-trifluórmetoxy)fenyl)

CH

*

72

-C(O)N(-CH2CH2N(C(O)(cyklopropyl))CH2CH2-)

CH

*

73

-C(O)NHCH2(2,2-dimetyl-1,3-dioxolan-4-yl)

CH

*

74

-C(O)N(-CH=NC(Me)2CH2-)

CH

*

75

-C(O)(tiomorfolíno)

CH

*

76

-C(O)NHCH2(5-metyl-2-pyrazinyl)

CH

*

131

-C(O)NHCH2(tetrahydro-2-furanyl)

CF

*

132

-C(O)NHCH2C(Me)F2

CF

*

133

-C(O)NHCH2CH(OMe)2

CF

*
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134

CH

*

320

2-pyrimidinyl

CH

*

321

2-oxazolyl

CH

*

322

5-(3-pyridinyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl

CH

*

323

-C(O)NHCH2CH2OH

CH

*

324

2-pyrazinyl

CH

*

325

3-pyridinyl

CH

*

326

2-tiometoxy-4-pyrimidinyl

CH

*

327

6-chlór-2-(SCH2CO2Et)-4-pyrimidinyl

CH

*

328

-C(O)NHCH2CO2Me

CH

*

329

-C(O)N(Me)CH2(2,2-difluórcyklopropyl)

CH

343

330

-C(O)N(Me)CH2CH(OMe)2

CH

341

331

-C(O)NHCH2CH2OMe

CH

297

332

-C(O)NHCH2CH2OEt

CH

311

333

-C(O)NHCH2CH2O(izopropyl)

CH

325

334

-C(O)NHCH2CH(Me)OMe

CH

311

335

-C(O)NHCH2CH2CH2OMe

CH

311

336

-C(O)NH(3-metoxycyklobutyl)

CH

323

338

-C(O)N(-CH2CH2CH2-)

CH

279

339

-C(O)NHCH2CH2N(Me)2

CH

310

340

1,3,4-oxadiazol-2-yl

CH

*

341

2-(SCH2CO2Et)-4-pyrimidinyl

CH

*

342

-C(O)NHNHCO2(t-butyl)

CH

*

343

-C(O)NHCH2CHF2

CH

303

344

-C(O)NHCH2CH2F

CH

285

345

-C(O)N(Me)Et

CH

281

346

-C(O)N(Me)Pr

CH

295

347

-C(O)NHCH2(tetrahydro-2-furanyl)

CH

*

348

5-(trifluórmetyl)-2-pyridinyl

CH

*

349

-C(S)NH2

CH

*

350

-C(O)NHMe

CH

253

351

-C(O)NHEt

CH

267

352

-C(O)NHPr

CH

281

353

-C(O)N(-CH2CH2CF2CH2CH2-)

CH

343

354

-C(O)NHBu

CH

295

355

2-tiazolinyl

CH

*
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356

-NHC(O)(2-furanyl)

CH

*

357

-NHC(O)CH2SPh

CH

*

358

-NHC(O)(cyklopropyl)

CH

*

359

-NHC(O)CH2Ph

CH

*

360

-NHC(O)CH(Me)Et

CH

*

361

-C(O)NHCH2(5-pyrimidinyl)

CH

*

362

-NHC(O)CH2CH(Me)2

CH

*

363

-C(O)NHNH(cyklohexyl)

CH

*

364

-C(O)NHCH2(2-pyrimidinyl)

C(OMe) *

365

-C(O)NHCH(Me)CF3

CF

*

366

-C(O)NHCH(Me)(cyklopropyl)

CF

*

367

-C(O)NHCH(CH2OMe)2

CF

*

368

-C(O)NHCH(izopropyl)CF3

CF

*

369

-C(O)NHCH2CO2Et

CF

*

370

-C(O)NHCH(Me)CH2OMe

CF

*

371

-C(O)NHCH2CH2S(t-butyl)

CH

*

372

-C(O)NHCH(Me)Et

CH

*

373

-C(O)NHNHC(O)(2-tienyl)

CH

*

374

-C(O)NHCH2(5-pyrimidinyl)

CF

*

375

-C(O)NHNHCO2Me

CF

*

376

-C(O)NHNHC(O)(t-butyl)

CH

*

377

-C(O)NHNHC(O)(2-furanyl)

CH

*

378

-C(O)NHNHC(O)fenyl

CH

*

379

-C(O)NHNHC(O)CF3

CH

*

380

-C(O)NHNHCO2Me

N

*

381

-C(O)NHCH(-C(O)SCH2CH2-)

CH

*

382

-C(O)N(-CH2CH2CH2-)

CF

*

383

-C(O)NHCH2(2-benzimidazol)

CF

*

384

-C(O)NHCH2CH(-CH2N(CO2(t-butyl))CH2CH2CH2-)

CF

*

385

-C(O)NHNHCH2CF3

CH

*

386

-C(O)NHCH2(tetrahydro-2-furanyl)

N

*

387

-C(O)NHCH2CF3

N

*

388

-C(O)NH(cyklopropyl)

N

*

389

-C(O)NHCH2(tetrahydro-2-furanyl)

CCl

*

390

-C(O)NH(cyklopropyl)

CCl

*

391

-C(O)NHCH2CF3

CCl

*

392

-NHC(O)CH2CF3

CH

*

393

-C(O)NHNH(cyklopropyl)

CH

*

394

-C(O)NHC(Me)2C≡CH

CH

*
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395

-C(O)NH(cyklobutyl)

CH

*

396

-C(O)NHCH2(tetrahydro-2-furanyl)

CBr

*

397

-C(O)NHNHCO2Me

CBr

*

398

-C(O)NHCH2CF3

CBr

*

399

-C(O)NH(cyklopropyl)

CBr

*

400

-C(O)NHNHC(O)(3-pyridinyl)

CH

*

401

-C(O)NHCH2CF3

CF

*

402

-C(O)NHC(-CH2CH2-)CO2Me

CH

*

403

-C(O)NHCH(Et)CH2OMe

CH

*

404

-C(O)NHCH2C≡CH

CH

*

405

-C(O)NHCH2CF3

C(OMe) *

406

-C(O)NHCH2(tetrahydro-2-furanyl)

C(OMe) *

407

-C(O)NH(cyklopropyl)

C(OMe) *

408

-C(O)NHNHCO2Me

C(OMe) *

409

-C(O)NHCH2(5-pyrimidinyl)

N

*

410

-C(O)NH(cyklopropyl)

CF

*

411

-C(O)NHCH(Me)CF3

CH

*

412

-C(O)NHCH(izopropyl)CF3

CH

*

413

-C(O)N(Et)2

CH

*

414

-C(O)NHCH(cyklopropyl)(4-metoxyfenyl)

CH

*

415

-C(O)NHCH(Me)(cyklopropyl)

CH

*

416

-C(O)NHNHC(S)NH(izopropyl)

CH

*

417

-C(O)NHC(Me)2CF3

CH

349

418

-C(O)NHC(-CH2CH2-)CF3

CH

347

419

-C(O)NHCH2(2-pyridinyl)

CH

330

420

-C(O)NHCH2CH(Cl)CH2CH2CH2Cl

CH

*

421

-C(O)NHCH2(tetrahydro-2-furanyl)

C(SMe) *

422

2-(SCH2CF3)pyrimidin-4-yl

CH

*

423

6-(2-pyrimidinyl)pyridin-2-yl

CH

*

424

5-(trifluórmetyl)pyrazin-2-yl

CH

*

425

-C(O)NHCH2CH2SCH2CH2CF3

CH

395

426

-C(O)NHCH2CH2SCH2CF3

CH

381

427

-C(O)NHCH2CH2S(O)2CH2CH2CF3

CH

427

INDEXOVÁ TABUĽKA C

Zlúč.č.

R

A

NMR/MS údaje
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428

-C(O)NHCH2CF3

CH

*

429

-C(O)NH(cyklopropyl)

CH

*

430

-C(O)NHCH2(2-pyrimidinyl)

CH

*

431

-C(O)NHNHCO2Me

CH

*

432

-C(O)NHCH2CH2SMe

CH

*

433

-C(O)NHCH2CH(OMe)2

CH

*

434

-C(O)NHCH(Me)CF3

CH

*

435

-C(O)NHCH2CHF2

CH

*

436

-C(O)NHCH(CH2OMe)2

CH

*

437

-C(O)NHCH2(tetrahydro-2-furanyl)

CH

*

* Pozri Indexovú tabuľku O pre 1H NMR údaje.

INDEXOVÁ TABUĽKA D

Zlúč.č.

R

X

NMR/MS údaje

135

-C(O)NHNHCO2Me

Cl

*

136

-C(O)NHCH2CF3

Cl

*

137

-C(O)NHCH2(2-pyrimidinyl)

Cl

*

142

-C(O)NH(cyklopropyl)

H

*

438

-C(O)NHCH2(tetrahydro-2-furanyl)

Cl

*

1

* Pozri indexovú tabuľku O pre H NMR údaje.

INDEXOVÁ TABUĽKA E (referenčný, nie podľa vynálezu)

Rb je H
Zlúč.č.

Ra

X3

A

NMR/MS údaje

84

-C(O)NHCH2CH2SMe

CH

CH

*

Zlúč.č.

Rb

X3

A

NMR/MS údaje

127

-C(O)NHCH2CF3

CH

CF

*

Ra je H
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INDEXOVÁ TABUĽKA J (referenčný, nie podľa vynálezu)

Zlúč.č.

R

NMR/MS údaje

457

-C(O)NHCH2CF3

321

* Pozri Indexovú tabuľku O pre 1H NMR údaje.

INDEXOVÁ TABUĽKA M (referenčný, nie podľa vynálezu)

Zlúč.č.

R

MS údaje

467

-C(O)NHCH2(tetrahydro-2-furanyl)

*

1

* Pozri indexovú tabuľku O pre H NMR údaje.

INDEXOVÁ TABUĽKA N
Zlúč.č.

R

NMR/MS údaje

462

*

463

*

464

*

465

*
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Zlúč.č.

R

466

NMR/MS údaje

*

* Pozri indexovú tabuľku O pre 1H NMR údaje.
INDEXOVÁ TABUĽKA O
Zlúč.č.

1

1

1

H NMR (CDCl3) δ: 9,23 (s, 1H), 8,74 (d, J=0,9 Hz, 1H), 8,66 (dd, J=4,7, 1,6 Hz,
1H), 8,28 (ddd, J=8,3, 2,6, 1,5 Hz, 1H), 7,85 (dt, J=8,7, 0,9 Hz, 1H), 7,47-7,50
(m, 1H), 7,35 (dd, J=8,7, 6,8 Hz, 1H), 7,28-7,30 (m, 1H), 3,75 (br s, 2H), 3,59 (br
s, 2H), 1,97-2,04 (br s, 2H), 1,92 (brs, 2H)

2

1

3

1

4

1

5

1

H NMR (CDCl3) δ: 9,27 (d, J=2,5 Hz, 1H), 9,12 (d, J=0,8 Hz, 1H), 8,68 (dd,
J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,28-8,31 (m, 1H), 8,02-8,06 (br s, 1H), 8,00 (d, J=8,7 Hz,
1H), 7,69 (d, J=8,6, Hz, 2H), 7,57 (d, J=6,8 Hz, 1H), 7,48-7,52 (m, 1H), 7,42 (dd,
J=8,5, 7,3 Hz, 3H), 7,21 (t, J=24,1 Hz, 1H)

6

1

H NMR (CDCl3) δ: 9,26 (d, J=2,5 Hz, 1H), 9,07 (s, 1H), 8,68 (dd, J=4,7, 1,4 Hz,
1H), 8,29-8,34 (m, 1H), 7,95 (d, J=8,7 Hz, 1H), 7,49-7,54 (m, 2H), 7,35-7,41 (m,
1H), 7,10-7,16 (m, 1H), 4,55-4,66 (m, 1H), 1,52 (d, J=6,9 Hz, 3H), 1,39 (s, 9H)

7

1
H NMR (acetón-d6) δ: 9,35 (d, J=2,2 Hz, 1H), 9,32 (d, J=0,9 Hz, 1H), 8,67 (d,
J=9,8 Hz, 1H), 8,51-8,57 (m, 1H), 8,48 (d, J=14,3 Hz, 1H), 7,93 (d, J=14,7 Hz,
1H), 7,79 (d, J=7,4 Hz, 1H), 7,77 (d, J=6,5 Hz, 1H), 7,62-7,69 (m, 1H), 7,44 (dd,
J=8,7, 6,9 Hz, 1H), 4,49-4,58 (m, 1H), 3,83-3,92 (m, 1H), 1,37 (d, J=7,3 Hz, 3H),
1,06-1,10 (m, 6H)

8

1

H NMR údaje

a

H NMR (CDCl3) δ: 9,27 (d, J=2,2 Hz, 1H), 9,25 (s, 1H), 9,0 (s, 1H), 8,72 (d,
J=4,9 Hz, 2H), 8,69 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,28-8,33 (m, 1H), 8,05 (d, J=24,1
Hz, 1H, 7,69 (d, J=6,8 Hz, 1H), 7,52 (m, 1H), 7,44 (dd, J=8,7, 6,9 Hz, 1H), 7,12
(t, J=4,9 Hz, 1H)
H NMR (CDCl3) δ: 9,22 (s, 1H), 8,69 (d, J=3,8 Hz, 1H), 8,61 (s, 1H), 8,25-8,32
(m, 1H), 7,87 (d, J=8,8 Hz, 1H), 7,50 (dd, J=8,4, 4,7 Hz, 1H), 7,36 (dd, J=8,8, 6,8
Hz, 1H), 7,17 (d, J=6,8, 1H), 3,72-3,82 (m, 4H)
H NMR (CDCl3) δ: 9,28 (d, J=2,5 Hz, 1H), 9,14 (d, J=0,9 Hz, 1H), 8,96-9,00 (m,
1H), 8,69 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,42 (dt, J=8,4, 0,9 Hz, 1H), 8,30-8,33 (m, 1H),
8,01 (dd, J=8,7, 0,7 Hz, 1H), 7,80 (dd, J=1,9, 1,1 Hz, 1H), 7,67 (d, J=6,9 Hz, 1H),
7,49-7,52 (m, 1H), 7,42 (dd, J=8,7, 6,9 Hz, 1H), 7,08-7,12 (m, 1H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,26 (d, J=2,2 Hz, 1H), 9,09 (d, J=0,9 Hz, 1H), 8,67 (dd,
J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,29 (ddd, J=8,3, 2,6, 1,4 Hz, 1H), 7,92 (dt, J=8,5, 0,9 Hz,
1H), 7,48 (m, 1H), 7,31-7,41 (m, 2H), 6,15 (s, 1H), 4,31-4,41 (m, 1H), 1,33 (d,
J=6,6 Hz, 6H)
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9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

H NMR (CDCl3) δ: 9,27 (d, J=10,1 Hz, 1H), 9,17 (s, 1H), 8,68 (dd, J=4,7, 1,4 Hz,
1H), 8,59-8,64 (m, 1H), 8,30-8,35 (m, 1H), 7,96 (d, J=8,7 Hz, 1H), 7,81 (br. s,
1H), 7,72 (t, J=18,8 Hz, 1H), 7,62 (d, J=6,9 Hz, 1H), 7,48-7,52 (m, 1H), 7,40 (dd,
J=8,8, 6,9 Hz, 1H), 7,37 (d, J=7,9 Hz, 1H), 4,85 (d, J=4,9 Hz, 2H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,26 (d, J=2,5 Hz, 1H), 9,08 (d, J=0,8 Hz, 1H), 8,68 (dd,
J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,26-8,36 (m, 1H), 7,95 (d, J=8,7 Hz, 1H), 7,50 (dd, J=8,3,
4,8 Hz, 1H), 7,45 (d, J=6,6 Hz, 1H), 7,37 (dd, J=8,7, 6,9 Hz, 1H), 6,51 (br. s.,
1H), 4,55 (t, J=5,2 Hz, 1H), 3,69 (t, J=5,5 Hz, 2H), 3,48 (s, 6H)
H NMR (CDCl3) δ: 9,25 (d, J=2,5 Hz, 1H), 9,12 (d, J=0,6 Hz, 1H), 8,66 (dd,
J=4,7, 1,3 Hz, 1H), 8,30 (d, J=20,3 Hz, 1H), 7,94 (d, J=8,7 Hz, 1H), 7,76 (d,
J=3,2 Hz, 1H), 7,54 (d, J=6,9 Hz, 1H), 7,44-7,51 (m, 2H), 7,34 (d, J=3,3 Hz, 2H),
5,03 (d, J=5,5 Hz, 2H)
H NMR (CDCl3) δ: 9,26 (d, J=2,4 Hz, 1H), 9,09 (d, J=0,8 Hz, 1H), 8,67 (dd,
J=4,7, 1,3 Hz, 1H), 8,26-8,35 (m, 1H), 7,94 (d, J=8,7 Hz, 1H), 7,47 (dd, J=42,1,
6,8 Hz, 2H), 7,37 (dd, J=32,6, 8,7 Hz, 1H), 6,82 (br. s, 1H), 4,09-4,19 (m, 1H),
3,78-3,99 (m, 3H), 3,35-3,46 (m, 1H), 2,03-2,15 (m, 1H), 1,96 (t, J=7,3 Hz, 2H),
1,66 (ddd, J=59,9, 12,3, 8,2 Hz, 1H)
H NMR (CDCl3) δ: 9,26 (d, J=2,5 Hz, 1H), 9,10 (d, J=0,9 Hz, 1H), 8,68 (dd,
J=4,7, 1,6 Hz, 1H), 8,26-8,33 (m, 1H), 7,95 (d, J=21,0 Hz, 1H), 7,45-7,54 (m,
2H), 7,37 (dd, J=8,7, 6,9 Hz, 1H), 6,83 (br. s, 1H), 3,75 (dd, J=39,1, 33,7 Hz, 2H),
2,83 (t, J=27,4 Hz, 2H), 2,18 (s, 3H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,26 (d, J=2,0 Hz, 1H), 9,12 (d, J=0,6 Hz, 1H), 8,67 (dd,
J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,29 (ddd, J=8,3, 2,6, 1,5 Hz, 1H), 7,93 (d, J=18,0 Hz, 1H),
7,50 (ddd, J=8,3, 4,8, 0,6 Hz, 1H), 7,29-7,38 (m, 2H), 6,50 (br. s., 1H), 2,91-3,02
(m, 1H), 0,93 (dd, J=32,8, 27,3 Hz, 2H), 0,69 (d, J=27,7 Hz, 2H)
H NMR (CDCl3) δ: 9,21 (d, J=2,4 Hz, 1H), 8,67 (dd, J=4,8, 1,3 Hz, 1H), 8,57 (d,
J=0,8 Hz, 1H), 8,27 (d, J=17,5 Hz, 1H), 7,84 (d, J=8,8 Hz, 1H), 7,49 (ddd, J=8,3,
4,8, 0,6 Hz, 1H), 7,35 (dd, J=27,1, 19,9 Hz, 1H), 7,15 (d, J=21,8 Hz, 1H), 3,49 (s,
5H), 1,47-1,71 (m, 5H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,26 (d, J=2,2 Hz, 1H), 9,09 (d, J=0,8 Hz, 1H), 8,68 (dd,
J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,27-8,32 (m, 1H), 7,93 (dt, J=8,0, 1,1 Hz, 1H), 7,49 (ddd,
J=8,3, 4,8, 0,6 Hz, 1H), 7,33-7,40 (m, 2H), 6,15 (br s, 1H), 4,05 (dd, J=38,3, 8,0
Hz, 1H), 2,10 (dd, J=12,5, 3,5 Hz, 2H), 1,80 (dd, J=26,8, 13,9 Hz, 2H), 1,66-1,74
(m, 1H), 1,48 (dd, J=47,4, 13,6 Hz, 2H), 1,22-1,38 (m, 3H)
H NMR (CDCl3) δ: 9,26 (d, J=2,4 Hz, 1H), 9,05 (d, J=0,8 Hz, 1H), 8,71 (dd,
J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,27-8,35 (m, 1H), 8,13 (dd, J=2,4, 0,9 Hz, 1H), 7,80 (d,
J=8,7 Hz, 1H), 7,52 (ddd, J=8,2, 4,8, 0,7 Hz, 1H), 7,39 (dd, J=8,7, 7,3 Hz, 1H),
7,22-7,28 (m, 1H), 6,80 (d, J=2,5 Hz, 1H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,47 (d, J=0,9 Hz, 1H), 9,31 (d, J=2,5 Hz, 1H), 8,90 (d, J=4,9
Hz, 2H), 8,68 (d, J=20,8 Hz, 1H), 8,44 (d, J=19,4 Hz, 1H), 8,35-8,40 (m, 1H),
7,95 (d, J=27,0 Hz, 1H), 7,51 (t, J=16,6 Hz, 2H), 7,23 (t, J=4,8 Hz, 1H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,28 (d, J=19,9 Hz, 1H), 9,06 (d, J=0,8 Hz, 1H), 8,65-8,75 (m,
1H), 8,25-8,35 (m, 1H), 8,02 (d, J=27,4 Hz, 1H), 7,45-7,56 (m, 2H), 7,36-7,44 (m,
1H), 6,56 (br s, 1H), 4,16-4,28 (m, 2H)
H NMR (CDCl3) δ: 10,44 (d, J=0,9 Hz, 1H), 9,43 (d, J=2,4 Hz, 1H), 9,02 (d,
J=4,7 Hz, 2H), 8,67 (d, J=12,0 Hz, 1H), 8,50-8,53 (m, 1H), 8,48 (dd, J=7,7, 0,8
Hz, 1H), 8,09 (d, J=7,4 Hz, 1H), 8,00 (t, J=21,4 Hz, 1H), 8,01 (d, J=18,0 Hz, 1H),
7,76 (d, J=6,9 Hz, 1H), 7,50-7,55 (m, 1H), 7,44-7,49 (m, 1H), 7,39 (t, J=16,9 Hz,
1H)

