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Belgie  
Výrazně chladnější období, které začalo na konci dubna, pokračovalo až do poloviny května. Po něm se teploty pohybovaly kolem  průměru. Od konce 

května dále rostly. Dosáhly nadprůměrných hodnot. Maximální teploty se v některých regionech počátkem června na jeden až dva dny vyšplhaly na 30 °C.  

Během zbytku zájmového období těchto vysokých hodnot už nedosáhly. Celkově bylo období o něco chladnější než obvykle. Dešťové srážky byly poměrně 

dobře rozloženy, většinou přes časté malé události. Výjimkou byl začátek června, kdy bouřky přinesly hojnější déšť (částečně ve formě krupobití), zejména 

v pobřežních oblastech. Za celé období byly srážky ve většině regionů na úrovni dlouhodobého průměru nebo těsně nad ním. Zimní obilniny jsou ve vývoji 

stále mírně napřed a obecně se dobře zotavily ze suchých podmínek. Nízké obsahy půdních vod zůstaly problémem do konce května. Ve většině regionů 

jsou nyní blízko dlouhodobému průměru. Cukrová řepa, brambory a kukuřice jsou obecně poněkud pozadu ve vývoji, ale s velkými odchylkami (často i 

uvnitř polí), v závislosti na podmínkách vlhkosti půdy kolem setí/sadby, hloubky výsevu a data setí/sadby. Porost by měl být uzavřen před nejdelším dnem, 

aby se předešlo ztrátám výnosového potenciálu, a to nemusí být ve všech regionech dosaženo. Relativně vysoký tlak škůdců a chorob se týká jak zimních, 

tak letních plodin. Prognózy výnosů pro zimní i letní plodiny zůstaly prakticky beze změny. Většinou se blíží pětiletému průměru. 

 

 

Bělorusko 
Povětrnostní podmínky během zájmového období byly pro plodiny příznivé. Hojné srážky během první květnové dekády zmírnily sucho, které nastalo v 

průběhu dubna. První květnová dekáda byla neobvykle chladná. Následovaly teploty, které se pohybovaly nad dlouhodobým průměrem a převládaly až do 

první dekády v červnu. Zimní plodiny jsou pokročilém vývojovém stádiu. Zimní obiloviny začínají kvést. Vývoj jarních a letních plodin probíhá dobře. 

Pozitivní prognóza výnosů zůstává zachována. 

 

Bosna a Hercegovina 
Data nejsou dostupná. 

 

Bulharsko  
Od 1. května do 10. června se teploty v Bulharsku pohybovaly blízko dlouhodobému průměru. Teploty v první polovině května byly podprůměrné, zatímco 

od konce května převažovaly nadprůměrné teploty. Déšť byl v první květnové a červnové dekádě nadprůměrný a obzvláště hojný. Kumulativní srážky 

překročily v severních a východních částech země dlouhodobý průměr o 40-110%, zatímco jihozápadní oblasti (Yugozapaden a Yuzhen Tsentralen) 

zaznamenaly průměrné srážkové úhrny. Déšť ve většině částí Bulharska udržoval hladinu vlhkosti v půdě nebo ji dokonce zvyšoval na nadprůměrné 

hodnoty. Tyto podmínky podporovaly adekvátní zásobování vodou během období plnění zrna u zimních obilovin. Vlhké počasí také zvýšilo pravděpodobnost 

výskytu škůdců a chorob. Kvůli podprůměrným srážkám na jaře tohoto roku zůstala v některých částech Yuzhen Tsentralen a Severoiztochen dodávka 

vody do poloviny května nižší než optimální. Pro zemi jako celek modelové simulace ukazují nadprůměrnou akumulaci biomasy a tvorbu výnosů pro zimní 

obiloviny. Prognózy výnosů byly revidovány mírně směrem nahoru. Vývoj letních plodin je odpovídající nebo pokročilý. Výsledky  simulace plodin ukazují 

nadprůměrný vývoj listů a akumulaci biomasy. V důsledku toho jsou prognózy výnosů pozitivní a překračují pětiletý průměr, i když jsou nižší než loňské 

rekordní úrovně. 

