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 االقحوانوانتاج بعض  الصبغات الكاروتينودية والفالبونات لنبات 

Calendula officinalis L.  
ُ)Effect of magnetized treatment of irrigation water and seeds on some 

vegetative growth , flower , some carotenoids pigments production 
&flavonal percentage of calendula officinalis L. (  

  )25/5/2011(/  315-ح, مجلة علوم المستنصرية 
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