H NMR (DMSO-d6) δ: 9,39 (d, J=0,8 Hz, 1H), 9,36 (d, J=2,2 Hz, 1H), 9,14 (t,
J=5,9 Hz, 1H), 8,79 (d, J=4,9 Hz, 2H), 8,67 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,50-8,57 (m,
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1H), 7,96 (d, J=8,7 Hz, 1H), 7,80 (d, J=6,5 Hz, 1H), 7,64 (ddd, J=8,4, 4,7, 0,8 Hz,
1H), 7,47 (dd, J=8,8, 6,9 Hz, 1H), 7,41 (t, J=4,9 Hz, 1H), 4,76 (d, J=6,0 Hz, 2H)
22

1

23

1

24

1

25

1

26

1

H NMR (CDCl3) δ: 9,22 (d, J=2,2 Hz, 1H), 8,79 (s, 1H), 8,72 (dd, J=9,8, 1,0 Hz,
1H), 8,69 (d, J=4,9 Hz, 2H), 8,63 (s, 1H), 8,46 (s, 1H), 8,29-8,34 (m, 1H), 7,88 (d,
J=1,3 Hz, 2H), 7,51-7,56 (m, 1H), 7,08 (t, J=4,8 Hz, 1H)

27

1

28

1

29

1

H NMR (CDCl3) δ: 9,22 (d, J=2,2 Hz, 1H), 8,71 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,62 (s,
1H), 8,39 (s, 1H), 8,29-8,35 (m, 1H), 7,88 (d, J=0,8 Hz, 2H), 7,81 (d, J=15,9 Hz,
1H), 7,68 (d, J=18,1 Hz, 2H), 7,54 (dd, J=18,8, 8,4 Hz, 1H), 7,41 (t, J=8,4 Hz,
3H), 7,18 (t, J=20,3 Hz, 2H)

30

1

31

1

H NMR (DMSO-d6) δ: 9,32 (d, J=2,4 Hz, 1H), 9,29-9,31 (m, 1H), 9,28-9,31 (m,
1H), 9,08 (s, 1H), 8,63 (dd, J=4,7, 1,3 Hz, 1H), 8,45-8,50 (m, 1H), 8,10 (s, 1H),
7,68 (d, J=9,3 Hz, 1H), 7,61-7,66 (m, 2H), 7,34-7,42 (m, 1H), 7,12 (br. s, 2H)

32

1

H NMR (CDCl3) δ: 9,26 (d, J=2,5 Hz, 1H), 8,57 (s, 1H), 8,68 (dd, J=4,7, 1,4 Hz,
1H), 8,16 (s, 1H), 7,95 (d, J=8,7 Hz, 1H), 7,49-7,54 (m, 2H), 7,35-7,41 (m, 1H),
7,10-7,16 (m, 1H), 4,55-4,66 (m, 1H), 1,52 (d, J=6,9 Hz, 3H), 1,39 (s, 9H)

33

1

H NMR (CDCl3) δ: 9,21 (br s, 1H), 8,70 (d, J=12,0 Hz, 1H), 8,53 (d, J=0,9 Hz,
1H), 8,27-8,33 (m, 1H), 7,85-7,88 (m, 1H), 7,81 (d, J=15,6 Hz, 1H), 7,50-7,55 (m,
1H), 7,40 (dd, J=9,0, 1,6 Hz, 1H), 3,03-3,23 (m, 6H)

34

1

35

1

H NMR (CDCl3) δ: 9,26-9,33 (m, 1H), 9,23 (s, 1H), 8,62-8,76 (m, 2H), 8,40 (d,
J=19,7 Hz, 1H), 8,32 (d, J=18,9 Hz, 1H), 7,90 (t, J=28,4 Hz, 1H), 7,77-7,85 (m,
J=32,5 Hz, 2H), 7,65 (d, J=18,1 Hz, 1H), 7,50-7,59 (m, 1H), 7,45 (t, J=27,3 Hz,
1H), 7,37-7,41 (m, 1H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,27 (d, J=10,6 Hz, 1H), 9,23 (d, J=0,9 Hz, 1H), 8,66-8,72 (m,
2H), 8,39 (d, J=19,4 Hz, 1H), 8,33 (d, J=7,7 Hz, 1H), 7,89 (dd, J=13,6, 1,4 Hz,
1H), 7,83 (d, J=8,8 Hz, 1H), 7,79 (s, 1H), 7,63 (d, J=6,5 Hz, 1H), 7,51-7,56 (m,
1H), 7,45 (dd, J=15,8, 1,7 Hz, 1H), 7,36-7,41 (m, 1H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,41 (d, J=2,4 Hz, 1H), 9,26 (d, J=0,8 Hz, 1H), 8,69 (dd,
J=4,7, 1,3 Hz, 1H), 8,51-8,58 (m, 1H), 8,24 (br s, 1H), 7,94 (d, J=8,7 Hz, 1H),
7,74 (d, J=6,9 Hz, 1H), 7,62-7,69 (m, 1H), 7,43 (dd, J=8,7, 6,9 Hz, 1H), 6,01-6,31
(m, J=112,9 Hz, 1H), 3,80-3,96 (m, 2H),
H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,5 Hz, 1H), 8,68 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,54 (s,
1H), 8,27-8,32 (m, 1H), 7,93 (s, 1H), 7,79 (d, J=21,8 Hz, 1H), 7,48-7,54 (m, 2H),
3,69 (t, J=6,8 Hz, 2H), 3,52 (t, J=6,3 Hz, 2H), 1,95-2,03 (t, J=6,2 Hz, 2H), 1,91 (t,
J=6,5 Hz, 2H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,21 (br s, 1H), 8,69 (d, J=4,1 Hz, 1H), 8,51 (s, 1H), 8,30 (d,
J=22,1 Hz, 1H), 7,97 (d, J=1,7 Hz, 2H), 7,89 (d, J=9,3 Hz, 1H), 7,78-7,82 (m,
1H), 7,78-7,82 (m, 2H), 7,51 (dd, J=8,2, 4,7 Hz, 1H), 6,50 (t, J=9,1 Hz, 1H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,23 (d, J=2,4 Hz, 1H), 8,72 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,65 (s,
1H), 8,44 (t, J=1,3 Hz, 1H), 8,42 (d, J=10,9 Hz, 1H), 8,31-8,34 (m, 2H), 7,88-7,90
(m, 2H), 7,75-7,83 (m, 1H), 7,50-7,58 (m, 1H), 7,10 (ddd, J=7,3, 4,9, 1,0 Hz, 1H)

H NMR (DMSO-d6) δ: 9,32 (d, J=2,5 Hz, 1H), 9,14 (s, 1H), 9,09 (s, 1H), 8,64 (d,
J=7,7 Hz, 1H), 8,44-8,50 (m, 1H), 8,16 (d, J=11,5 Hz, 1H), 8,05 (s, 1H), 7,95 (d,
J=10,4 Hz, 1H), 7,82 (t, J=24,7 Hz, 1H), 7,72 (d, J=10,7 Hz, 1H), 7,61-7,68 (m,
2H), 7,51 (d, J=20,2 Hz, 1H), 7,28 (d, J=13,9 Hz, 1H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,21 (d, J=2,4 Hz, 1H), 8,71 (dd, J=4,8, 1,5 Hz, 1H), 8,60 (s,
1H), 8,32 (dd, J=1,7, 1,0 Hz, 1H), 8,29-8,32 (m, 1H), 8,02 (s, 1H), 7,85 (d, J=9,1
Hz, 1H), 7,72 (dd, J=9,1, 1,7 Hz, 1H), 7,51-7,55 (m, 1H), 6,47 (br s, 1H), 4,124,26 (m, 2H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,21 (br s, 1H), 8,70 (d, J=3,6 Hz, 1H), 8,57 (d, J=0,9 Hz,
1H), 8,28-8,33 (m, 1H), 8,26 (s, 1H), 7,81 (dt, J=9,1, 0,9 Hz, 1H), 7,69 (dd, J=9,1,
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1,7 Hz, 1H), 7,49-7,56 (m, 1H), 5,98 (br s, 1H), 4,26-4,44 (m, 1H), 1,31 (d, J=6,6
Hz, 6H)
36

1

37

1

H NMR (acetón-d6) δ: 9,35 (d, J=2,7 Hz, 1H), 9,15 (s, 1H), 8,68 (d, J=17,7 Hz,
1H), 8,47-8,52 (m, 1H), 8,36 (s, 1H), 7,84 (d, J=13,4 Hz, 1H), 7,74 (d, J=11,7 Hz,
1H), 7,61-7,68 (m, 1H), 2,93-3,00 (m, 1H), 0,71-0,80 (m, 2H), 0,61-0,68 (m, 2H)

38

1

39

1

40

1

41

1

42

1

H NMR (acetón-d6) δ: 9,60 (s, 1H), 9,36 (d, J=2,7 Hz, 1H), 9,20 (d, J=0,8 Hz,
1H), 8,69 (d, J=11,5 Hz, 1H), 8,48-8,52 (m, 1H), 8,47 (s, 1H), 8,26 (br s, 1H),
7,87 (d, J=16,6 Hz, 1H), 7,81 (d, J=16,6 Hz, 1H), 7,62-7,67 (m, 1H), 3,70 (s, 3H)

43

1

44

1

45

1

46

1

47

1

48

1

H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,4 Hz, 1H), 8,69 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,53 (s,
1H), 8,27-8,32 (m, 1H), 7,83 (dd, J=9,6, 3,3 Hz, 1H), 7,79-7,82 (m, 1H), 7,52 (dd,
J=19,7, 4,1 Hz, 1H), 7,37 (dd, J=9,0, 1,6 Hz, 1H), 3,45-3,74 (m, 5H), 1,51-1,70
(m, 5H)

H NMR (acetón-d6) δ: 9,35 (d, J=2,5 Hz, 1H), 9,16 (d, J=0,9 Hz, 1H), 8,68 (dd,
J=4,6, 1,4 Hz, 1H), 8,47-8,52 (m, 1H), 8,44 (dd, J=1,6, 0,9 Hz, 1H), 7,88 (dd,
J=9,1, 1,6 Hz, 1H), 7,77 (d, J=9,0 Hz, 1H), 7,61-7,67 (m, 1H), 5,06 (s, 1H), 3,984,01 (m, 1H), (m, 2H), 2,8 (br s, 4H)
H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,7 Hz, 1H), 8,70 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,58 (d,
J=0,9 Hz, 1H), 8,29-8,32 (m, 1H), 8,28 (dd, J=1,7, 1,0 Hz, 1H), 7,82 (dt, J=9,0,
0,9 Hz, 1H), 7,71 (dd, J=9,1, 1,7 Hz, 1H), 7,50-7,54 (m, 1H), 6,40-6,45 (m, 1H),
4,54 (t, J=5,2 Hz, 1H), 3,66 (t, J=5,5 Hz, 2H), 3,47 (s, 6H)

H NMR (acetón-d6) δ: 9,36 (d, J=2,7 Hz, 1H), 9,19 (d, J=0,9 Hz, 1H), 8,68 (dd,
J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,61 (br s, 1H), 8,50-8,52 (m, 1H), 8,49 (dd, J=2,6, 1,5 Hz,
1H), 7,93 (dd, J=9,1, 1,6 Hz, 1H), 7,80 (dt, J=9,1, 0,9 Hz, 1H), 7,71 (d, J=3,3 Hz,
1H), 7,62-7,66 (m, 1H), 7,51 (d, J=3,2 Hz, 1H), 4,92 (d, J=6,0 Hz, 2H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,21 (br s, 1H), 8,70 (d, J=2,8 Hz, 1H), 8,57 (d, J=0,9 Hz,
1H), 8,31 (s, 1H), 8,28-8,30 (m, 2H), 7,82 (d, J=12,6 Hz, 1H), 7,73 (dd, J=9,1, 1,7
Hz, 1H), 7,52 (dd, J=8,2, 4,7 Hz, 1H), 6,61 (br s, 1H), 3,92 (dt, J=8,4, 6,7 Hz,
1H), 3,77-3,89 (m, 2H), 3,33-3,44 (m, 1H), 2,05 (d, J=43,0 Hz, 1H), 1,90-2,01 (m,
2H), 1,72-1,79 (m, 1H), 1,60-1,71 (m, 1H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,5 Hz, 1H), 8,69 (dd, J=4,7, 1,3 Hz, 1H), 8,54 (s,
1H), 8,29 (ddd, J=8,3, 2,6, 1,6 Hz, 1H), 7,84-7,87 (m, 1H), 7,81 (d, J=9,0 Hz,
1H), 7,49-7,55 (m, 1H), 7,38 (dd, J=9,0, 1,6 Hz, 1H), 3,66 (br s, 4H), 2,46 (br. s,
4H), 2,35 (s, 3H)
H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,4 Hz, 1H), 8,69 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,55 (d,
J=0,9 Hz, 1H), 8,29 (ddd, J=8,3, 2,7, 1,5 Hz, 1H), 7,86 (s, 1H), 7,82 (dt, J=8,9,
0,9 Hz, 1H), 7,47-7,55 (m, 1H), 7,37 (dd, J=9,0, 1,6 Hz, 1H), 3,84 (br s, 4H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,4 Hz, 1H), 8,71 (dd, J=4,7, 1,3 Hz, 1H), 8,65 (s,
1H), 8,58 (d, J=0,8 Hz, 1H), 8,28-8,33 (m, 1H), 8,25 (s, 1H), 7,83 (d, J=9,0 Hz,
1H), 7,64 (dd, J=9,1, 1,5 Hz, 1H), 7,53 (dd, J=8,0, 4,7 Hz, 1H), 6,02-6,14 (m,
1H), 5,35-5,48 (m, 2H), 4,57 (d, J=6,3 Hz, 2H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,4 Hz, 1H), 8,70 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,58 (d,
J=0,9 Hz, 1H), 8,31 (dd, J=2,6, 1,5 Hz, 2H), 7,82 (d, J=15,8 Hz, 1H), 7,73 (dd,
J=9,1, 1,6 Hz, 1H), 7,52 (ddd, J=8,2, 4,8, 0,7 Hz, 1H), 6,71 (br s, 1H), 3,65-3,76
(m, 2H), 2,84 (t, J=18,4 Hz, 2H), 2,62 (q, J=7,4 Hz, 2H), 1,31 (t, J=7,4 Hz, 3H)
H NMR (CDCl3) δ: 9,17 (d, J=2,4 Hz, 1H), 8,79 (br s, 1H), 8,69 (d, J=18,1 Hz,
1H), 8,55 (s, 1H), 8,26-8,31 (m, 1H), 8,24 (s, 1H), 7,81 (d, J=13,2 Hz, 1H), 7,66
(d, J=21,6 Hz, 1H), 7,49-7,53 (m, 1H), 4,28-4,38 (m, 1H), 1,35 (d, J=6,3 Hz, 6H)
H NMR (acetón-d6) δ: 9,32 (s, 1H), 9,07-9,17 (m, 1H), 8,64-8,70 (m, 1H), 8,558,61 (m, 1H), 8,41-8,50 (m, 1H), 8,13 (d, J=8,5 Hz, 3H), 7,88 (d, J=8,2 Hz, 1H),
7,73 (d, J=9,8 Hz, 1H), 7,59-7,67 (m, 3H)
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49

1

50

1

51 (referenčný,
nie podľa
vynálezu)

1

52

1

H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,4 Hz, 1H), 8,70 (dd, J=4,7, 1,3 Hz, 1H), 8,58 (d,
J=0,9 Hz, 1H), 8,28-8,34 (m, 1H), 8,26 (s, 1H), 7,83 (d, J=9,1 Hz, 1H), 7,69 (d,
J=1,6 Hz, 1H), 7,49-7,57 (m, 1H), 6,48 (br s, 1H), 3,78 (q, J=6,3 Hz, 2H), 2,442,59 (m, 2H)

53

1

54

1

55

1

H NMR (acetón-d6) δ: 9,37 (d, J=4,7 Hz, 1H), 9,20 (d, J=0,9 Hz, 1H), 8,78 (d,
J=4,9 Hz, 2H), 8,69 (dd, J=4,6, 1,3 Hz, 1H), 8,48-8,54 (m, 2H), 8,24 (br s, 1H),
7,94 (dd, J=9,1, 1,7 Hz, 1H), 7,81 (d, J=11,3 Hz, 1H), 7,62-7,69 (m, 1H), 7,38 (t,
J=4,9 Hz, 2H), 4,84 (d, J=5,5 Hz, 3H)