 

Černá Hora 
Data nejsou dostupná. 

 

Česká republika 
Po nezvykle chladné anomálii počasí v květnu, kdy průměrné teploty klesly o nejméně 2 °C (regionálně více než 3 °C) pod dlouhodobý průměr, následoval 

teplý začátek června. Anomálie chladného počasí byla doprovázena bohatými srážkami. Východní polovina České republiky zaznamenala anomálie srážek 

až o 80% nad dlouhodobým průměrem. Na západě byly zaznamenány sezónní srážkové úhrny. První červnová dekáda přinesla další srážky (kromě západní 

části). Anomálie chladného květnového počasí způsobila zpoždění vývoje letních plodin. Zimní plodiny jsou v důsledku předchozích teplých povětrnostních 

podmínek stále v pokročilém vývojovém stádiu. Dešťové srážky ve střední a západní části země přispěly ke snížení deficitu vlhkosti v horních vrstvách 

půdy, což je velmi důležité pro letní plodiny. Prognóza výnosů pšenice však zůstává nezměněna v důsledku předchozího sucha, které značně omezilo 

výnosový potenciál. 

 

Dánsko 

V průběhu zájmového období odpovídaly kumulativní srážky sezónnímu průměru. Teploty zůstaly podprůměrné až do poloviny května, což po dlouhém 

suchém dubnovém období snížilo poptávku po vodě. V druhé polovině května se teploty zvýšily na nadprůměrné a jen několik dní na konci května byly 

zaznamenány teploty pod sezónním průměrem. Povětrnostní podmínky v průběhu zájmového období byly pro růst plodin a zejména pro jarní obiloviny, 

které se zotavily ze suchých podmínek, příznivé. Přestože hladiny podzemních vod nebyly po loňském suchu plně obnoveny, pozorované srážky poskytly 

dostatek vody pro zimní plodiny a jarní obilniny. Dlouhodobý dešťový deficit pozorovaný v předchozím zájmovém období snížil tlak chorob. Kumulativní 

srážky zaznamenané od podzimu se blíží průměru.  Prognózy výnosů pro ozimé plodiny a řepku jsou nad pětiletým průměrem. Prognózy výnosů pro jarní 

plodiny jsou vyšší než minulý měsíc. Výnos letních plodin odpovídá trendu. Sezóna teprve začíná. 

 

Francie 
V průběhu zájmového období bylo množství napadených srážek průměrné až nadprůměrné, s výjimkou jihovýchodních oblastí (Rhône Alpes, Auvergne, 

Franche-Comte a Provence-Alpes-Côte d'Azur), kde kumulativní srážky byly v porovnání s průměrem o 40% nižší. Po chladném počasí, vyskytujícím se 

během prvních květnových dnů, následovaly teploty, které na severu země odpovídaly sezónnímu průměru, zatímco na jihu země byly mírně podprůměrné. 

První červnové dny byly teplejší než obvykle. Maximální teploty mírně překročily 30 °C (a to 2. června, než se vrátily k sezónnímu průměru, po té, co na 

západním pobřeží zasáhla Francii bouře). Předpokládá se, že chladná rána na začátku května ani teplé počasí na začátku června, nebudou mít na plodiny 

významný dopad. Ve srovnání s minulým měsícem však některé nepříznivé události přispěly ke snížení prognózy výnosu u pšenice a ječmene ozimého, a 

to bouře ze 7. června, která způsobila, že část severních ozimých obilovin polehla; deštivé a vlhké počasí mezi 7. a 14. červnem, které způsobilo zvýšený 

tlak chorob; nižší záření, které není příliš příznivé pro pšenici v počáteční fázi plnění zrna; a sucho, které zasáhlo jihovýchodní regiony. Podmínky koncem 

května - během kvetení pšenice - byly různorodé a pozdní odrůdy pšenice mohly být vystaveny deštivému a vlhkému počasí, podporující výskyt plísně. 

