divizna velkovětá
Verbascum densiflorum  Schrad.
čeleď: krtičníkovité – Scrophulariaceae

slovenský název:  divozel veľkokvetý
anglický název: 
německý název: Grossglumige königskerze
lidové názvy (české): Svícen, Petrov hůl, Svíce královská, Psí ocas, Kruželice

Původ druhu:  
Místo původu divizny není zcela přesně známo.Vzhledem k tomu, že se vyskytuje po celé Evropě, pravděpodobný původ bude ve střední Evropě.

Areál rozšíření: 
Je rozšířená po celé Evropě a oblast výskytu zasahuje až do Přední Asie. V ČR se vyskytuje v nižších polohách na slunných místech. Roste na kamenitých svazích, úvozech, u cest, u železničních náspů, na okraji doubrav ale i ve vinicích a ruderálních stanovištích.

Popis rostliny: 
	je to dvouletá bylina
	z dvouletého kořene nejprve vyrůstá v prvním roce růžice přízemních listů, ve druhém roce pak asi 2m vysoká plstnatá lodyha.

listy jsou střídavé, podlouhle eliptičné, žlutavě plstnaté
květy jsou pětidílné, zvonkovité, mají plstnatý kalich a jsou jasně žluté. Mají pěticípé, srostlé kolovité koruny, která je plošně rozložená. Pět tyčinek srůstá s korunní trubkou a jsou rozlišeny na 3 horní a 2 spodní, jejichž nitky jsou lysé a pouze dvakrát delší než prašníky.
květenstvím je hlávka
	kvete od V do IX

 plodem je tobolka
	po vysemenění hyne již v témže roce


Obsahové látky: 
Květ divizny obsahuje hlavně slizové látky, saponiny, cukr, flavonoidy a malé množství silice. Obsahové látky divizny umožňují odkašlávání, tlumí dráždivý kašel a působí protizánětlivě při zánětech úst a hrtanu. Také uvolňují křeče a má potivé účinky.
Odvar z listů pomáhá od průjmu. Šťáva vytlačená z listů nebo vodou spařené listy se používají jako obklady na opuchliny a vředy. Podporují jejich změknutí, popřípadě zhnisání a provalení.

Ekologie:
 vyskytuje se na slunných místech. Není náročná na kvalitu půdy.	

Význam a využití v praxi:
Zemědělský význam nemá. V průmyslovém využití se nepoužívá. 
Je to významná léčivá rostlina. Používá se zejména ve farmacii do mastí, tinktur a čajových směsí. Vhodná na nachlazení a kašel látky toto umožňující jsou nazývány flavonidy a saponiny.

Zajimavosti: 
Kvetoucí divizna odpuzuje myši. Semena jsou poněkud jedovatá a po vhození do vody omamují ryby tak, že je lze chytat rukou. Květy se mohou přidávat jako aroma do žvýkacího tabáku a do likérů. Přispívají také ke zlepšení vzhledu čajových směsí. Není vhodná k dlouhodobému používaní. Patří k důležitým medonosným rostlinám. Latinský název Verbascum vznikl zkomolením slova barbascum (barba = vous), které připomíná plstnaté ochlupení celé rostliny.
K získání kvalitní drogy je nutné sbírat květ za suchého slunného počasí. Sbírá se jen žlutá okvětní koruna s tyčinkami bez kalichu. Květy se suší pokud možno co nejrychleji. Umělá teplota nesmí přesáhnou 50°C. Květy se otevírají přes noc, za svítání jsou již vyvinuté a v poledne opadávají.
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