56

1

57

1

58

1

59

1

H NMR (acetón-d6) δ: 9,35 (d, J=2,7 Hz, 1H), 9,16 (d, J=0,9 Hz, 1H), 8,68 (d,
J=3,3 Hz, 1H), 8,46-8,51 (m, 1H), 8,40 (s, 1H), 7,90 (br s, 1H), 7,86 (dd, J=9,1,
1,7 Hz, 1H), 7,76 (dt, J=9,1, 1,0 Hz, 1H), 7,61-7,66 (m, 2H), 7,17 (t, J=1,3 Hz,
1H), 6,93 (t, J=1,0 Hz, 1H), 4,18 (t, J=6,9 Hz, 2H), 3,47 (dd, J=19,2, 5,8 Hz, 2H),
2,14 (t, J=6,9 Hz, 2H)

60

1

61

1

H NMR (CDCl3) δ: 9,21 (d, J=2,5 Hz, 1H), 8,70-8,75 (m, 1H), 8,62 (d, J=0,9 Hz,
1H), 8,27-8,36 (m, 2H), 7,86 (d, J=12,9 Hz, 1H), 7,69 (dd, J=9,1, 1,7 Hz, 1H),
7,52-7,54 (m, 1H), 6,46 (s, 1H), 4,45 (d, J=5,7 Hz, 2H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,7 Hz, 1H), 8,69 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,55 (d,
J=0,9 Hz, 1H), 8,30 (ddd, J=8,3, 2,7, 1,5 Hz, 1H), 7,79-7,88 (m, 2H), 7,51 (ddd,
J=8,3, 4,7, 0,7 Hz, 1H), 7,35 (dd, J=8,9, 1,5 Hz, 1H), 4,00-4,18 (m, 1H), 2,933,10 (m, 2H), 2,30-2,44 (m, 1H), 2,10-2,19 (m, 1H), 1,80-1,92 (m, 1H), 1,71-1,80
(m, 1H), 1,51-1,71 (m, 1H), 0,90-1,04 (m, 1H)
H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,5 Hz, 1H), 8,70 (dd, J=4,7, 1,2 Hz, 1H), 8,58 (d,
J=0,9 Hz, 1H), 8,27-8,34 (m, 2H), 7,83 (dt, J=9,1, 0,9 Hz, 1H), 7,71 (dd, J=9,1,
1,7 Hz, 1H), 7,52 (dd, J=8,2, 4,7 Hz, 1H), 6,46 (br s, 1H), 3,89-4,05 (m, 1H),
3,27-3,38 (m, 1H), 1,95-2,08 (m, 1H), 1,69 (s, 3H), 1,46-1,59 (m, 1H), 1,16-1,31
(m, 2H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,19 (br s, 1H), 8,69 (d, J=4,1 Hz, 1H), 8,56 (d, J=0,9 Hz,
1H), 8,25-8,31 (m, 2H), 7,81 (d, J=18,4 Hz, 1H), 7,72 (dd, J=9,1, 1,7 Hz, 1H),
7,51 (dd, J=8,1, 4,7 Hz, 1H), 6,41 (br s, 1H), 3,36 (dd, J=7,1, 5,4 Hz, 2H), 1,051,17 (m, 1H), 0,58 (d, J=26,2 Hz, 2H), 0,31 (d, J=22,4 Hz, 2H)
H NMR (acetón-d6) δ: 9,35 (d, J=2,7 Hz, 1H), 9,19 (d, J=0,9 Hz, 1H), 8,69 (dd,
J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,46-8,52 (m, 2H), 8,13 (br s, 1H), 7,90 (dd, J=9,1, 1,6 Hz,
1H), 7,79 (d, J=9,1 Hz, 1H), 7,61-7,68 (m, 1H), 3,83-3,95 (m, 2H), 1,68 (t, J=18,8
Hz, 3H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,21 (d, J=2,5 Hz, 1H), 8,70 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,60 (d,
J=0,8 Hz, 1H), 8,35 (d, J=0,9 Hz, 1H), 8,30 (ddd, J=8,3, 2,6, 1,6 Hz, 1H), 7,84 (d,
J=23,0 Hz, 1H), 7,79 (d, J=12,5 Hz, 1H), 7,57 (t, J=17,7 Hz, 1H), 7,49-7,54 (m,
1H), 7,43 (d, J=7,4 Hz, 1H), 7,32-7,39 (m, 2H), 4,78 (d, J=5,4 Hz, 2H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,35 (d, J=2,2 Hz, 1H), 9,16 (d, J=0,9 Hz, 1H), 8,68 (dd,
J=4,6, 1,3 Hz, 1H), 8,45-8,54 (m, 1H), 8,37-8,43 (m, 1H), 7,93 (br s, 1H), 7,86
(dd, J=9,1, 1,6 Hz, 1H), 7,77 (d, J=18,6 Hz, 1H), 7,59-7,68 (m, 1H), 3,60-3,69 (m,
2H), 2,73-2,79 (m, 2H), 2,14-2,16 (m, 3H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,5 Hz, 1H), 8,70 (d, J=3,5 Hz, 1H), 8,54 (d, J=0,8
Hz, 1H), 8,30 (d, J=9,5 Hz, 1H), 7,96 (br s, 1H), 7,82 (d, J=9,0 Hz, 1H), 7,52 (dd,
J=8,1, 4,5 Hz, 2H), 4,77 (br s, 2H), 3,80 (br s, 2H), 3,38 (br s, 2H), 2,87 (br s,
2H), 2,17-2,31 (m, 2H), 1,21 (br s, 1H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,2 Hz, 1H), 8,70 (dd, J=4,8, 1,5 Hz, 1H), 8,57 (d,
J=0,8 Hz, 1H), 8,27-8,34 (m, 2H), 7,82 (dt, J=9,1, 0,9 Hz, 1H), 7,72 (dd, J=9,1,
1,6 Hz, 1H), 7,52 (ddd, J=8,2, 4,7, 0,6 Hz, 1H), 7,41 (dd, J=1,8, 0,9 Hz, 1H), 6,49
(br s, 1H), 6,36 (ddd, J=14,0, 3,2, 1,3 Hz, 2H), 4,69 (d, J=5,4 Hz, 2H)
H NMR (CDCl3) δ: 9,21 (d, J=2,2 Hz, 1H), 8,67 (dd, J=4,6, 1,0 Hz, 1H), 8,54 (s,
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1H), 8,26-8,33 (m, 1H), 7,80 (d, J=9,0 Hz, 1H), 7,75 (s, 1H), 7,50 (dd, J=8,2, 4,7
Hz, 1H), 7,31 (dd, J=8,9, 1,3 Hz, 1H), 4,03-4,18 (m, 1H), 3,98-4,24 (m, 1H), 3,47
(br s, 3H), 2,15 (br s, 1H), 1,77 (br s, 4H), 1,47-1,69 (m, 4H), 1,21-1,36 (m, J=7,1
Hz, 3H), 1,05 (br s, 3H), 0,93 (s, 1H)
1

62

H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,4 Hz, 1H), 8,71 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,59 (d,
J=0,9 Hz, 1H), 8,28-8,33 (m, 1H), 8,10-8,15 (m, 1H), 7,84 (dt, J=9,1, 0,9 Hz, 1H),
7,60 (dd, J=9,0, 1,6 Hz, 1H), 7,53 (ddd, J=8,4, 4,7, 0,6 Hz, 1H), 4,59 (t, J=12,1
Hz, 4H)

63

1

64

1

65

1

66

1

H NMR (CDCl3) δ: 9,19 (d, J=2,5 Hz, 1H), 8,70 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,61 (d,
J=3,3 Hz, 1H), 8,55 (d, J=0,8 Hz, 2H), 8,26-8,31 (m, 1H), 7,92-7,97 (m, 1H), 7,85
(d, J=9,0 Hz, 1H), 7,56-7,64 (m, 1H), 7,49-7,55 (m, 1H), 7,43 (dd, J=9,0, 1,3 Hz,
1H), 7,34 (d, J=4,7 Hz, 1H), 4,84 (s, 2H), 3,68 (s, 1H), 2,80 (br s, 2H), 1,74 (br s,
2H)

67

1

68

1

69

1

H NMR (CDCl3) δ: 9,21 (d, J=2,4 Hz, 1H), 8,70 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,58 (d,
J=0,9 Hz, 1H), 8,28-8,34 (m, 1H), 8,03-8,09 (m, 1H), 7,85 (dt, J=9,0, 0,9 Hz, 1H),
7,49-7,57 (m, 2H), 4,40 (br s, 4H), 2,33-2,45 (m, 2H), 1,65 (br s, 1H), 1,61-1,71
(m, 2H)

70

1

71

1

72

1

73

1

H NMR (CDCl3) δ: 9,21 (d, J=2,5 Hz, 1H), 8,70 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,59 (d,
J=0,8 Hz, 1H), 8,26-8,35 (m, 2H), 7,83 (d, J=9,0 Hz, 1H), 7,75 (dd, J=9,1, 1,7 Hz,
1H), 7,45-7,58 (m, 1H), 4,83 (dd, J=8,7, 4,9 Hz, 1H), 3,80 (s, 3H), 3,48 (q, J=6,9
Hz, 6H), 2,32 (d, J=5,0 Hz, 1H)
H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,5 Hz, 1H), 8,70 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,56 (d,
J=0,9 Hz, 1H), 8,30 (ddd, J=8,3, 2,7, 1,5 Hz, 1H), 7,89 (s, 1H), 7,84 (d, J=9,0 Hz,
1H), 7,48-7,57 (m, 1H), 7,39 (d, J=8,7 Hz, 1H), 3,20 (s, 3H), 1,60 (s, 2H), 1,551,68 (m, 2H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,4 Hz, 1H), 8,70 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,58 (d,
J=0,9 Hz, 1H), 8,26-8,36 (m, 2H), 7,82 (dt, J=9,1, 0,9 Hz, 1H), 7,71 (dd, J=9,1,
1,7 Hz, 1H), 7,52 (ddd, J=8,3, 4,7, 0,7 Hz, 1H), 7,27 (d, J=16,9 Hz, 3H), 7,09 (dd,
J=3,5, 1,1 Hz, 1H), 7,00 (dd, J=5,2, 3,5 Hz, 1H), 6,47 (br s, 1H), 4,80-4,97 (m,
2H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,2 Hz, 3H), 8,69 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,53 (d,
J=0,9 Hz, 1H), 8,27-8,34 (m, 1H), 7,95 (s, 1H), 7,77 (d, J=9,1 Hz, 1H), 7,52 (s,
2H), 3,14 (s, 3H), 2,83-2,96 (m, 1H), 0,46-0,74 (m, 4H)
H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,5 Hz, 1H), 8,69 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,57 (d,
J=0,8 Hz, 1H), 8,28-8,33 (m, 1H), 8,27 (s, 1H), 7,82 (d, J=9,1 Hz, 1H), 7,71 (dd,
J=9,1, 1,6 Hz, 1H), 7,51 (dd, J=8,2, 4,7 Hz, 1H), 6,45 (d, J=7,6 Hz, 1H), 4,364,49 (m, 1H), 3,45-3,60 (m, 2H), 3,42 (s, 3H), 1,34 (d, J=6,8 Hz, 3H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,5 Hz, 1H), 8,69 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,58 (s,
1H), 8,25-8,41 (m, 2H), 7,81 (d, J=9,1 Hz, 1H), 7,69-7,78 (m, 1H), 7,51 (ddd,
J=8,3, 4,8, 0,6 Hz, 1H), 3,52 (br s, 1H), 3,14 (br s, 1H), 2,79 (br s, 2H), 1,63-1,91
(m, 2H), 1,11 (br s, 8H)
H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,2 Hz, 1H), 8,70 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,58 (d,
J=0,9 Hz, 1H), 8,32 (dd, J=1,6, 0,9 Hz, 1H), 8,28-8,31 (m, J=5,7 Hz, 1H), 7,83
(dt, J=9,1, 0,9 Hz, 1H), 7,73 (dd, J=7,4, 1,6 Hz, 1H), 7,49-7,55 (m, 1H), 7,37-7,44
(m, J=8,0 Hz, 1H), 7,34 (d, J=7,7 Hz, 1H), 7,24 (s, 1H), 7,17 (d, J=8,2 Hz, 1H),
6,55 (br s, 1H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,4 Hz, 1H), 8,70 (d, J=3,3 Hz, 1H), 8,56 (d, J=0,8
Hz, 1H), 8,28-8,34 (m, 1H), 7,88 (s, 1H), 7,84 (d, J=8,8 Hz, 1H), 7,49-7,56 (m,
1H), 7,38 (d, J=7,4 Hz, 1H), 3,53-3,96 (m, 8H), 1,70-1,79 (m, 1H), 1,03 (dd,
J=4,7, 2,9 Hz, 2H), 0,82 (dd, J=7,6, 2,9 Hz, 2H)
H NMR (CDCl3) δ: 9,21 (d, J=2,4 Hz, 1H), 8,71 (d, J=3,5 Hz, 1H), 8,59 (d, J=0,9
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Hz, 1H), 8,28-8,34 (m, 2H), 7,83 (d, J=9,1 Hz, 1H), 7,72 (d, J=7,4 Hz, 1H), 7,507,56 (m, 1H), 6,56 (br s, 1H), 4,32-4,51 (m, 1H), 4,05-4,19 (m, 1H), 3,68-3,89 (m,
2H), 3,51-3,62 (m, 1H), 1,32-1,72 (m, 9H)
74

1

75

1

76

1

84 (referenčný,
nie podľa
vynálezu)

1

H NMR (CDCl3) δ: 9,21 (d, J=2,4 Hz, 1H), 8,72 (dd, J=4,8, 1,5 Hz, 1H), 8,62 (d,
J=0,9 Hz, 1H), 8,28-8,33 (m, 1H), 8,06 (t, J=1,2 Hz, 1H), 7,88 (d, J=9,0 Hz, 1H),
7,55 (s, 1H), 7,52-7,54 (m, 1H), 7,47 (br s, 1H), 3,71 (s, 2H), 1,70-1,87 (m, 1H),
1,41 (s, 6H)
H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,4 Hz, 1H), 8,70 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,55 (d,
J=0,9 Hz, 1H), 8,30 (ddd, J=8,3, 2,6, 1,4 Hz, 1H), 7,83 (d, J=9,8 Hz, 2H), 7,497,56 (m, 1H), 7,34 (d, J=10,6 Hz, 1H), 3,53-4,15 (m, 4H), 2,44-3,03 (m, 4H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,2 Hz, 1H), 8,70 (dd, J=4,8, 1,5 Hz, 1H), 8,588,62 (m, 2H), 8,43 (d, J=0,8 Hz, 1H), 8,36 (t, J=1,3 Hz, 1H), 8,27-8,33 (m, 1H),
7,83 (d, J=9,3 Hz, 1H), 7,78 (d, J=7,6 Hz, 1H), 7,53 (dd, J=4,7, 0,8 Hz, 1H), 7,297,40 (m, 1H), 4,82 (d, J=5,0 Hz, 2H), 2,59 (s, 3H),
H NMR (CDCl3) δ: 9,39 (d, J=1,7 Hz, 1H), 8,74 (d, J=3,3 Hz, 1H), 8,40-8,47 (dt,
1H), 8,26 (dd, J=8,0, 0,9 Hz, 1H), 7,71 (dd, J=7,6, 0,9 Hz, 1H), 7,58-7,64 (t, 1H),
7,47 (dd, J=7,2, 5,0 Hz, 1H), 6,94 (br t, 1H), 3,75-3,82 (q, 2H), 2,80-2,88 (t, 2H),
2,18 (s, 3H)

127 (referenčný, 1H NMR (CDCl3) δ: 9,13 (br s, 1H), 8,64 (br s, 1H), 8,49 (d, J=1,7 Hz, 1H), 8,14nie podľa
8,20 (m, 2H), 7,92 (dd, J=8,5, 1,7 Hz, 1H), 6,43 (br t, J=6,6 Hz, 1H), 4,20 (qd,
vynálezu)
J=9,0, 6,5 Hz, 2H)
129

1

131

1

132

1

133

1

134

1

H NMR (DMSO-d6) δ: 9,41 (d, J=0,8 Hz, 1H), 9,37 (d, J=2,4 Hz, 1H), 9,01 (s,
1H), 8,66-8,72 (m, 1H), 8,50-8,57 (m, 1H), 8,44 (s, 1H), 7,85 (d, J=4,4 Hz, 2H),
7,78 (d, J=9,3 Hz, 1H), 7,65 (s, 2H), 7,21 (d, J=4,4 Hz, 1H), 4,49 (d, J=5,5 Hz,
2H)

135

1

H NMR (acetón-d6) δ: 10,24 (br s, 1H), 9,13 (d, J=2,5 Hz, 1H), 8,86 (dd, J=4,7,
1,4 Hz, 1H), 8,51 (br. s, 1H), 8,29-8,39 (m, 2H), 8,00 (dd, J=8,4, 1,0 Hz, 1H),
7,76 (ddd, J=8,2, 4,7, 0,8 Hz, 1H), 7,45 (t, J=7,5 Hz, 1H), 3,69 (br s, 3H)

136

1

H NMR (acetón-d6) δ: 9,25 (br s, 1H), 9,11 (d, J=2,2 Hz, 1H), 8,86 (d, J=5,4 Hz,
1H), 8,29-8,39 (m, 2H), 7,99 (d, J=8,3 Hz, 1H), 7,77 (ddd, J=8,2, 4,8, 0,7 Hz,
1H), 7,46 (t, J=7,8 Hz, 1H), 4,36 (qd, J=9,5, 6,5 Hz, 2H)

137

1

H NMR (CDCl3) δ: 9,49 (s, 1H), 9,19 (s, 1H), 9,13 (s, 1H), 8,80 (d, J=4,7 Hz,
2H), 8,73 (s, 1H), 8,60-8,67 (m, 1H), 8,19 (d, J=8,5 Hz, 1H), 7,84 (br s, 1H), 7,297,36 (m, J=9,6 Hz, 1H), 5,00 (d, J=4,3 Hz, 2H)
H NMR (CDCl3) δ: 9,03 (s, 1H), 8,60 (d, J=0,6 Hz, 1H), 8,56 (d, J=2,4 Hz, 1H),
8,27 (s, 1H), 8,13 (d, J=9,1 Hz, 1H), 7,79 (d, J=9,0 Hz, 1H), 7,73 (d, J=7,6 Hz,
1H), 6,64 (br s, 1H), 4,06-4,22 (m, 1H), 3,92 (dt, J=8,3, 6,7 Hz, 1H), 3,76-3,88
(m, 2H), 3,37 (ddd, J=13,8, 7,6, 4,6 Hz, 1H), 2,03-2,13 (m, 1H), 1,91-2,00 (m,
2H), 1,81 (br s, 1H), 1,65 (dd, J=12,2, 8,1 Hz, 1H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,03 (d, J=1,9 Hz, 1H), 8,61 (d, J=0,9 Hz, 1H), 8,57 (d, J=2,4
Hz, 1H), 8,27-8,32 (m, J=1,6, 0,9 Hz, 1H), 8,11-8,16 (m, 1H), 7,82 (d, J=9,3 Hz,
1H), 7,74 (dd, J=7,3, 1,7 Hz, 1H), 6,50 (br s, 1H), 3,92 (td, J=13,7, 6,3 Hz, 2H),
1,66-1,79 (m, 3H), 1,71 (t, J=18,6 Hz, 4H)
H NMR (CDCl3) δ: 9,03 (s, 1H), 8,60 (d, J=0,8 Hz, 1H), 8,56 (d, J=2,5 Hz, 1H),
8,27 (s, 1H), 8,13 (d, J=9,0 Hz, 1H), 7,80 (d, J=9,1 Hz, 1H), 7,72 (dd, J=9,1, 1,6
Hz, 1H), 6,50 (t, J=5,3 Hz, 1H), 4,54 (t, J=5,2 Hz, 1H), 3,66 (t, J=5,5 Hz, 2H),
3,47 (s, 6H)