Prognózy výnosu týkající se pšenice měkké, ječmene ozimého, ječmene jarního, tritikale a žita jsou stále nad pětiletým průměrem, ale ve srovnání s 

minulým měsícem klesly, a to i vzhledem k nadprůměrným teplotám vyskytujícím se od poloviny června. Prognóza výnosů řepky je pod průměrem. Letní 

plodiny - kukuřice na zrno, slunečnice, brambory a cukrová řepa - jsou v dobrém stavu. Těží z dešťových srážek a teplého počasí, které po polovině června 

urychlí růst. 

 

Chorvatsko 
Květen byl podstatně chladnější než obvykle. Ve srovnání s dlouhodobým průměrem byly teplotní anomálie až o 3 ° C nižší. V nejvýznamnějších 

zemědělských oblastech překročily srážkové úhrny během zájmového období 150 mm. Vysoký počet deštivých dnů v květnu vyústil v podprůměrnou 

globální úroveň radiace. Během první červnové dekády se teploty zvýšily na nadprůměrné. Během stejného období se na západě země téměř 

nevyskytovaly srážky (východ Chorvatska zaznamenal 30 mm srážek). Studená a mokrá květnová anomálie počasí způsobila v mnoha zemědělských 

oblastech zpoždění setí a špatné podmínky pro pěstování letních plodin.  Zimní plodiny byly ovlivněny zvýšeným tlakem chorob a lokálně také 

zamokřením. Prognózy výnosů pro zimní plodiny byly proto mírně revidovány směrem dolů. Teplé a suché červnové počasí obecně zlepšilo polní 

podmínky, zejména pro letní plodiny. Vzhledem k tomu, že je příliš brzy hodnotit dopady (negativní i pozitivní) mokrých podmínek na letní plodiny, naše 

prognóza výnosů zůstává v souladu s dlouhodobým trendem.  



 

 

Itálie 
V květnu bylo na většině území vlhké počasí. V Emilia Romagna byly zaznamenány intenzivní srážky. Lokální povodně ovlivnily pastviny a pícniny. Neobvyklé 

krupobití a intenzivní deště byly pozorovány podél pobřeží Jaderského moře a v Campanii. Teploty byly obzvláště v jižních oblastech chladné. Pohybovaly 

se pod dlouhodobým průměrem o 2-4 ° C. Od začátku června následovaly sezónní teploty a srážky. V jižní Itálii se růst již opožděných zimních plodin dále 

zpomalil, čímž se prodloužila doba plnění zrna a zvýšila prognóza výnosu. Zimní plodiny v hlavních produkčních oblastech nyní ukončují fázi plnění zrna. 

Očekávaný nárůst teplot v příštím týdnu by měl napomoci zrání. Ve střední a severní Itálii jsou zimní plodiny v dobrém stavu, odkvetly a nyní jsou ve fázi 

plnění zrna. V údolí Po Valley chladné počasí vývoji letních plodin, již opožděných pozdním setím, nepomohlo. Kukuřice a sója  zůstávají ve srovnání s 

průměrným rokem nedostatečně rozvinuté, což zatím nemá negativní vliv na výnos. 

 

Litva 
V prvních dvou květnových dekádách převládaly neobvykle chladné teploty. Vyskytly se noční mrazy, bez větších následků. Poté zůstaly teploty převážně 

nadprůměrné. Kumulativní záření bylo na konci zájmového období celkově mírně podprůměrné. Po dubnovém sucho se v květnu zvýšil výskyt srážkových 

úhrnů, což vedlo na konci zájmového období k téměř průměrným kumulativním hodnotám. Květnové dešťové srážky do značné míry kompenzovaly nízké 

úrovně půdní vlhkosti v dubnu. Zlepšily se podmínky pro pěstování plodin, i když hladiny půdní vody zůstaly pro zimní obiloviny  pod průměrem. Modely 

ukazují průměrnou akumulaci biomasy a podprůměrný vývoj listové plochy pro zimní plodiny. Pro jarní plodiny jsou ukazatele pozitivní. Obilniny jsou v 

dobrém stavu. Jarní plodiny jsou ve vegetativním růstu, zimní plodiny ve fenofázi metání. Výsev i vzcházení cukrové řepy proběhli dobře. Prognózy výnosu 

většinou zůstávají blízko pětiletého průměru. 