H NMR (acetón-d6) δ: 10,06 (br s, 1H), 9,34 (d, J=2,5 Hz, 1H), 8,76-8,88 (m,
3H), 8,44-8,55 (m, 1H), 8,30 (dd, J=6,9, 1,1 Hz, 1H), 7,94 (dd, J=8,5, 1,1 Hz,
1H), 7,79 (ddd, J=8,2, 4,8, 0,8 Hz, 1H), 7,42-7,45 (m, 1H), 7,41 (s, 1H), 4,93 (d,
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J=4,7 Hz, 2H)
142

1

300

1

H NMR (acetón-d6) δ: 9,29-9,37 (m, 1H), 8,79 (d, J=4,9 Hz, 2H), 8,62 (d, J=2,5
Hz, 1H), 8,47 (d, J=9,5 Hz, 1H), 7,93 (d, J=8,6 Hz, 1H), 7,81 (dd, J=6,9, 0,6 Hz,
1H), 7,48 (dd, J=8,7, 6,9 Hz, 1H), 7,31-7,43 (m, 1H), 4,87 (d, J=5,5 Hz, 2H)

303

1

304

1

305

1

H NMR (CDCl3) δ: 9,27 (d, J=2,4 Hz, 1H), 9,08-9,14 (m, 1H), 8,68 (dd, J=4,7,
1,3 Hz, 1H), 8,61 (s, 1H), 8,44 (s, 1H), 8,21-8,38 (m, 1H), 7,97 (d, J=8,7 Hz, 1H),
7,45-7,59 (m, 2H), 7,40 (dd, J=8,7, 6,9 Hz, 2H), 4,85 (d, J=5,0 Hz, 3H) 2,53-2,67
(s, 3H)

306

1

307

1

H NMR (CDCl3) δ: 9,05-9,15 (m, 2H), 8,56 (d, J=2,5 Hz, 1H), 8,13 (dt, J=9,1, 2,3
Hz, 1H), 7,90-8,06 (m, 1H), 7,49 (d, J=6,5 Hz, 1H), 7,41 (dd, J=8,7, 6,9 Hz, 1H),
6,50 (br s, 1H), 4,21 (qd, J=9,0, 6,5 Hz, 2H)

308

1

H NMR (CDCl3) δ: 9,04-9,15 (m, 2H), 8,54 (d, J=2,5 Hz, 1H), 8,13 (dt, J=9,1, 2,3
Hz, 1H), 7,92 (d, J=8,7 Hz, 1H), 7,46 (d, J=6,5 Hz, 1H), 7,38 (dd, J=8,7, 6,9 Hz,
1H), 6,69 (br s, 1H), 4,13 (qd, J=7,2, 3,2 Hz, 1H), 3,76-3,96 (m, 3H), 3,40 (ddd,
J=13,8, 7,7, 4,7 Hz, 1H), 2,02-2,18 (m, 1H), 1,90-2,02 (m, 2H), 1,51-1,71 (m, 2H)

309

1

H NMR (CDCl3) δ: 9,13 (s, 1H), 9,09 (s, 1H), 8,54 (d, J=2,2 Hz, 1H), 8,13 (dt,
J=9,1, 2,3 Hz, 1H), 7,92 (ddd, J=7,2, 2,3, 0,9 Hz, 1H), 7,32-7,43 (m, 2H), 6,08 (d,
J=6,5 Hz, 1H), 4,36 (dt, J=7,7, 6,6 Hz, 1H), 1,33 (d, J=6,5 Hz, 5H)

315

1
H NMR (acetón-d6) δ: 9,61 (br s, 1H), 9,38 (d, J=6,1 Hz, 1H), 9,22 (s, 1H), 8,70
(dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,46-8,56 (m, 2H), 8,28 (br. S, 1H), 7,80-7,97 (m, 2H),
7,66 (ddd, J=8,4, 4,7, 0,6 Hz, 1H), 3,71 (s, 3H)

316

1
H NMR (CDCl3) δ: 9,10 (br s, 1H), 8,40 (br s, 1H), 7,75 (br s, 2H), 7,58 (br s,
1H), 7,31 (d, J=9,3 Hz, 1H), 6,94 (br s, 1H), 1,77 (br s, 1H), 1,08 (br s, 2H), 0,84
(br s, 2H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,2 Hz, 1H), 9,14 (br s, 1H), 8,73 (d, J=5,2 Hz,
1H), 8,57 (s, 1H), 8,35 (d, J=7,1 Hz, 1H), 8,20 (d, J=8,3 Hz, 1H), 7,88 (d, J=8,2
Hz, 1H), 7,56 (ddd, J=8,2, 4,8, 0,7 Hz, 1H), 7,30 (t, J=7,7 Hz, 1H), 3,08 (td,
J=7,3, 3,5 Hz, 1H), 0,87-1,01 (m, 2H), 0,65-0,80 (m, 2H), 0,01 (br s, 1H), -0,01
(br s, 1H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,31 (d, J=2,7 Hz, 1H), 9,13 (d, J=0,9 Hz, 1H), 8,83 (s, 1H),
8,70 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,26-8,46 (m, 1H), 8,09 (dd, J=6,9, 0,8 Hz, 1H),
7,99 (d, J=8,7 Hz, 1H), 7,38-7,59 (m, 2H),

H NMR (CDCl3) δ: 9,33 (s, 1H), 9,29 (d, J=2,2 Hz, 1H), 9,07 (s, 1H), 8,69 (d,
J=4,7 Hz, 1H), 8,35 (dd, J=8,4, 1,6 Hz, 1H), 8,05 (s, 2H), 7,94 (d, J=8,5 Hz, 1H),
7,71 (d, J=6,9 Hz, 1H), 7,44-7,61 (m, 2H)

H NMR (CDCl3) δ: 9,08 (br s, 1H), 8,41 (br s, 1H), 7,85 (d, J=7,6 Hz, 3H), 7,58
(br s, 2H), 7,34 (br s, 1H), 6,94 (br s, 2H), 4,64 (br s, 1H), 3,56-3,74 (m, 3H), 2,25
(br s, 2H), 1,80 (br s, 2H), 1,73 (s, 1H), 1,70 (s, 1H), 1,50 (s, 1H), 1,40 (br s, 1H)

1

320

H NMR (acetón-d6) δ: 9,38 (d, J=2,4 Hz, 1H), 9,18 (d, J=0,9 Hz, 1H), 8,95-9,07
(m, 1H), 8,89 (d, J=5,1 Hz, 2H), 8,68 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,51 (d, J=8,9 Hz,
2H), 7,83 (d, J=9,1 Hz, 1H), 7,65 (ddd, J=8,3, 4,7, 0,7 Hz, 1H), 7,37 (t, J=4,8 Hz,
1H)
1

321

H NMR (CDCl3) δ: 9,37 (d, J=2,5 Hz, 1H), 9,18 (d, J=0,9 Hz, 1H), 8,69 (dd,
J=4,6, 1,3 Hz, 1H), 8,44-8,57 (m, 2H), 8,02-8,09 (m, 1H), 7,77-7,96 (m, 1H), 7,65
(dd, J=8,4, 4,7 Hz, 1H), 7,32 (d, J=0,8 Hz, 1H)
1

322

H NMR (CDCl3) δ: 9,49 (d, J=2,0 Hz, 1H), 9,24 (d, J=2,5 Hz, 1H), 8,87 (dd,
J=4,8, 1,5 Hz, 1H), 8,66-8,74 (m, 1H), 8,64 (s, 1H), 8,52 (dt, J=8,0, 1,9 Hz, 1H),
8,23-8,42 (m, 1H), 8,13 (dd, J=9,2, 1,5 Hz, 1H), 7,92 (d, J=9,1 Hz, 1H), 7,40-7,57
(m, 2H)
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1

323

324

H NMR (acetón-d6) δ: 9,35 (d, J=2,7 Hz, 1H), 9,15 (d, J=0,9 Hz, 1H), 8,68 (dd,
J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,49 (ddd, J=8,4, 2,7, 1,4 Hz, 1H), 8,40-8,46 (m, 1H), 7,88
(dd, J=9,1, 1,7 Hz, 2H), 7,76 (dt, J=9,1, 0,9 Hz, 1H), 7,64 (ddd, J=8,3, 4,7, 0,7
Hz, 1H), 3,72 (t, J=5,6 Hz, 2H), 3,55 (q, J=5,7 Hz, 2H)

1

H NMR (acetón-d6) δ: 9,10 (s, 1H), 8,45 (s, 2H), 8,09-8,15 (m, 3H), 7,75-7,85
(m, 3H), 7,62 (t, J=7,7 Hz, 3H), 7,49 (t, J=7,5 Hz, 2H)
1

325

H NMR (CDCl3) δ: 9,22 (s, 1H), 8,93 (dd, J=7,1 Hz, 1H), 8,69 (d, J=5,1 Hz, 1H),
8,62 (d, J=5,2 Hz, 1H), 8,55 (s, 1H), 8,32 (d, J=8,2 Hz, 1H), 7,89-7,97 (m, 3H),
7,60 (d, J=8,8 Hz, 1H), 7,52 (ddd, J=8,3, 4,8, 0,6 Hz, 1H), 7,40 (ddd, J=7,9, 4,8,
0,9 Hz, 1H)

1

326

H NMR (acetón-d6) δ: 9,37 (d, J=2,4 Hz, 1H), 9,19 (s, 1H), 8,77 (dd, J=1,7, 0,9
Hz, 1H), 8,69 (d, J=5,1 Hz, 1H), 8,63 (d, J=5,0 Hz, 1H), 8,51 (d, J=8,2 Hz, 1H),
8,21 (dd, J=5,0 Hz, 1H), 7,87 (dt, J=9,3, 0,9 Hz, 1H), 7,75 (d, J=5,5 Hz, 1H), 7,65
(ddd, J=8,3, 4,7, 0,7 Hz, 1H), 2,65 (s, 3H)
1

327

H NMR (acetón-d6) δ: 9,37 (d, J=6,3 Hz, 1H), 9,21 (s, 1H), 8,78-8,85 (m, 1H),
8,69 (dd, J=7,5 Hz, 1H), 8,51 (d, J=8,2 Hz, 1H), 8,18 (d, J=9,0 Hz, 1H), 7,82-7,92
(m, 2H), 7,65 (dd, J=8,2, 4,7 Hz, 1H), 4,16-4,28 (m, 2H), 4,12 (s, 2H), 1,22-1,31
(m, 3H)
1

328

H NMR (acetón-d6) δ: 9,36 (d, J=2,5 Hz, 1H), 9,19 (s, 1H), 8,69 (dd, J=4,7, 1,3
Hz, 1H), 8,50 (d, J=8,3 Hz, 1H), 8,46 (s, 1H), 8,11-8,19 (m, 1H), 7,88 (d, J=8,8
Hz, 1H), 7,79 (d, J=9,1 Hz, 1H), 7,64 (t, J=6,8 Hz, 1H), 4,18 (d, J=6,0 Hz, 2H),
3,70-3,74 (m, 3H)
1

340

H NMR (acetón-d6) δ: 9,38 (d, J=2,5 Hz, 1H), 9,25 (s, 1H), 9,00 (s, 1H), 8,658,84 (m, 1H), 8,58 (s, 1H), 8,38-8,56 (m, 1H), 8,05 (dd, J=9,1, 1,6 Hz, 1H), 7,94
(d, J=9,1 Hz, 1H), 7,67 (dd, J=8,3, 4,7 Hz, 1H)
1

341

H NMR (acetón-d6) δ: 9,37 (d, J=2,2 Hz, 1H), 9,19 (d, J=0,9 Hz, 1H), 8,76 (dd,
J=1,7, 0,9 Hz, 1H), 8,69 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,62 (d, J=5,4 Hz, 1H), 8,51
(ddd, J=8,3, 2,7, 1,5 Hz, 1H), 8,19 (dd, J=9,2, 1,7 Hz, 1H), 7,86 (dt, J=9,1, 0,9
Hz, 1H), 7,77 (d, J=5,4 Hz, 1H), 7,64 (ddd, J=8,3, 4,7, 0,7 Hz, 1H), 4,14-4,26 (m,
1H), 4,20 (d, J=7,1 Hz, 2H), 4,10 (s, 2H), 1,20-1,27 (m, 3H)

1

342

H NMR (acetón-d6) δ: 9,36 (d, J=2,7 Hz, 1H), 9,20 (s, 1H), 8,69 (dd, J=4,7, 1,4
Hz, 1H), 8,43-8,59 (m, 2H), 7,86 (d, J=9,0 Hz, 1H), 7,80 (d, J=9,0 Hz, 1H), 7,587,72 (m, 1H) 2,01-2,09 (m, 10H)
1

347

H NMR (acetón-d6) δ: 9,38 (br s, 2H), 9,17 (br s, 1H), 8,70 (br s, 1H), 8,54 (d,
J=8,0 Hz, 1H), 8,26 (s, 1H), 7,94 (dd, J=9,1, 1,4 Hz, 2H), 7,76-7,90 (m, 2H),
7,61-7,76 (m, 3H), 6,97-7,16 (m, 2H), 6,75-6,97 (m, 3H), 4,32 (qd, J=7,0, 4,5 Hz,
1H), 3,98-4,19 (m, 2H), 3,70-3,91 (m, 2H), 1,82-2,00 (m, 3H), 1,73 (ddt, 3H)

1

348

H NMR (CDCl3) δ: 9,22 (d, J=2,4 Hz, 1H), 8,97 (s, 1H), 8,70 (d, J=3,8 Hz, 1H),
8,59 (s, 1H), 8,48 (s, 1H), 8,23-8,41 (m, 1H), 7,96-8,12 (m, 2H), 7,85-7,96 (m,
2H), 7,52 (dd, J=8,2, 4,7 Hz, 1H), 7,26 (s, 1H)
1

349

H NMR (DMSO-d6) δ: 9,34 (d, J=2,4 Hz, 1H), 9,13 (d, J=6,9 Hz, 1H), 8,64 (d,
J=5,3 Hz, 1H), 8,46-8,55 (m, 1H), 8,17 (d, J=6,6 Hz, 1H), 7,72 (dd, J=8,7, 1,0 Hz,
1H), 7,60-7,67 (m, 2H), 1,60 (s, 3H)
1

355

H NMR (CDCl3) δ: 9,21 (d, J=2,2 Hz, 1H), 8,70 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,59 (d,
J=0,9 Hz, 1H), 8,34 (s, 1H), 8,30 (d, J=8,1 Hz, 1H), 7,80-7,91 (m, 1H), 7,76 (dd,
J=8,8 Hz, 1H), 7,52 (ddd, J=8,2, 4,8, 0,7 Hz, 1H), 7,11 (br. s, 1H), 4,43-4,50 (m,
2H), 4,23-4,35 (m, 2H), 3,41 (t, J=8,4 Hz, 2H)

1

356

H NMR (acetón-d6) δ: 9,47 (br s, 1H), 9,35 (d, J=2,7 Hz, 1H), 8,97 (s, 1H), 8,65
(d, J=5,0 Hz, 1H), 8,41-8,54 (m, 2H), 7,78 (s, 1H), 7,72 (d, J=9,1 Hz, 1H), 7,597,67 (m, 2H), 7,24 (d, J=3,5 Hz, 1H), 6,67 (dd, J=2,1 Hz, 1H)
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357

1
H NMR (acetón-d6) δ: 9,43 (br s, 1H), 9,32 (d, J=2,5 Hz, 1H), 8,93 (d, J=0,8 Hz,
1H), 8,64 (dd, J=4,7, 1,3 Hz, 1H), 8,45 (ddd, J=8,4, 2,7, 1,4 Hz, 1H), 8,34 (d,
J=1,3 Hz, 1H), 7,67 (d, J=9,0 Hz, 1H), 7,59-7,63 (m, 1H), 7,49 (d, J=7,4 Hz, 2H),
7,29-7,39 (m, 3H), 7,06-7,28 (m, 1H), 3,88 (s, 2H)

358

1
H NMR (acetón-d6) δ: 9,44 (br s, 1H), 9,32 (d, J=2,7 Hz, 1H), 8,89 (d, J=0,8 Hz,
1H), 8,63 (dd, J=4,6, 1,4 Hz, 1H), 8,44 (d, J=8,2 Hz, 1H), 8,37 (s, 1H), 7,66 (d,
J=9,1 Hz, 1H), 7,58-7,62 (m, 1H), 7,38 (dd, J=9,3, 1,9 Hz, 1H), 1,79 (tt, J=7,9,
4,6 Hz, 1H), 0,86-0,99 (m, 2H), 0,73-0,86 (m, 2H)
1

359

H NMR (CDCl3) δ: 9,14-9,21 (m, 1H), 9,15 (d, J=2,4 Hz, 1H), 8,64 (dd, J=4,7,
1,6 Hz, 1H), 8,30-8,45 (m, 1H), 8,18-8,28 (m, 1H), 7,66 (d, J=9,1 Hz, 1H), 7,327,50 (m, 6H), 7,17-7,23 (m, 1H), 6,90-7,02 (m, 1H), 3,78 (s, 2H)

360

1
H NMR (acetón-d6) δ: 9,33 (d, J=2,5 Hz, 1H), 9,11 (br s, 1H), 8,91 (d, J=0,9 Hz,
1H), 8,63 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,41-8,53 (m, 1H), 7,59-7,77 (m, 2H), 7,37 (dd,
J=8,6 Hz, 1H), 2,44 (dd, J=14,1, 6,9 Hz, 1H), 1,75 (dt, J=13,4, 7,8 Hz, 1H), 1,47
(ddd, J=13,4, 7,4, 6,0 Hz, 1H), 1,18 (d, J=6,8 Hz, 2H), 0,94 (t, J=7,4 Hz, 2H)

361
362

1

H NMR (CDCl3) δ: 9,13 (d, J=2,2 Hz, 1H), 8,71-8,91 (m, 2H), 8,61 (s, 1H), 8,55
(d, J=2,0 Hz, 1H), 8,41 (s, 1H), 7,85 (s, 2H), 4,96 (d, J=4,6 Hz, 2H)
1

H NMR (CDCl3) δ: 9,13 (d, J=2,2 Hz, 1H), 8,71-8,91 (m, 2H), 8,61 (s, 1H), 8,55
(d, J=2,0 Hz, 1H), 8,41 (s, 1H), 7,85 (s, 2H), 4,96 (d, J=4,6 Hz, 2H)
1

363

H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,2 Hz, 1H), 8,69 (d, J=3,8 Hz, 1H), 8,55 (s, 1H),
8,30 (d, J=8,3 Hz, 1H), 7,78-7,94 (m, 2H), 7,52 (dd, J=8,1, 4,8 Hz, 1H), 7,37 (d,
J=8,4 Hz, 1H), 3,95-4,49 (m, 2H), 3,41-3,93 (m, 1H), 1,67-1,97 (m, 6H), 1,11 (br
s, 3H)

1

364

H NMR (CDCl3) δ: 8,74-8,82 (m, 2H), 8,62 (s, 1H), 8,35-8,48 (m, 1H), 7,83-7,94
(m, 2H), 7,59-7,67 (m, 1H), 7,25-7,29 (m, 3H), 4,96 (d, J=4,4 Hz, 2H), 4,00 (s,
2H)

1

365

H NMR (acetón-d6) δ: 9,24-9,27 (m, 2H), 8,63 (s, 1H), 8,45 (s, 1H), 8,38 (d,
J=10,0 Hz, 1H), 8,07-8,18 (m, 1H), 7,89 (dd, J=5,0 Hz, 1H), 7,79 (d, J=9,0 Hz,
1H), 5,02 (d, J=8,5 Hz, 1H), 1,48 (d, J=7,1 Hz, 3H)

1

366

H NMR (acetón-d6) δ: 9,26 (br s, 1H), 9,21 (s, 1H), 8,62 (br s, 1H), 8,34-8,44 (m,
2H), 7,88 (d, J=9,1 Hz, 1H), 7,66-7,81 (m, 2H), 3,56-3,77 (m, 1H), 2,82 (d,
J=16,7 Hz, 1H), 1,33 (d, J=6,5 Hz, 3H), 1,05 (d, J=6,1 Hz, 1H), 0,51 (br s, 1H),
0,37-0,48 (m, 2H), 0,28 (br s, 1H)

1

367

H NMR (acetón-d6) δ: 9,25 (s, 1H), 9,20 (s, 1H), 8,62 (s, 1H), 8,39 (s, J=7,1, 7,1
Hz, 2H), 7,85 (d, J=8,8 Hz, 1H), 7,75 (d, J=8,8 Hz, 1H), 7,49-7,60 (m, 1H), 4,384,51 (m, 1H), 3,48-3,62 (m, 4H), 3,34 (s, 6H),

368

1
H NMR (acetón-d6) δ: 9,26 (s, 2H), 8,63 (s, 1H), 8,47 (s, 1H), 8,38 (d, J=9,4 Hz,
1H), 8,01 (d, J=9,6 Hz, 1H), 7,89 (d, J=8,8 Hz, 1H), 7,79 (d, J=8,9 Hz, 1H), 4,82
(ddd, J=9,8, 8,9, 6,5 Hz, 1H), 2,25-2,36 (m, 1H), 1,12 (d, J=6,6 Hz, 6H),

369

1
H NMR (acetón-d6) δ: 9,28 (s, 1H), 9,25 (d, J=9,5 Hz, 1H), 8,63 (d, J=2,8 Hz,
1H), 8,45 (s, 1H), 8,39 (d, J=9,5 Hz, 1H), 8,11-8,19 (m, 1H), 7,89 (d, J=8,9 Hz,
1H), 7,79 (d, J=9,0 Hz, 1H), 4,15-4,20 (m, 4H), 2,79-2,84 (m, 1H), 1,26 (t, J=7,1
Hz, 3H)

370

1
H NMR (acetón-d6) δ: 9,26 (s, 1H), 9,21 (s, 1H), 8,62 (s, 1H), 8,32-8,43 (m, 2H),
7,87 (d, J=8,9 Hz, 1H), 7,75 (d, J=9,0 Hz, 1H), 7,49-7,59 (m, 1H), 4,29-4,44 (m,
1H), 3,52 (dd, J=9,3, 5,7 Hz, 1H), 3,40 (dd, J=9,5, 5,8 Hz, 1H), 3,34 (s, 3H), 1,26
(d, J=6,8 Hz, 3H)
1

371

H NMR (acetón-d6) δ: 9,35 (s, 1H), 9,17 (s, 1H), 8,68 (d, J=5,0 Hz, 1H), 8,49 (d,
J=8,2 Hz, 1H), 8,40 (s, 1H), 7,99 (br s, 1H), 7,86 (d, J=9,0 Hz, 1H), 7,77 (d, J=9,0
Hz, 1H), 7,64 (ddd, J=8,3, 4,7, 0,7 Hz, 1H), 3,54-3,62 (m, 2H), 2,78-2,86 (m, 3H),
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1,31-1,38 (m, 9H),
1

372

H NMR (acetón-d6) δ: 9,35 (dd, J=2,9, 0,7 Hz, 1H), 9,14 (d, J=1,0 Hz, 1H), 8,68
(dd, J=4,7, 1,5 Hz, 1H), 8,49 (ddd, J=8,3, 2,9, 1,6 Hz, 1H), 8,37-8,40 (m, 1H),
7,86 (dd, J=9,1, 1,8 Hz, 1H), 7,75 (dt, J=9,1, 1,3 Hz, 1H), 7,64 (ddd, J=8,4, 4,7,
0,9 Hz, 1H), 7,48 (d, J=7,0 Hz, 1H), 4,05-4,15 (m, 1H), 1,55-1,70 (m, 2H), 1,24
(d, J=6,6 Hz, 3H), 0,97 (t, J=7,4 Hz, 3H)
1

373

H NMR (acetón-d6) δ: 9,78 (br s, 1H), 9,37 (d, J=2,4 Hz, 1H), 9,22 (s, 1H), 8,69
(dd, J=4,7, 1,2 Hz, 1H), 8,43-8,61 (m, 2H), 7,86-7,99 (m, 2H), 7,74-7,85 (m, 2H),
7,65 (dd, J=8,3, 4,7 Hz, 1H), 7,21 (t, J=4,2 Hz, 1H)
1

374
375

H NMR (acetón-d6) δ: 9,04 (s, 1H), 8,87 (s, 1H), 8,73 (s, 1H), 8,35 (d, J=4,9 Hz,
2H), 8,29 (d, J=2,5 Hz, 1H), 8,08-8,20 (m, 1H), 8,04 (s, 1H), 7,40-7,50 (m, 1H),
7,37 (d, J=9,3 Hz, 1H), 6,97 (t, J=4,8 Hz, 1H), 4,26 (d, J=5,8 Hz, 2H)
1

H NMR (acetón-d6) δ: 9,28 (s, 2H), 8,64 (d, J=2,5 Hz, 1H), 8,47 (s, 1H), 8,40 (d,
J=9,8 Hz, 2H), 7,86 (d, J=1,4 Hz, 1H), 7,78-7,84 (m, 1H), 3,70 (s, 3H)

1

376

H NMR (acetón-d6) δ: 9,37 (d, J=2,5 Hz, 2H), 9,20 (s, 2H), 8,85 (br. s, 1H), 8,69
(dd, J=4,7, 1,3 Hz, 1H), 8,40-8,58 (m, 3H), 7,87 (d, J=8,8 Hz, 1H), 7,79 (d, J=9,1
Hz, 1H), 7,65 (dd, J=8,2, 4,9 Hz, 1H), 1,29 (s, 10H)

1

377

H NMR (acetón-d6) δ: 9,68 (br. s, 1H), 9,37 (d, J=2,2 Hz, 1H), 9,23 (s, 1H), 8,69
(dd, J=4,7, 1,3 Hz, 1H), 8,44-8,61 (m, 2H), 7,86-8,07 (m, 1H), 7,74-7,86 (m, 2H),
7,65 (dd, J=8,4, 4,3 Hz, 1H), 7,23 (d, J=3,3 Hz, 1H), 6,66 (dd, J=3,3, 1,6 Hz, 1H)

1

378

H NMR (acetón-d6) δ: 9,74 (br. s, 1H), 9,38 (d, J=2,5 Hz, 1H), 9,23 (s, 1H), 8,70
(dd, J=4,7, 1,3 Hz, 1H), 8,45-8,61 (m, 2H), 8,02 (d, J=7,3 Hz, 2H), 7,92 (d, J=9,1
Hz, 1H), 7,83 (d, J=9,1 Hz, 1H), 7,57-7,73 (m, 2H), 7,53 (t, J=7,2 Hz, 2H)

379

1
H NMR (acetón-d6) δ: 9,36 (d, J=2,4 Hz, 1H), 9,17 (s, 1H), 8,96-9,03 (m, 1H),
8,68 (dd, J=4,6, 1,4 Hz, 1H), 8,45-8,59 (m, 1H), 8,36-8,43 (m, 1H), 7,85 (dd,
J=9,1, 1,6 Hz, 1H), 7,78 (d, J=9,3 Hz, 1H), 7,65 (dd, J=8,3, 4,5 Hz, 1H)
1

380

H NMR (acetón-d6) δ: 9,55 (s, J=8,1 Hz, 2H), 9,34 (d, J=0,9 Hz, 1H), 9,26 (s,
1H), 8,60-8,66 (m, 1H), 7,94 (dd, J=9,1, 1,6 Hz, 1H), 7,74-7,88 (m, 1H), 3,93 (s,
3H)

1

381

H NMR (acetón-d6) δ: 9,36 (d, J=2,2 Hz, 1H), 9,19 (d, J=0,9 Hz, 1H), 8,69 (dd,
J=4,7, 1,3 Hz, 1H), 8,38-8,57 (m, 2H), 8,02 (d, J=8,4 Hz, 1H), 7,87 (dd, J=9,1,
1,6 Hz, 1H), 7,79 (dt, J=9,1, 0,9 Hz, 1H), 7,65 (ddd, J=8,3, 4,7, 0,7 Hz, 1H), 5,00
(ddd, J=12,9, 8,2, 7,0 Hz, 1H), 3,56 (ddd, J=12,0, 11,2, 5,4 Hz, 1H), 3,39 (ddd,
J=11,2, 7,0, 1,0 Hz, 1H), 2,73 (dddd, J=12,3, 6,9, 5,4, 1,4 Hz, 1H), 2,29-2,48 (m,
1H)

1

382

H NMR (CDCl3) δ: 8,97-9,11 (m, 1H), 8,52-8,63 (m, 2H), 8,13 (dt, J=9,0, 2,4 Hz,
1H), 8,00-8,09 (m, 1H), 7,78 (dt, J=9,1, 0,9 Hz, 1H), 7,63 (dd, J=9,1, 1,6 Hz, 1H),
7,26 (s, 2H), 4,38 (br s, 2H), 4,28 (br s, 2H), 2,39 (t, J=7,7 Hz, 2H)

1

383

H NMR (DMSO-d6) δ: 9,49 (s, 1H), 9,31 (s, 2H), 8,73 (d, J=2,4 Hz, 1H), 8,468,62 (m, 2H), 7,91 (d, J=9,1 Hz, 1H), 7,82 (d, J=9,1 Hz, 1H), 7,42-7,59 (m, 2H),
7,10-7,18 (m, 2H), 4,74 (d, J=3,6 Hz, 2H)

1

384

H NMR (acetón-d6) δ: 9,24-9,29 (m, 1H), 9,22 (d, J=1,0 Hz, 1H), 8,62 (d, J=2,4
Hz, 1H), 8,38 (d, J=9,8 Hz, 2H), 7,93-8,05 (m, 1H), 7,85-7,93 (m, 1H), 7,76 (d,
J=9,1 Hz, 1H), 3,39-3,59 (m, 4H), 3,22-3,34 (m, 1H), 3,07-3,15 (m, 1H), 2,512,66 (m, 1H), 1,66-1,82 (m, 1H), 1,43 (s, 8H)
1

385

H NMR (acetón-d6) δ: 9,60 (br s, 1H), 9,36 (d, J=2,4 Hz, 1H), 9,21 (d, J=15,9
Hz, 1H), 8,69 (dd, J=4,8 Hz, 1H), 8,49-8,52 (m, 1H), 8,46 (s, 1H), 7,86 (dd,
J=9,1, 1,6 Hz, 1H), 7,80 (dt, J=8,9 Hz, 1H), 7,65 (ddd, J=8,4, 4,7, 0,8 Hz, 1H),
5,49 (d, J=4,4 Hz, 1H), 3,59-3,75 (m, 2H),
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386

1
H NMR (CDCl3) δ: 9,36-9,38 (m, 2H), 9,28 (s, 1H), 8,60 (s, 1H), 8,29 (s, 1H),
7,82 (d, J=8,8 Hz, 1H), 7,75 (d, J=9,2 Hz, 1H), 6,65 (br s, 1H), 4,12 (dd, J=7,3,
3,1 Hz, 1H), 3,78-3,95 (m, 3H), 3,37 (ddd, J=13,7, 7,7, 4,7 Hz, 1H), 2,02-2,21 (m,
2H), 1,88-2,02 (m, 2H), 1,65 (dd, J=12,2, 8,1 Hz, 1H)

387

1
H NMR (CDCl3) δ: 9,35-9,39 (m, 2H), 9,27-9,33 (m, 1H), 8,63 (s, 1H), 8,23-8,43
(m, 1H), 7,87 (dt, J=9,1, 0,9 Hz, 1H), 7,74 (dd, J=9,1, 1,6 Hz, 1H), 6,40 (br s,
1H), 4,19 (qd, J=9,0, 6,5 Hz, 2H)
1

388

H NMR (CDCl3) δ: 9,37 (s, 2H), 9,29 (s, 1H), 8,60 (s, 1H), 8,26 (s, 1H), 7,82 (d,
J=9,1 Hz, 1H), 7,68 (dd, J=9,1, 1,6 Hz, 1H), 6,30 (br s, 1H), 2,96 (dd, J=7,0, 3,9
Hz, 1H), 0,80-1,01 (m, 3H), 0,62-0,79 (m, 2H)

1

389

H NMR (CDCl3) δ: 9,08 (s, 1H), 8,64 (s, 1H), 8,58 (s, 1H), 8,38 (s, 1H), 8,27 (s,
1H), 7,80 (dt, J=10,2 Hz, 1H), 7,73 (dd, J=8,9 Hz, 1H), 6,61 (br s, 1H), 4,03-4,19
(m, 2H), 3,78-3,95 (m, 3H), 3,37 (ddd, J=13,8, 7,6, 4,7 Hz, 1H), 2,02-2,13 (m,
2H), 1,83-2,02 (m, 3H),
1

390

H NMR (CDCl3) δ: 9,32 (d, J=2,2 Hz, 1H), 9,21 (d, J=0,9 Hz, 1H), 8,67 (d, J=2,2
Hz, 1H), 8,59 (t, J=2,2 Hz, 1H), 8,33-8,41 (m, 1H), 7,85 (dd, J=9,1, 1,6 Hz, 1H),
7,60-7,79 (m, 2H), 2,72-2,85 (m, 10H), 2,13-2,20 (m, 1H), 0,70-0,81 (m, 2H),
0,49-0,69 (m, 2H)

1

391

H NMR (CDCl3) δ: 9,08 (d, J=2,0 Hz, 1H), 8,59-8,75 (m, 2H), 8,48-8,59 (m, 1H),
8,38 (t, J=2,2 Hz, 1H), 7,97 (dd, J=9,2, 1,5 Hz, 1H), 7,79 (d, J=9,1 Hz, 1H), 3,97
(s, 2H)
1

392

H NMR (CDCl3) δ: 9,19 (d, J=2,2 Hz, 1H), 8,55-8,74 (m, 1H), 8,43 (d, J=0,8 Hz,
1H), 8,17-8,32 (m, 1H), 7,77 (d, J=9,3 Hz, 1H), 7,50 (dd, J=8,2, 4,7 Hz, 1H), 7,40
(br s, 1H), 7,13 (d, J=9,0 Hz, 1H), 3,30 (q, J=10,5 Hz, 2H)
1

393

H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,5 Hz, 1H), 8,62-8,79 (m, 1H), 8,47-8,62 (m, 1H),
8,30 (ddd, J=8,3, 2,6, 1,6 Hz, 1H), 7,90 (br s, 1H), 7,81 (d, J=8,8 Hz, 1H), 7,52
(dd, J=8,3, 4,8 Hz, 1H), 7,43 (br s, 1H), 0,98-1,17 (m, 1H), 0,42-0,63 (m, 2H),
0,19 (br s, 2H)

1

394

H NMR (CDCl3) δ: 9,21 (br s, 1H), 8,70 (d, J=3,9 Hz, 1H), 8,58 (s, 1H), 8,248,36 (m, 2H), 7,81 (d, J=9,0 Hz, 1H), 7,69 (d, J=9,1 Hz, 1H), 7,53 (dd, J=8,0, 4,7
Hz, 1H), 6,28 (br s, 1H), 2,42 (s, 1H), 1,81 (s, 6H)

1

395

H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,4 Hz, 1H), 8,67-8,85 (m, 2H), 8,57 (s, 1H), 8,228,44 (m, 2H), 7,76-7,93 (m, J=9,1 Hz, 1H), 7,61-7,75 (m, J=9,0 Hz, 1H), 7,52 (dd,
J=8,1, 4,7 Hz, 2H), 6,27 (d, J=6,6 Hz, 2H), 4,60-4,72 (m, 1H), 2,43-2,55 (m, 2H),
1,91-2,08 (m, 2H), 1,68-1,90 (m, 2H)

1

396

H NMR (CDCl3) δ: 9,12 (d, J=2,2 Hz, 1H), 8,74 (d, J=2,0 Hz, 1H), 8,46-8,64 (m,
2H), 8,27 (s, 1H), 7,80 (d, J=8,9 Hz, 1H), 7,73 (d, J=8,9 Hz, 1H), 6,56 (br s, 1H),
4,11 (dd, J=7,2, 3,1 Hz, 1H), 3,77-3,98 (m, 3H), 3,37 (ddd, J=13,8, 7,6, 4,6 Hz,
1H), 2,01-2,21 (m, 1H), 1,89-2,01 (m, 2H), 1,60-1,78 (m, 1H)

1

397

H NMR (acetón-d6) δ: 9,37 (d, J=2,2 Hz, 1H), 9,32 (s, 1H), 8,75-8,83 (m, 2H),
8,56-8,65 (m, 1H), 7,93 (dd, J=9,1, 1,6 Hz, 1H), 7,81 (d, J=9,0 Hz, 1H), 3,92 (s,
3H)
1

398

H NMR (CDCl3) δ: 9,12 (d, J=1,9 Hz, 1H), 8,76 (d, J=1,6 Hz, 1H), 8,61 (d, J=0,9
Hz, 1H), 8,53 (t, J=2,2 Hz, 1H), 8,31 (dd, J=1,6, 0,9 Hz, 1H), 7,80-7,93 (m, 1H),
7,72 (dd, J=9,1, 1,7 Hz, 1H), 4,19 (dd, J=9,1, 6,4 Hz, 2H)