 

Lucembursko 
Data nejsou dostupná. 

 

Maďarsko 
Maďarsko zaznamenalo v prvních dvou květnových dekádách mimořádné nízké denní teploty, což vedlo zejména v západní oblasti k negativní teplotní 

anomálii 2-4 °C. Od 20. května se denní teploty pohybovaly blízko dlouhodobého průměru nebo nad ním, maxima však překročily 30 °C pouze několikrát. 

Květen provázely časté a hojné srážky. Květnový srážkový úhrn byl v porovnání s průměrem dvojnásobný nebo trojnásobný. Od začátku června se výskyt 

srážkových úhrnů snížil. Dubnové sucho a chladné a deštivé květnové počasí bránili setí a včasnému vývoji letních plodin. Očekává se snížení ploch u 

kukuřice, slunečnice a sóji. Fenologický vývoj pozdě zasetých letních plodin byl ještě opožděn nízkými teplotami; tyto porosty jsou nyní nedostatečně 

rozvinuté. Ozimé plodiny po jarním suchu konečně v květnu dostaly adekvátní dodávky vody. Řepka i zimní obiloviny se částečně zotavily, což podpořilo 

růst plodin a zlepšení očekávaných výnosů. Nižší denní teploty příznivě prodlužují časnou dobu plnění zrna. Vlhko však zároveň zvýšilo tlak škůdců a chorob 

a snížilo účinnost kontroly plevelů. Prognóza výnosů pro ozimé obiloviny a řepku byla mírně revidována směrem nahoru. Prognóza výnosů pro letní plodiny 

odpovídá trendu. 

 

Moldávie 
Data nejsou dostupná. 

 

Německo 
Podmínky pro pěstování plodin stabilizoval květnový tolik potřebný déšť, který zvýšil obsah vody v půdě, která bude těsně před na vodu náročnou fází 

plnění zrna zimních obilovin velmi potřebná. Také v případě letních plodin může pomoci ve většině regionů udržet přiměřený růst. Na severu a zejména na 

severozápadě země byly srážky opět nižší než průměrné (v rozmezí 30-40 mm). Na jihu tomu s některými denními rekordními hodnotami blízko Alp, bylo 

opačně, kromě sušších míst v Bayern (Oberpfalz). Na severu a severovýchodě, zejména Braniborsko a sousední oblasti Sachsen-Anhalt, Sachsen a 

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen a Meklenbursko-Přední Pomořansko, srážky přinesly určitou úlevu, ale celková vodní bilance nejvíce postižených 

oblastí zůstává negativní. V těchto oblastech jsou plodiny i nadále pod tlakem z nedostatku vody. Bylo by zapotřebí více deště, aby fenofáze plnění zrna 

mohla proběhnout bez problémů. Teplotní sumy pro měsíc květen jsou pod dlouhodobým průměrem. Zpomalil se růst plodin. To má pozitivní účinky na 

zimní plodiny v důsledku prodloužené fáze vzniku oušek, ale také vliv na zpožděný start růstu letních plodin, i když v této fázi to nemusí mít dopad na 

výnosový potenciál. Teplotní deficit je výraznější na jihu než na severu. Během první poloviny května byly teploty podprůměrné (dokonce se vyskytly i 

noční mrazy). Pak oscilovaly kolem dlouhodobého průměru k první vlně horka na začátku června, končící lokálními škodlivými bouřkami. Vlna horka nejvíce 

zasáhla již suché oblasti. V důsledku srážek a mírných květnových teplot jsou vyhlídky průměrné, i když stále s vysokou mírou nejistoty. Prognózy výnosů 

byly revidovány směrem nahoru. Pohybují se nad úrovní loňských neuspokojivých výnosů i pětiletého průměru. 

 

Nizozemsko 
Výrazně chladnější období, které začalo na konci dubna, pokračovalo až do poloviny května. Po němž se teploty pohybovaly kolem průměru. Od konce 

května dále rostly. Dosáhly nadprůměrných hodnot. Maximální teploty se v některých regionech počátkem června na jeden až dva dny vyšplhaly na 30 °C.  