1

399

H NMR (CDCl3) δ: 9,11 (d, J=2,4 Hz, 1H), 8,74 (d, J=2,0 Hz, 1H), 8,46-8,61 (m,
2H), 8,12-8,31 (m, 1H), 7,79 (d, J=9,1 Hz, 1H), 7,66 (dd, J=9,1, 1,7 Hz, 1H), 6,26
(br. S, 1H), 2,95 (d, J=3,2 Hz, 1H), 0,91 (d, J=5,7 Hz, 2H), 0,61-0,77 (m, 2H)

400

1
H NMR (acetón-d6) δ: 9,92-10,04 (m, 1H), 9,81-9,92 (m, 1H), 9,37 (d, J=2,5 Hz,
1H), 9,20-9,26 (m, 1H), 9,03-9,20 (m, 1H), 8,78 (dd, J=4,8, 1,5 Hz, 1H), 8,69 (dd,
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J=4,7, 1,3 Hz, 1H), 8,45-8,62 (m, 2H), 8,32 (d, J=7,9 Hz, 1H), 7,87-7,99 (m, 1H),
7,83 (d, J=8,8 Hz, 1H), 7,61-7,74 (m, 1H), 7,55 (s, 1H)
1

401

H NMR (acetón-d6) δ: 9,25 (s, 1H), 9,23-9,28 (m, 1H), 9,21-9,32 (m, 1H), 8,63
(d, J=2,2 Hz, 1H), 8,48 (dd, J=1,6, 0,9 Hz, 1H), 8,31-8,44 (m, 1H), 7,90 (dd,
J=9,1, 1,7 Hz, 1H), 7,80 (dt, J=9,1, 0,9 Hz, 1H), 4,23 (q, J=9,5 Hz, 1H), 4,22 (q,
J=9,5 Hz, 2H)

1

402

H NMR (acetón-d6) δ: 9,37 (br s, 1H), 9,18 (s, 1H), 8,61-8,83 (m, 1H), 8,51 (d,
J=7,7 Hz, 1H), 8,42 (s, 1H), 8,35 (br s, 1H), 7,87 (dd, J=9,1, 1,6 Hz, 1H), 7,77 (d,
J=8,9 Hz, 1H), 7,66 (t, J=7,1 Hz, 1H), 3,65 (s, 3H) 1,45-1,59 (m, 2H), 1,19-1,35
(m, 2H)
1

403

H NMR (CDCl3) δ: 9,21 (d, J=2,5 Hz, 1H), 8,70 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,58 (d,
J=0,9 Hz, 1H), 8,29-8,32 (m, 1H), 8,28 (s, 1H), 7,83 (d, J=8,9 Hz, 1H), 7,72 (d,
J=8,9 Hz, 1H), 7,52 (ddd, J=8,4, 4,7, 0,6 Hz, 1H), 6,36-6,45 (m, 1H), 4,18-4,31
(m, 1H), 3,55 (dd, J=9,9, 3,5 Hz, 2H), 3,41 (s, 3H), 1,65-1,81 (m, 2H), 1,02 (t,
J=7,5 Hz, 3H)

404

1
HNMR (CDCl3) δ: 9,21 (d, J=2,5 Hz, 1H), 8,70 (dd, J=4,7, 1,3 Hz, 1H), 8,51-8,64
(m, 1H), 8,28-8,36 (m, 2H), 7,84 (d, J=9,1 Hz, 1H), 7,71 (dd, J=9,1, 1,7 Hz, 1H),
7,52 (dd, J=8,3, 4,8 Hz, 1H), 6,31 (br s, 1H), 4,31 (dd, J=5,1, 2,6 Hz, 2H)
1

405

H NMR (CDCl3) δ: 8,74 (d, J=2,0 Hz, 1H), 8,60 (d, J=0,9 Hz, 1H), 8,40 (d, J=2,7
Hz, 1H), 8,31 (dd, J=1,6, 0,9 Hz, 1H), 7,81-7,92 (m, 2H), 7,72 (dd, J=9,1, 1,6 Hz,
1H), 4,19 (dd, J=9,1, 6,4 Hz, 2H), 4,00 (s, 3H)

1

406

H NMR (CDCl3) δ: 8,74 (s, 1H), 8,57 (d, J=0,8 Hz, 1H), 8,38 (d, J=2,8 Hz, 1H),
8,27 (s, 1H), 7,87 (s, 1H), 7,80 (d, J=8,7 Hz, 1H), 7,73 (d, J=9,0 Hz, 1H), 6,66 (br
s, 1H), 4,05-4,19 (m, 1H), 3,91-4,00 (m, 4H), 3,78-3,87 (m, 2H), 3,38 (ddd,
J=13,8, 7,6, 4,8 Hz, 1H), 2,01-2,12 (m, 2H), 1,89-2,01 (m, 2H), 1,65 (dd, J=12,2,
8,3 Hz, 1H)

1

407

H NMR (CDCl3) δ: 8,74 (d, J=2,0 Hz, 1H), 8,57 (d, J=0,8 Hz, 1H), 8,39 (d, J=2,7
Hz, 1H), 8,24 (d, J=0,9 Hz, 1H), 7,87 (t, J=2,4 Hz, 1H), 7,80 (d, J=9,1 Hz, 1H),
7,66 (dd, J=9,1, 1,7 Hz, 1H), 6,28 (br s, 1H), 3,99 (s, 3H), 2,95 (dd, J=6,9, 3,8
Hz, 1H), 0,91 (d, J=5,7 Hz, 2H), 0,56-0,75 (m, 2H)

1

408
409

H NMR (CDCl3) δ: 8,75 (d, J=2,0 Hz, 1H), 8,60 (s, 1H), 8,40 (d, J=2,7 Hz, 1H),
8,34 (s, 1H), 7,79-7,98 (m, 2H), 7,72 (dd, J=9,1, 1,7 Hz, 1H), 4,00 (s, 3H), 3,83
(s, 3H)
1

H NMR (CDCl3) δ: 9,38 (s, 2H), 9,30 (s, 1H), 8,78 (d, J=4,9 Hz, 2H), 8,64 (s,
1H), 8,43 (s, 2H), 7,87 (d, J=1,1 Hz, 2H), 7,64 (br. S, 1H), 4,97 (d, J=4,4 Hz, 2H)

1

410

H NMR (acetón-d6) δ: 9,26 (s, 1H), 9,21 (s, 1H), 8,62 (d, J=8,3 Hz, 1H), 8,348,42 (m, 2H), 7,85 (dd, J=9,1, 1,6 Hz, 2H), 7,74 (dt, J=9,1, 0,9 Hz, 2H), 2,89-3,06
(m, 1H), 0,70-0,81 (m, 2H), 0,58-0,69 (m, 2H)
1

411

H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (br s, 1H), 8,71 (d, J=4,3 Hz, 1H), 8,58 (s, 1H), 8,258,35 (m, 2H), 7,84 (d, J=9,0 Hz, 1H), 7,71 (dd, J=9,1, 1,7 Hz, 1H), 7,53 (dd,
J=8,2, 4,7 Hz, 1H), 7,27 (s, 1H), 6,25 (d, J=9,5 Hz, 1H), 4,92-5,08 (m, 1H), 1,47
(d, J=7,1 Hz, 3H)
1

412

H NMR (CDCl3) δ: 9,21 (br s, 1H), 8,72 (d, J=3,8 Hz, 1H), 8,62 (d, J=0,9 Hz,
1H), 8,26-8,36 (m, 2H), 7,87 (dt, J=9,1, 0,9 Hz, 1H), 7,72 (dd, J=9,1, 1,7 Hz, 1H),
7,53 (dd, J=8,2, 4,7 Hz, 1H), 6,22 (s, 1H), 4,84 (ddd, J=10,2, 8,5, 4,7 Hz, 1H)
1,10 (dd, J=9,3, 7,1 Hz, 6H)

1

413

H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,4 Hz, 1H), 8,68 (d, J=5,1 Hz, 1H), 8,53 (s, 1H),
8,30 (d, J=8,2 Hz, 1H), 7,78-7,82 (m, 2H), 7,51 (ddd, J=8,3, 4,8, 0,6 Hz, 1H),
7,35 (d, J=8,7 Hz, 1H), 7,28 (s, 1H), 3,48 (q, J=7,1 Hz, 5H), 1,21-1,36 (m, 5H)

414

1

H NMR (CDCl3) δ: 9,19 (s, 1H), 9,20 (d, J=5,2 Hz, 1H), 8,69 (dt, J=4,7, 1,7 Hz,
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1H), 8,56 (dd, J=6,9, 0,8 Hz, 1H), 8,24-8,34 (m, 2H), 7,77-7,89 (m, 1H), 7,627,77 (m, 1H), 7,46-7,58 (m, 1H), 7,41-7,43 (m, 1H), 7,40 (d, J=7,8 Hz, 1H), 7,33
(d, J=7,7 Hz, 1H), 6,87-6,96 (m, 2H), 6,52 (d, J=7,7 Hz, 1H), 5,17 (d, J=7,7 Hz,
1H), 3,80 (s, 3H), 3,48 (q, J=7,1 Hz, 1H), 1,24-1,47 (m, 2H), 0,67 (d, J=8,7 Hz,
2H)
1

415

H NMR (CDCl3) δ: 9,20 (d, J=2,5 Hz, 1H), 8,70 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,57 (d,
J=0,8 Hz, 1H), 8,25-8,33 (m, 2H), 7,82 (d, J=9,0 Hz, 1H), 7,71 (dd, J=9,1, 1,6 Hz,
1H), 7,52 (dd, J=8,2, 4,7 Hz, 1H), 6,16 (d, J=7,6 Hz, 1H), 3,60-3,72 (m, 1H), 1,35
(d, J=6,6 Hz, 3H), 0,87-1,05 (m, 1H), 0,42-0,62 (m, 3H), 0,34 (dt, J=9,8, 4,7 Hz,
1H)

1

416

H NMR (acetón-d6) δ: 9,37 (d, J=2,2 Hz, 1H), 9,18-9,31 (m, 1H), 8,69 (dd, J=4,7,
1,4 Hz, 1H), 8,36-8,56 (m, 3H), 7,88 (d, J=9,0 Hz, 1H), 7,80 (d, J=9,1 Hz, 1H),
7,65 (ddd, J=8,4, 4,7, 0,6 Hz, 2H), 4,63 (d, J=6,6 Hz, 1H), 1,19 (d, J=6,6 Hz, 6H)

1

420

H NMR (CDCl3) δ: 9,21 (d, J=2,4 Hz, 1H), 8,70 (d, J=5,1 Hz, 1H), 8,59 (s, 1H),
8,25-8,35 (m, 2H), 7,84 (d, J=8,9 Hz, 1H), 7,72 (d, J=8,9 Hz, 1H), 7,52 (ddd,
J=8,3, 4,8, 0,6 Hz, 1H), 6,64 (br s, 1H), 4,15-4,27 (m, 1H), 4,05 (ddd, J=14,2, 6,8,
3,5 Hz, 1H), 3,52-3,66 (m, 3H), 2,02-2,17 (m, 2H), 1,87-2,02 (m, 2H)
1

421

H NMR (CDCl3) δ: 8,88 (d, J=2,2 Hz, 1H), 8,50-8,59 (m, 2H), 8,23-8,33 (m, 1H),
8,17 (t, J=2,2 Hz, 1H), 7,81 (dt, J=9,1, 0,9 Hz, 1H), 7,73 (dd, J=9,1, 1,7 Hz, 1H)
6,59 (br s, 1H), 4,03-4,19 (m, 1H), 3,77-3,95 (m, 3H), 3,38 (ddd, J=13,7, 7,6, 4,7
Hz, 1H), 2,62 (s, 3H), 2,01-2,17 (m, 1H), 1,89-2,01 (m, 2H), 1,56-1,74 (m, 3H)

1

422

H NMR (CDCl3) δ: 9,22 (s, 1H), 8,71 (d, J=5,2 Hz, 1H), 8,55-8,64 (m, 3H), 8,32
(ddd, J=8,3, 2,7, 1,5 Hz, 1H), 8,03 (d, J=9,0 Hz, 1H), 7,90 (dt, J=9,1, 0,9 Hz, 1H),
7,45-7,57 (m, 2H), 4,09 (q, J=9,9 Hz, 2H)

1

423

H NMR (CDCl3) δ: 9,23 (d, J=2,4 Hz, 1H), 8,98 (d, J=5,2 Hz, 2H), 8,62-8,75 (m,
1H), 8,56 (d, J=8,0 Hz, 2H), 8,44 (d, J=6,9 Hz, 1H), 8,26-8,38 (m, 1H), 8,16 (dd,
J=9,1, 1,6 Hz, 1H), 7,84-8,01 (m, 3H), 7,51 (dd, J=8,2, 4,7 Hz, 1H), 7,35 (t, J=4,8
Hz, 1H)
1

424

H NMR (CDCl3) δ: 9,19-9,27 (m, 8H), 8,90-9,09 (m, 5H), 8,72 (dd, J=4,7, 1,4 Hz,
5H), 8,64 (d, J=6,4 Hz, 4H), 8,49-8,58 (m, 4H), 8,33 (ddd, J=8,2, 2,6, 1,4 Hz,
6H), 8,10 (dd, J=9,2, 1,7 Hz, 5H), 7,96 (dt, J=9,1, 0,9 Hz, 5H), 7,54 (ddd, J=8,2,
4,8, 0,7 Hz, 5H)

1

428

H NMR (acetón-d6) δ: 9,36 (d, J=2,7 Hz, 1H), 9,10 (d, J=0,9 Hz, 1H), 8,70 (dd,
J=4,7, 1,3 Hz, 1H), 8,42-8,56 (m, 2H), 8,38 (d, J=1,3 Hz, 1H), 7,90 (dd, J=8,8,
0,9 Hz, 1H), 7,63-7,71 (m, 2H), 5,63 (s, 1H), 4,25 (qd, J=9,6, 6,5 Hz, 2H)

429

1
H NMR (acetón-d6) δ: 9,34 (d, J=2,5 Hz, 1H), 9,03 (s, 1H), 8,68 (d, J=5,3 Hz,
1H), 8,48 (ddd, J=8,4, 2,7, 1,4 Hz, 1H), 8,24 (d, J=1,1 Hz, 1H), 7,83 (dd, J=8,8,
0,9 Hz, 2H), 7,58-7,65 (m, 2H), 2,99 (d, J=3,9 Hz, 1H), 0,72-0,93 (m, 3H), 0,530,72 (m, 2H)
1

430

H NMR (CDCl3) δ: 9,22 (s, 1H), 8,77 (d, J=5,1 Hz, 2H), 8,70 (d, J=4,6 Hz, 1H),
8,52 (s, 1H), 8,38 (s, 1H), 8,31 (d, J=8,2 Hz, 1H), 7,82 (dd, J=17,3 Hz, 1H), 7,737,76 (m, 1H), 7,70 (d, J=8,7 Hz, 1H), 7,52 (ddd, J=8,3, 4,8, 0,8 Hz, 1H), 7,227,32 (m, 1H), 4,97 (d, J=4,4 Hz, 2H)

1

431

H NMR (CDCl3) δ: 9,21 (d, J=2,2 Hz, 1H), 8,71 (dd, J=7,1 Hz, 1H), 8,52 (d,
J=0,9 Hz, 1H), 8,12-8,34 (m, 2H), 7,82 (d, J=8,7 Hz, 2H), 7,49-7,61 (m, 2H), 3,83
(s, 3H)
1

432

H NMR (acetón-d6) δ: 9,35 (s, 1H), 9,05 (s, 1H), 8,68 (d, J=4,9 Hz, 1H), 8,49 (d,
J=8,3 Hz, 1H), 8,30 (s, 1H), 8,02 (br s, 1H), 7,85 (d, J=8,7 Hz, 1H), 7,59-7,69 (m,
2H), 3,62-3,69 (m, 2H), 2,74-2,83 (m, 3H), 2,16 (s, 3H)

433

1

H NMR (acetón-d6) δ: 9,36 (s, 1H), 9,06 (s, 1H), 8,68 (d, J=5,1 Hz, 1H), 8,49 (d,
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1

H NMR údajea

J=8,2 Hz, 1H), 8,31 (s, 1H), 7,85 (dd, J=8,7, 0,9 Hz, 2H), 7,62-7,67 (m, 2H), 4,61
(t, J=5,5 Hz, 1H), 3,55 (t, J=5,8 Hz, 2H), 3,38-3,40 (m, 6H)
1

434

H NMR (acetón-d6) δ: 9,36 (s, 1H), 9,08 (s, 1H), 8,69 (d, J=5,0 Hz, 1H), 8,49 (d,
J=8,2 Hz, 1H), 8,36 (s, 1H), 8,18 (d, J=8,8 Hz, 1H), 7,88 (d, J=8,8 Hz, 1H), 7,637,68 (m, 2H), 4,96-5,14 (m, 1H), 1,51 (d, J=7,1 Hz, 3H)

1

435

H NMR (acetón-d6) δ: 9,36 (d, J=7,1 Hz, 1H), 9,08 (s, 1H), 8,69 (d, J=5,2 Hz,
1H), 8,50 (ddd, J=8,4, 2,7, 1,4 Hz, 1H), 8,31-8,41 (m, 1H), 8,25 (br s, 1H), 7,88
(d, J=8,7 Hz, 1H), 7,63-7,69 (m, 2H), 6,14 (t, J=4,3 Hz, 1H), 3,84 (tdd, 2H)
1

436

H NMR (acetón-d6) δ: 9,36 (d, J=7,1 Hz, 1H), 9,08 (s, 1H), 8,69 (d, J=5,2 Hz,
1H), 8,50 (ddd, J=8,4, 2,7, 1,4 Hz, 1H), 8,31-8,41 (m, 1H), 8,25 (br s, 1H), 7,88
(d, J=8,7 Hz, 1H), 7,63-7,69 (m, 2H), 6,14 (t, J=4,3 Hz, 1H), 3,84 (tdd, 2H)
1

437

H NMR (acetón-d6) δ: 9,35 (s, 1H), 9,05 (s, 1H), 8,68 (d, J=5,0 Hz, 1H), 8,50 (s,
1H), 8,48 (d, J=8,2 Hz, 1H), 8,31 (s, 1H), 7,85 (dd, J=8,8, 0,9 Hz, 2H), 7,56-7,74
(m, 2H), 4,08 (dd, J=6,6, 5,2 Hz, 1H), 3,86 (ddd, J=8,1, 7,2, 6,1 Hz, 1H), 3,69 (td,
J=7,7, 6,5 Hz, 1H), 3,40-3,58 (m, 2H), 2,00-2,08 (m, 5H), 1,83-1,94 (m, 2H), 1,70
(dd, J=12,1, 8,7 Hz, 1H)
1

438

H NMR (CDCl3) δ: 9,04-9,20 (m, 2H), 8,79 (dd, J=4,7, 1,4 Hz, 1H), 8,36 (dd,
J=7,1, 1,1 Hz, 1H), 8,16 (ddd, J=8,2, 2,6, 1,5 Hz, 1H), 7,79 (dd, J=8,4, 1,1 Hz,
1H), 7,57 (ddd, J=8,2, 4,8, 0,8 Hz, 1H), 7,33 (dd, J=8,4, 7,0 Hz, 1H), 4,15 (dd,
J=6,4, 3,9 Hz, 1H), 3,72-3,91 (m, 3H), 3,62 (dt, J=13,9, 6,0 Hz, 1H), 1,95-2,11
(m, 1H), 1,84-1,95 (m, 2H), 1,69 (dd, J=12,2, 8,7 Hz, 2H)
1

462

H NMR (DMSO-d6) δ: 9,41 (d, J=0,9 Hz, 1H), 9,10 (t, J=1,7 Hz, 1H), 8,62 (t,
J=5,8 Hz, 1H), 8,35-8,40 (m, 1H), 8,31 (ddd, J=6,5, 1,6, 0,8 Hz, 1H), 8,11 (ddd,
J=8,5, 1,9, 0,8 Hz, 1H), 7,82 (dd, J=9,1, 1,6 Hz, 1H), 7,76 (dt, J=9,1, 0,9 Hz, 1H),
7,64 (dd, J=8,5, 6,5 Hz, 1H), 4,01 (t, J=6,3 Hz, 1H), 3,80 (ddd, J=8,1, 7,1, 6,1 Hz,
1H), 3,58-3,70 (m, 1H), 3,28-3,39 (m, 3H), 1,78-1,97 (m, 3H), 1,57-1,67 (m, 1H)

1

463

H NMR (DMSO-d6) δ: 9,49 (s, 1H), 9,46 (s, 1H), 8,88 (t, J=5,5 Hz, 1H), 8,76 (d,
J=5,2 Hz, 1H), 8,70-8,74 (m, 1H), 8,43 (s, 1H), 7,78-7,86 (m, 3H), 3,72-3,83 (m,
2H), 3,62 (q, J=6,2 Hz, 2H)

1

464

H NMR (CDCl3) δ: 9,08 (s, 1H), 9,00 (t, J=1,7 Hz, 1H), 8,12-8,28 (m, 1H), 7,858,06 (m, 1H), 7,80 (dd, J=8,4, 1,1 Hz, 1H), 7,41 (dd, J=8,4, 6,5 Hz, 1H), 7,317,36 (m, 1H), 6,48 (br s, 1H), 2,96 (dd, J=7,1, 3,9 Hz, 1H), 0,84-0,99 (m, 2H),
0,61-0,76 (m, 2H)
1

465

H NMR (CDCl3) δ: 8,99-9,09 (m, 3H), 8,21 (d, J=6,6 Hz, 2H), 7,84-7,96 (m, 2H),
7,80 (dt, J=8,4, 0,9 Hz, 2H), 7,30-7,47 (m, 5H), 6,17 (d, J=7,7 Hz, 2H), 3,98-4,19
(m, 2H), 2,09 (dd, J=12,5, 3,2 Hz, 4H), 1,80 (dt, J=13,8, 3,7 Hz, 4H), 1,69 (dt,
J=13,0, 3,7 Hz, 2H), 1,41-1,55 (m, 4H), 1,23-1,36 (m, 5H)

1

466

H NMR (CDCl3) δ: 8,91-9,08 (m, 2H), 8,23 (d, J=6,8 Hz, 1H), 7,95 (d, J=8,7 Hz,
2H), 7,81 (dd, J=8,4, 1,1 Hz, 2H), 7,34-7,56 (m, 4H), 6,61 (br s, 1H), 4,16-4,36
(m, 2H)

1
H NMR (CDCl3) δ: 9,19 (d, 1H), 8,63 (dd, 1H), 8,51 (d, 1H), 8,26 (dt, 1H), 8,03
467 (referenčný,
(s, 1H), 7,39 (dd, 1H), 7,16 (dd, 1H), 7,00 (s, 1H), 6,60 (br s, 1H), 4,10 (qd, 1H),
nie podľa
3,93 (dt, 1H), 3,89-3,76 (m, 2H), 3,38-3,29 (m, 1H), 2,11-2,02 (m, 1H), 2,00-1,83
vynálezu)
(m, 3H)
1

504
a1

H NMR (acetón-d6) δ: 9,29-9,35 (m, 2H), 8,62 (d, J=2,4 Hz, 1H), 8,46 (d, J=9,8
Hz, 1H), 7,89 (d, J=8,8 Hz, 2H), 7,68 (d, J=6,6 Hz, 1H), 7,42 (dd, J=7,5 Hz, 1H),
4,62 (t, J=5,5 Hz, 1H), 3,57 (t, J=5,8 Hz, 2H), 3,39 (s, 6H)

H NMR údaje sú v ppm smerom nadol od tetrametylsilánu. Väzby sú označené nasledovne: (s)singlet, (d)-dublet, (t)-triplet, (m)-multiplet, (dd)-dublet dubletov, (dt)-dublet tripletov, (br)-širovký.
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BIOLOGICKÉ PRÍKLADY VYNÁLEZU
Formulácia a metóda striekania pre testy A-F
[0284] Testované zlúčeniny sa pripravili s použitím roztoku obsahujúceho 10 % acetónu, 90 % vody
a 300 ppm neionogénneho povrchovo aktívneho činidla X-77® Spreader Lo-Foam Formula
obsahujúceho alkylarylpolyoxyetylén, voľné mastné kyseliny, glykoly a izopropanol (Loveland
Industries, Inc. Greeley , Colorado, USA). Formulované zlúčeniny sa aplikovali v 1 ml kvapaliny cez
rozprašovaciu trysku SUJ2 s 1/8 JJ bežným telom (Spraying Systems Co. Wheaton, Illinois, USA),
umiestnenú 1,27 cm (0,5 palca) nad hornou hranicou každej testovacej jednotky. Testované
zlúčeniny sa nastriekali v uvedených rýchlostiach a každý test sa opakoval trikrát.
Test A
[0285] Na vyhodnotenie hubenia pradiarky poľnej (Plutella xylostella (L.)) sa testovacia jednotka
skladala z malej otvorenej nádoby s rastlinou horčice starou 12-14 dní vo vnútri. Táto sa vopred
zamorila s ~ 50 novovyliahnutými larvami, ktoré boli do testovacej jednotky dávkované pomocou
šrotu z kukuričného klasu pomocou inokulátora. Larvy sa po podaní do testovacej jednotky
premiestnili na testovaciu rastlinu.
[0286] Testované zlúčeniny sa formulovali a postrekovali pri 250 a/alebo 50 ppm. Po postreku
formulovanej testovanej zlúčeniny sa každá testovacia jednotka nechala 1 hodinu vysušiť a potom
sa na jej vrchnú časť umiestnila čierna, tieniaca čiapočka. Testovacie jednotky sa držali 6 dní v
rastovej komore pri 25 °C a 70 % relatívnej vlhkosti. Poškodenie požieraním rastlín sa potom
vizuálne posúdilo na základe skonzumovaných listov a larvy sa hodnotili z hľadiska mortality.
[0287] Zo zlúčenín vzorca 1, testovaných pri 250 ppm, sa získali veľmi dobré až vynikajúce úrovne
účinnosti hubenia (40 % alebo menej poškodenia konzumáciou a/alebo 100 % mortalita) pre
nasledujúce: 309, 501, 502, 344, 431 a 466.
Test B
[0288] Na vyhodnotenie hubenia polokrídlovcov (Empoasca fabae (Harris)) prostredníctvom
kontaktných a/alebo systémových kompozícií sa testovacia jednotka skladala z malej otvorenej
nádoby s rastlinou fazule Soleil vo veku 5 až 6 dní (objavili sa primárne listy) vo vnútri. Na vrch
pôdy bol pridaný biely piesok a jeden z primárnych listov bol vyrezaný pred aplikáciou testovanej
zlúčeniny.
[0289] Testované zlúčeniny sa formulovali a postriekali pri 250 a/alebo 50 ppm. Po postreku
formulovanej testovanej zlúčeniny sa testovacie jednotky ponechali 1 hodinu vysušiť predtým, ako
boli potom zamorené 5 kusmi polokrídlovcov (dospelé vo veku 18 až 21 dní). Na vrch testovacej
jednotky bola umiestnená čierna tieniaca čiapočka a testovacie jednotky boli držané 6 dní v rastovej
komore pri 24 °C a 70 % relatívnej vlhkosti. Každá testovacia jednotka sa potom vizuálne
vyhodnotila na mortalitu hmyzu.
[0290] Zo zlúčenín vzorca 1, testovaných pri 250 ppm, vyplynula najmenej 80 % mortalita pre
nasledujúce: 21, 131, 133, 300, 309, 366, 367, 368, 370, 375, 380, 382, 386, 387, 388, 409 a 466.
[0291] Zo zlúčenín vzorca 1 testovaných pri 50 ppm vyplynula najmenej 80 % mortalita pre
nasledujúce: 309, 375, 380, 382, 386, 387 a 388.
Test C
[0292] Na hodnotenie hubenia vošky broskyňovej (Myzus persicae (Sulzer)) prostredníctvom
kontaktných a/alebo systémových prostriedkov sa testovacia jednotka skladala z malej otvorenej
nádoby s rastlinou reďkovky starou 12 až 15 dní. Táto sa vopred namorila umiestnením na listy
testovanej rastliny 30 až 40 kusmi hmyzu na kus odrezaného listu rastliny (metóda odrezaného
listu). Vošky sa presunuli na skúšobnú rastlinu, keď bol listový kus vysušený. Po zamorení bola
pôda testovacej jednotky pokrytá vrstvou piesku.
[0293] Testované zlúčeniny sa formulovali a postriekali pri 250 a/alebo 50 ppm. Po postreku
formulovanej testovanej zlúčeniny sa všetky testovacie jednotky nechali 1 hodinu vysušiť a potom
sa na povrchu umiestnila čierna, tieniaca čiapočka. Testovacie jednotky sa uchovávali 6 dní v
rastovej komore pri teplote 19 až 21 °C a relatívnej vlhkosti 50 až 70 %. Každá testovacia jednotka
sa potom vizuálne vyhodnotila na mortalitu hmyzu.
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[0294] Zo zlúčenín vzorca 1, ktoré boli testované pri 250 ppm, vyplynula najmenej 80 % mortalita
pre nasledujúce: 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35,
36, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72,
73, 74, 75, 76, 131, 132, 133, 300, 308, 309, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 329, 330, 331, 332, 333,
334, 335, 336, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 363, 364, 366,
370, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 387, 388, 393, 400, 401, 402, 403, 404, 409, 410,
411, 412, 413, 415, 416, 419, 462, 463, 464, 500, 501, 502 a 503.
[0295] Zo zlúčenín vzorca 1, ktoré boli testované pri 50 ppm, vyplynula najmenej 80 % mortalita pre
nasledujúce: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 39, 41,
42, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 76, 131, 132, 133, 300,
308, 309, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 340, 342, 343,
344, 345, 346, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 366, 374, 375, 376, 378, 380, 382, 387, 388, 401, 402,
403, 404, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 419, 462, 463, 464, 500, 501, 502 a 503.
Test D
[0296] Na hodnotenie hubenia vošky bavlníkovej (Aphis gossypii (Glover)) prostredníctvom
kontaktných a/alebo systémových prostriedkov sa testovacia jednotka skladala z malej otvorenej
nádoby s rastlinou bavlníka starou 6 až 7 dní. Táto sa vopred zamorila 30 až 40 kusmi hmyzu na
kus listu podľa metódy rezaného listu a pôda skúšobnej jednotky sa pokryla vrstvou piesku.
[0297] Testované zlúčeniny sa formulovali a postriekali pri 250 a/alebo 50 ppm. Po postreku sa
testovacie jednotky udržiavali v rastovej komore 6 dní pri 19 °C a 70 % relatívnej vlhkosti. Každá
testovacia jednotka sa potom vizuálne vyhodnotila na mortalitu hmyzu.
[0298] Zo zlúčenín vzorca 1 testovaných pri 250 ppm vyplynula najmenej 80 % mortalita pre
nasledujúce: 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 37, 39, 40, 41, 52, 54, 55, 58, 62, 63, 64, 66, 67,
68, 69, 70, 131, 133, 309, 323, 336, 342, 345, 348, 350, 351, 353, 366, 401, 403, 412, 419, 462,
464, 500, 501 a 503.
[0299] Zo zlúčenín vzorca 1, testovaných pri 50 ppm, vyplynula najmenej 80 % mortalita pre
nasledujúce: 6, 8, 14, 16, 19, 21, 24, 39, 41, 42, 52, 54, 58, 67, 76, 131, 133, 323, 348, 351, 401 a
403.
Test E
[0300] Na hodnotenie hubenia strapky západnej (Frankliniellla occidentalis (Pergande))
prostredníctvom kontaktných a/alebo systémových prostriedkov sa testovacia jednotka skladala z
malej otvorenej nádoby s rastlinou fazule Soleil starou 5 až 7 dní.
[0301] Testované zlúčeniny sa formulovali a postriekali pri 250 a/alebo 50 ppm. Po postreku sa
testovacie jednotky nechali 1 hodinu vysušiť a potom sa do každej jednotky pridalo 22 až 27
dospelých strapiek. Na povrchu bola umiestnená čierna tienená čiapočka a testovacie jednotky sa
udržiavali 6 dní pri 25 °C a 45-55 % relatívnej vlhkosti.
[0302] Zo zlúčenín vzorca 1 testovaných pri 250 ppm sa získali veľmi dobré až vynikajúce úrovne
účinnosti hubenia (30 % alebo menšie poškodenia rastlín a/alebo 100 % mortalita) pre nasledujúce:
13, 64, 68, 70, 72, 131, 132, 133, 314, 340, 348, 367, 409, 410, 415, 464 a 504.
Test F
[0303] Na hodnotenie hubenia belice tabakovej (Bemisia tabaci (Gennadius)) prostredníctvom
kontaktných a/alebo systémových prostriedkov sa testovacia jednotka skladala z malej otvorenej
nádoby s rastlinou bavlníka starou 12 až 14 dní vo vnútri. Pred aplikáciou postrekom sa z rastliny
odstránili obidve kotyledóny a zostal jeden pravý list na test. Dospelým beliciam sa umožnilo klásť
vajíčka na rastline a potom boli z testovacej jednotky odstránené. Rastliny bavlníka napadnuté
najmenej 15 vajíčkami boli podrobené testu na postrek.
[0304] Testované zlúčeniny sa formulovali a postriekali pri 250 a/alebo 50 ppm. Po postreku sa
testovacie jednotky nechali 1 hodinu vysušiť. Valce sa potom odstránili a jednotky sa odobrali do
rastovej komory a držali sa 13 dní pri teplote 28 °C a 50 až 70 % relatívnej vlhkosti. Každá
testovacia jednotka sa potom vizuálne vyhodnotila na mortalitu proti hmyzu.
[0305] Zo zlúčenín vzorca 1 testovaných pri 250 ppm vyplynula najmenej 50 % mortalita pre
nasledujúce : 8, 42, 58, 63, 64, 68, 72, 321, 324, 326, 330, 334, 339, 340, 348, 349, 360, 366, 368,
402, 403, 412 a 463.
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[0306] Zo zlúčenín vzorca 1, testovaných pri 50 ppm, vyplynula najmenej 50 % mortalita pre 326.
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Patentové nároky
1.

Zlúčenina vybraná zo vzorca 1, jej N-oxid alebo soľ,

kde
Q je

A je CH, CR1 alebo N;
každé R1 je nezávisle halogén, kyano, nitro, C1-C4 alkyl, C1-C4 haloalkyl, C1-C4 alkoxy, C1C4 haloalkoxy, C1-C4 alkyltio alebo C1-C4 haloalkyltio;
m je 0, 1, 2 alebo 3;
X1 je CR2 a X2, X3 a X4 sú každé nezávisle CR3; alebo X2 je CR2 a X1, X3 a X4 sú každé
nezávisle CR3;
R2 je C(=Z)NR6R7, N(R8)C(=Z)R9, C(=NR10)R11 alebo Qa;
každé Z je nezávisle O alebo S;
každé R3 je nezávisle H, halogén, kyano, nitro, C1-C4 alkyl, C1-C4 haloalkyl, C1-C4 alkoxy
alebo C1-C4 haloalkoxy;
Y2 je CR5a;
R5a je H, halogén, kyano, nitro, C1-C4 alkyl, C3-C6 cykloalkyl, C1-C4 haloalkyl, C1-C4 alkoxy
alebo C1-C4 haloalkoxy;
R6 je H, NR15R16, OR17, C(=NR10)R11, C(O)OR21, C(O)NR15R16, C(O)R22, S(O)nR23 alebo
Qb; alebo C1-C6 alkyl, C3-C6 cykloalkyl, C2-C6 alkenyl alebo C2-C6 alkinyl, každé
nesubstituované alebo substituované s najmenej jedným Rx;
R7 je H alebo Qb; alebo C1-C6 alkyl, C3-C6 cykloalkyl, C2-C6 alkenyl alebo C2-C6 alkinyl,
každé nesubstituované alebo substituované s najmenej jedným Rx; alebo
R6 a R7 spoločne s atómom dusíka, na ktorý sú naviazané, tvoria 3- až 10-členný kruh
obsahujúci členy kruhu vybrané z atómov uhlíka a až do 2 heteroatómov nezávisle
vybraných z jedného atómu kyslíka, jedného atómu síry a až do 2 atómov dusíka, kde až
2 atómy uhlíka ako členy kruhu sú nezávisle vybrané z C(=O) a C(=S) a atóm síry ako
člen kruhu je vybraný zo S, S(O) alebo S(O)2, uvedený kruh je nesubstituovaný alebo
substituovaný s až do 4 Rx; alebo
R6 a R7 sú spoločne brané ako =S(O)pR18R19 alebo =S(=NR20)R18R19;
každé Rx je nezávisle halogén, kyano, nitro, hydroxy, C1-C6 alkyl, C1-C6 haloalkyl, C3-C6
cykloalkyl, C1-C6 alkoxy, C1-C6 haloalkoxy, C3-C6 cykloalkoxy, C(=NR10)R11, C(O)OR21,
C(O)NR15R16, OC(O)R22, NR25R26, NR24C(O)R22 C(O)R22, S(O)nR23, Si(R28)3, OSi(R28)3
alebo Qb;
R8 je H, C(O)OR21, C(O)NR15R16, C(O)R22, S(O)nR23 alebo Qb; alebo C1-C6 alkyl, C3-C6
cykloalkyl, C2-C6 alkenyl alebo C2-C6 alkinyl, každé nesubstituované alebo substituované
s najmenej jedným Rx;
R9 je H, C(=NR10)R11, OR21 alebo NR15R16; alebo C1-C6 alkyl, C3-C6 cykloalkyl, C2-C6
alkenyl alebo C2-C6 alkinyl, každé nesubstituované alebo substituované s najmenej
jedným Rx; alebo fenyl, fenoxy alebo 5- alebo 6-členný heterocyklický aromatický kruh,
každý nesubstituovaný alebo substituovaný s najmenej jedným substituentom nezávisle
vybraným zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6
cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy; alebo 3- až 6-členný
heterocyklický nearomatický kruh, každý kruh obsahuje členy kruhu vybrané z atómov
uhlíka a až do 3 heteroatómov nezávisle vybraných z jedného atómu kyslíka, jedného
atómu síry a až do 2 atómov dusíka, kde najviac 1 atóm uhlíka ako člen kruhu je
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nezávisle vybraný z C(=O) a C(=S) a atóm síry ako člen kruhu je vybraný zo S, S(O)
alebo S(O)2, každý kruh je nesubstituovaný alebo substituovaný najmenej jedným
substituentom nezávisle vybraným zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro,
C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
každé R10 je nezávisle OR12, S(O)nR13 alebo NHR14;
každé R11 je nezávisle H; alebo C1-C6 alkyl, C3-C6 cykloalkyl, C2-C6 alkenyl alebo C2-C6
alkinyl, každé nesubstituované alebo substituované s najmenej jedným Rx; alebo C1-C6
alkoxy, C1-C6 haloalkoxy, C3-C6 cykloalkoxy, C(O)OR21, C(O)NR15R16, NR25R26,
NR24C(O)R22, C(O)R22 alebo Qb;
každé R12 je nezávisle C1-C4 alkyl, C3-C6 cykloalkyl, C1-C4 haloalkyl, C(O)R22, S(O)nR13
alebo Qb;
každé R13 je nezávisle C1-C4 alkyl alebo C1-C4 haloalkyl;
R14 je C1-C4 alkyl, C3-C6 cykloalkyl, C1-C4 haloalkyl, C(O)R22 alebo C(O)OR21; alebo fenyl,
nesubstituovaný alebo substituovaný najmenej jedným substituentom nezávisle vybraným
zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4
haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
každé R15 je nezávisle H, C1-C6 alkyl, C1-C4 haloalkyl, C(O)R27 alebo S(O)2R27; alebo fenyl
alebo 5- alebo 6-členný heterocyklický aromatický kruh, každý nesubstituovaný alebo
substituovaný s najmenej jedným substituentom nezávisle vybraným zo skupiny
pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu,
C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
každé R16 je nezávisle H, C1-C6 alkyl alebo C1-C4 haloalkyl; alebo
R15 a R16 spoločne s atómom dusíka, na ktorý sú naviazané, tvoria 3- až 7-členný kruh
obsahujúci členy kruhu vybrané z atómov uhlíka a až do 2 heteroatómov nezávisle
vybraných z jedného atómu kyslíka, jedného atómu síry a až do 2 atómov dusíka, kde až
2 atómy uhlíka ako členy kruhu sú nezávisle vybrané z C(=O) a C(=S) a atóm síry ako
člen kruhu je vybraný zo S, S(O) alebo S(O)2, uvedený kruh je nesubstituovaný alebo
substituovaný najmenej jedným substituentom nezávisle vybraným zo skupiny
pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu,
C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
R17 je C1-C4 alkyl, C3-C6 cykloalkyl alebo C1-C4 haloalkyl; alebo fenyl, nesubstituovaný
alebo substituovaný najmenej jedným substituentom nezávisle vybraným zo skupiny
pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu,
C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
každé R18 je nezávisle C1-C4 alkyl alebo C1-C4 haloalkyl; alebo fenyl, nesubstituovaný
alebo substituovaný najmenej jedným substituentom nezávisle vybraným zo skupiny
pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu,
C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
každé R19 je nezávisle C1-C4 alkyl alebo C1-C4 haloalkyl; alebo fenyl, nesubstituovaný
alebo substituovaný najmenej jedným substituentom nezávisle vybraným zo skupiny
pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu,
C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy; alebo
R18 a R19 spolu s atómom síry, na ktorý sú naviazané, tvoria kruh;
R20 je H, kyano, C1-C4 alkyl, C1-C4 haloalkyl alebo C(O)R22; alebo fenyl, nesubstituovaný
alebo substituovaný najmenej jedným substituentom nezávisle vybraným zo skupiny
pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu,
C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
každé R21 je nezávisle C1-C4 alkyl, C1-C4 haloalkyl, C3-C6 cykloalkyl alebo C3-C6
halocykloalkyl; alebo fenyl, nesubstituovaný alebo substituovaný najmenej jedným
substituentom nezávisle vybraným zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro,
C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
každé R22 je nezávisle C1-C4 alkyl, C1-C4 haloalkyl, C3-C6 cykloalkyl alebo C3-C6
halocykloalkyl; alebo fenyl, nesubstituovaný alebo substituovaný najmenej jedným
substituentom nezávisle vybraným zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro,
C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
každé R23 je nezávisle C1-C4 alkyl, C1-C4 haloalkyl, C3-C6 cykloalkyl, C3-C6 halocykloalkyl,
C3-C6 cykloalkylalkyl alebo C3-C6 halocykloalkylalkyl; alebo fenyl, nesubstituovaný alebo
substituovaný najmenej jedným substituentom nezávisle vybraným zo skupiny
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pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu,
C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
každé R24 je nezávisle C1-C4 alkyl;
každé R25 je nezávisle H, C1-C4 alkyl alebo C1-C4 haloalkyl; alebo fenyl, nesubstituovaný
alebo substituovaný najmenej jedným substituentom nezávisle vybraným zo skupiny
pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu,
C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
každé R26 je nezávisle C1-C4 alkyl alebo C1-C4 haloalkyl; alebo fenyl, nesubstituovaný
alebo substituovaný najmenej jedným substituentom nezávisle vybraným zo skupiny
pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu,
C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy; alebo
R25 a R26 nezávisle spolu s atómom dusíka, na ktorý sú naviazané, tvoria 3- až 7-členný
kruh obsahujúci členy kruhu vybrané z atómov uhlíka a až do 2 heteroatómov nezávisle
vybraných z jedného atómu kyslíka, jedného atómu síry a až do 2 atómov dusíka, kde až
2 atómy uhlíka ako členy kruhu sú nezávisle vybrané z C(=O) a C(=S) a atóm síry ako
člen kruhu je vybraný zo S, S(O) alebo S(O)2, uvedený kruh je nesubstituovaný alebo
substituovaný najmenej jedným substituentom nezávisle vybraným zo skupiny
pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu,
C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
každé R27 je nezávisle C1-C6 alkyl, C1-C6 haloalkyl, C1-C6 alkoxy, C1-C6 haloalkoxy alebo
NR29R30; alebo fenyl alebo 5- alebo 6-členný heterocyklický aromatický kruh, každý
nesubstituovaný alebo substituovaný s najmenej jedným substituentom nezávisle
vybraným zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6
cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
každé R28 je nezávisle C1-C6 alkyl, C3-C6 cykloalkyl alebo fenyl;
každé R29 je nezávisle H alebo Qb; alebo C1-C6 alkyl, C3-C6 cykloalkyl, C2-C6 alkenyl alebo
C2-C6 alkinyl, každé nesubstituované alebo substituované s najmenej jedným
substituentom nezávisle vybraným zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro,
C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
každé R30 je nezávisle H alebo Qb; alebo C1-C6 alkyl, C3-C6 cykloalkyl, C2-C6 alkenyl alebo
C2-C6 alkinyl, každé nesubstituované alebo substituované s najmenej jedným
substituentom nezávisle vybraným zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro,
C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy; alebo
R29 a R30 spoločne s atómom dusíka, na ktorý sú naviazané, tvoria 3- až 10-členný kruh
obsahujúci členy kruhu vybrané z atómov uhlíka a až do 2 heteroatómov nezávisle
vybraných z jedného atómu kyslíka, jedného atómu síry a až do 2 atómov dusíka, kde až
2 atómy uhlíka ako členy kruhu sú nezávisle vybrané z C(=O) a C(=S) a atóm síry ako
člen kruhu je vybraný zo S, S(O) alebo S(O)2, uvedený kruh je nesubstituovaný alebo
substituovaný až 4 substituentmi nezávisle vybranými zo skupiny pozostávajúcej z
halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu, C1-C4 alkoxy a
C1-C4 haloalkoxy;
Qa je 5- až 10-členný aromatický kruh alebo kruhový systém, každý kruh alebo kruhový
systém obsahuje členy kruhu vybrané z atómov uhlíka a až do 3 heteroatómov nezávisle
vybraných z jedného atómu kyslíka, jedného atómu síry a až do 3 atómov dusíka, kde až
2 atómy uhlíka ako členy kruhu sú nezávisle vybrané z C(=O) a C(=S) a atóm síry ako
člen kruhu je vybraný zo S, S(O) alebo S(O)2, každý kruh alebo kruhový systém je
nesubstituovaný alebo substituovaný s najmenej jedným Rx; alebo 3- až 6-členný
čiastočne nasýtený kruh, každý kruh obsahuje členy kruhu vybrané z atómov uhlíka a až
do 2 heteroatómov nezávisle vybraných z jedného atómu kyslíka, jedného atómu síry a až
do 2 atómov dusíka, kde až 2 atómy uhlíka ako členy kruhu sú nezávisle vybrané z C(=O)
a C(=S) a atóm síry ako člen kruhu je vybraný zo S, S(O) alebo S(O)2, každý kruh
nesubstituovaný alebo substituovaný najmenej jedným substituentom nezávisle vybraným
zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro, C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkyl, C1-C4
haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
každé Qb je nezávisle fenyl, 5- alebo 6-členný heterocyklický aromatický kruh alebo 3- až
6-členný heterocyklický nearomatický kruh, každý kruh obsahuje členy kruhu vybrané z
atómov uhlíka a až do 2 heteroatómov nezávisle vybraných z jedného atómu kyslíka,
jedného atómu síry a až do 2 atómov dusíka, kde až 2 atómy uhlíka ako členy kruhu sú
nezávisle vybrané z C(=O) a C(=S) a atóm síry ako člen kruhu je vybraný zo S, S(O)
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alebo S(O)2, každý kruh nesubstituovaný alebo substituovaný najmenej jedným
substituentom nezávisle vybraným zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, kyano, nitro,
C1-C4 alkylu, C3-C6 cykloalkylu, C1-C4 haloalkylu, C1-C4 alkoxy a C1-C4 haloalkoxy;
každé n je nezávisle 0, 1 alebo 2; a
p je 1 alebo 2.
2.

Zlúčenina podľa nároku 1, kde
A je CH alebo CF; a
m je 0.

3.

Zlúčenina podľa nároku 1, ktorá je vybraná zo skupiny pozostávajúcej z:
N-(1-metyletyl)-2-(3-pyridinyl)-2H-indazol-4-karboxamid;
N-cyklopropyl-2-(3-pyridinyl)-2H-indazol-4-karboxamid;
N-cyklohexyl-2-(3-pyridinyl)-2H-indazol-4-karboxamid;
2-(3-pyridinyl)-N-(2,2,2-trifluóretyl)-2H-indazol-4-karboxamid;
2-(3-pyridinyl)-N-[(tetrahydro-2-furanyl)metyl]-2H-indazol-5-karboxamid;
metyl-2-[[2-(3-pyridinyl)-2H-indazol-5-yl]karbonyl]hydrazínkarboxylát;
N-(2,2-difluórpropyl)-2-(3-pyridinyl)-2H-indazol-5-karboxamid;
2-(3-pyridinyl)-N-(2-pyrimidinylmetyl)-2H-indazol-5-karboxamid; a
N-[(5-metyl-2-pyrazinyl)metyl]-2-(3-pyridinyl)-2H-indazol-5-karboxamid.

4.

Kompozícia obsahujúca zlúčeninu podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3 a najmenej jednu
ďalšiu zložku vybranú zo skupiny pozostávajúcej z povrchovo aktívnych látok, tuhých riedidiel
a kvapalných riedidiel, pričom uvedená kompozícia voliteľne ďalej obsahuje namenej jednu
ďalšiu biologicky aktívnu zlúčeninu alebo činidlo.

5.

Kompozícia podľa nároku 4, kde najmenej jedna ďalšia biologicky aktívna zlúčenina alebo
činidlo je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z abamektínu, acefátu, acechinocylu,
acetamipridu,
akrinatrínu,
afidopyropénu,
amidoflumetu,
amitrazu,
avermektínu,
azadirachtínu, azinfos-metylu, benfurakarbu, bensultapu, bifentrínu, bifenazátu, bistriflurónu,
borátu, buprofezínu, kadusafosu, karbarylu, karbofuránu, kartapu, karzolu, chlorantraniliprolu,
chlórfenapyru, chlórfluazurónu, chlórpyrifosu, chlórpyrifos-metylu, chromafenozidu,
klofentezínu, klotianidínu, kyantraniliprolu, cyklaniliprolu, cykloprotrínu, cykloxapridu,
cyflumetofénu, cyflutrínu, beta-cyflutrínu, cyhalotrínu, gama-cyhalotrínu, lambda-cyhalotrínu,
cypermetrínu, alfa-cypermetrínu, zeta-cypermetrínu, cyromazínu, deltametrínu, diafentiurónu,
diazinónu, dieldrínu, diflubenzurónu, dimeflutrínu, dimehypu, dimetoátu, dinotefuránu,
diofenolánu, emamektínu, endosulfánu, esfenvalerátu, etiprolu, etofénproxu, etoxazolu,
fenbutatín oxidu, fenitrotiónu, fenotiokarbu, fenoxykarbu, fenpropatrínu, fenvalerátu, fipronilu,
flometochínu, flonikamidu, flubendiamidu, flucytrinátu, flufenerimu, flufenoxurónu,
flufenoxystrobínu, fluensulfónu, fluopyramu, flupyradifurónu, fluvalinátu, tau-fluvalinátu,
fonofosu, formetanátu, fostiazátu, halofenozidu, heptaflutrínu, hexaflumurónu, hexytiazoxu,
hydrametylnónu, imidaklopridu, indoxakarbu, insekticídnych mydiel, izofénfosu, lufenurónu,
malatiónu, meperflutrínu, metaflumizónu, metaldehydu, metamidofosu, metidatiónu,
metiodikarbu, metomylu, metoprénu, metoxychlóru, metoxyfenozidu, metoflutrínu,
monokrotofosu, monofluórtrínu, nikotínu, nitenpyrámu, nitiazínu, novalurónu, noviflumurónu,
oxamylu, paratiónu, paratión-metylu, permetrínu, forátu, fosalónu, fosmetu, fosfamidónu,
pirimikarbu, profenofosu, proflutrínu, propargitu, protrifénbutu, pyflubumidu, pymetrozínu,
pyrafluprolu, pyretrínu, pyridabénu, pyridalylu, pyrifluchinazónu, pyriminostrobínu, pyriprolu,
pyriproxyfénu, rotenónu, ryanodínu, silafluofénu, spinetorámu, spinosadu, spirodiklofénu,
spiromesifénu, spirotetramatu, sulprofosu, sulfoxaflóru, tebufenozidu, tebufénpyradu,
teflubenzurónu, teflutrínu, terbufosu, tetrachlórvinfosu, tetrametrínu, tetrametylflutrínu,
tiaklopridu, tiametoxámu, tiodikarbu, sodnej soli tiosultapu, tioxazafénu, tolfénpyradu,
tralometrínu, triazamátu, trichlorfónu, triflumezopyrimu, triflumurónu, Bacillus thuringiensis
delta-endotoxínov,
entomopatogénnych
baktérií,
entomopatogénnych
vírusov
a
entomopatogénnych húb.
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6.

Kompozícia podľa nároku 5, kde najmenej jedna ďalšia biologicky aktívna zlúčenina alebo
činidlo je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z abamektínu, acetamipridu, akrinatrínu,
afidopyropénu, amitrazu, avermektínu, azadirachtínu, benfurakarbu, bensultapu, bifentrínu,
buprofezínu, kadusafosu, karbarylu, kartapu, chlorantraniliprolu, chlórfenapyru, chlórpyrifosu,
klotianidínu, kyantraniliprolu, cyklaniliprolu, cykloprotrínu, cyflutrínu, beta-cyflutrínu,
cyhalotrínu, gama-cyhalotrínu, lambda-cyhalotrínu, cypermetrínu, alfa-cypermetrínu, zetacypermetrínu, cyromazínu, deltametrínu, dieldrínu, dinotefuránu, diofenolánu, emamektínu,
endosulfánu, esfenvalerátu, etiprolu, etofénproxu, etoxazolu, fenitrotiónu, fenotiokarbu,
fenoxykarbu, fenvalerátu, fipronilu, flometochínu, flonikamidu, flubéndiamidu, flufenoxurónu,
flufenoxystrobínu, fluensulfónu, flupyradifurónu, fluvalinátu, formetanátu, fostiazátu,
heptaflutrínu, hexaflumurónu, hydrametylnónu, imidaklopridu, indoxakarbu, lufenurónu,
meperflutrínu, metaflumizónu, metiodikarbu, metomylu, metoprénu, metoxyfenozidu,
metoflutrínu, monofluorotrínu, nitenpyrámu, nitiazínu, novalurónu, oxamylu, pyflubumidu,
pymetrozínu, pyretrínu, pyridabénu, pyridalylu, pyriminostrobínu, pyriproxyfénu, ryanodínu,
spinetorámu, spinosadu, spirodiklofénu, spiromesifénu, spirotetramatu, sulfoxafloru,
tebufenozidu, tetrametrínu, tetrametylflutrínu, tiaklopridu, tiametoxámu, tiodikarbu, sodnej soli
tiosultapu, tralometrínu, triazamátu, triflumezopyrimu, triflumurónu, Bacillus thuringiensis
delta-endotoxínov, všetkých kmeňov Bacillus thuringiensis a všetkých kmeňov nukleo
polyhedróznych vírusov.

7.

Spôsob hubenia bezstavovcových škodcov zahrnujúci uvedenie bezstavovcového škodcu
alebo jeho prostredia do kontaktu s biologicky účinným množstvom zlúčeniny podľa
ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, s výhradou, že tento spôsob nie je spôsobom liečenia
ľudského alebo zvieracieho tela terapiou.

8.

Spôsob podľa nároku 7, kde prostredím je rastlina.

9.

Spôsob podľa nároku 7, kde prostredím je semeno.

10.

Spôsob podľa nároku 9, kde semeno je potiahnuté zlúčeninou podľa ktoréhokoľvek z nárokov
1 až 3 formulovanou ako kompozícia obsahujúca filmotvorné alebo adhezívne činidlo.

11.

Zlúčenina podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, na použitie na ochranu zvieraťa pred
bezstavovcovým parazitickým škodcom alebo na kontrolu invázie alebo infekcie zvieraťa
bezstavovcovým parazitickým škodcom.

12.

Ošetrené semeno obsahujúce zlúčeninu podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3 v množstve
od 0,0001 do 1 % hmotnostného semena pred ošetrením.

13.

Zlúčenina vybraná zo skupiny pozostávajúcej z kyseliny 2-(3-pyridinyl)-2H-indazol-5karboxylovej, 2-(3-pyridinyl)-2H-indazol-5-karbonylchloridu, kyseliny 2-(3-pyridinyl)-2Hindazol-4-karboxylovej a 2-(3-pyridinyl)-2H-indazol-4-karbonylchloridu.