Během zbytku zájmového období těchto vysokých hodnot už nedosáhly. Celkově bylo období o něco chladnější než obvykle. Dešťové srážky byly poměrně 

dobře rozloženy, většinou přes časté malé události. Výjimkou byl začátek června, kdy bouřky přinesly hojnější déšť (částečně ve formě krupobití), zejména 

v pobřežních oblastech. Za celé období byly srážky ve většině regionů na úrovni dlouhodobého průměru nebo těsně nad ním, pouze ve střední a 

severovýchodní části Nizozemska zůstaly pod úrovní dlouhodobého průměru. Zimní obilniny jsou ve vývoji stále mírně napřed a obecně se v dubnu dobře 

zotavily ze suchých podmínek. Nízké obsahy půdních vod zůstaly problémem do konce května. Ve většině regionů jsou nyní blízko dlouhodobému průměru, 

s výjimkou východních a severovýchodních částí Nizozemska, kde zůstávají hluboko pod průměrem. Cukrová řepa, brambory a kukuřice jsou obecně 

poněkud pozadu ve vývoji, ale s velkými odchylkami (často i uvnitř polí), v závislosti na podmínkách vlhkosti půdy kolem setí/sadby, hloubky výsevu a 

data setí/sadby. Porost by měl být uzavřen před nejdelším dnem, aby se předešlo ztrátám výnosového potenciálu, a to nemusí být ve všech regionech 

dosaženo. Relativně vysoký tlak škůdců a chorob se týká jak zimních, tak letních plodin. Prognózy výnosů pro zimní i letní plodiny zůstaly prakticky beze 

změny; většinou se blíží pětiletému průměru. 

 

Polsko 
Po suchém dubnu přinesl květen velmi potřebné četné srážky. Půdní voda byla doplněna. Její obsah nyní dosahuje nadprůměrné úrovně. V jihovýchodních 

regionech se se vyskytly záplavy, které způsobily lokální škody na plodinách. Teploty během první poloviny května se pohybovaly pod dlouhodobým 

průměrem, zatímco v druhé polovině května kolem dlouhodobého průměru oscilovaly. První červnová dekáda byla spojena s nadprůměrnými teplotami a 

malými srážkami. Povětrnostní květnové podmínky umožnily po velmi suchém dubnu zotavení plodin. Ve většině země jsou ozimé i jarní obiloviny v dobrém 

stavu, i když u ozimů je pozorován zvýšený tlak škůdců a chorob. Modely ukazují, že vývoj plodin a akumulace biomasy jsou stále v pokročilém stádiu, a 

to i přes určité zpomalení růstu v důsledku chladnějších květnových teplot. Stav cukrové řepy se zlepšil, ale rostliny jsou stále menší než obvykle a pod 

vysokým tlakem škůdců a plevelů. Sadba brambor byla dokončena začátkem května. Časný vývoj byl kvůli chladnějším teplotám zpožděn. Teplé červnové 

počasí zase vývoj rostlin urychlilo. V současné době je průměrný. Prognózy výnosů se pohybují blízko pětiletého průměru, s výjimkou cukrové řepy, u které 

je prognóza, kvůli nepříznivým podmínkám na začátku sezóny, podprůměrná. 

 

Rakousko 
Po nezvykle chladné anomálii počasí v květnu, kdy průměrné teploty klesly o nejméně 2 °C (regionálně více než 3 °C) pod dlouhodobý průměr, následoval 

teplý začátek června. Anomálie chladného počasí byla doprovázena bohatými srážkami. Květnové srážkové úhrny překročily v severovýchodním Rakousku 

dlouhodobý průměr o více než 100%. Zbytek Rakouska zaznamenal anomálie srážek až o 80% nad dlouhodobým průměrem. První červnová dekáda 

přinesla v severovýchodním Rakousku další srážky. Anomálie v chladného květnového počasí způsobila zpoždění vývoje letních plodin. Zimní plodiny jsou 

v důsledku předchozích teplých povětrnostních podmínek stále v pokročilém vývojovém stádiu. 

 

 



 

Rumunsko 
První polovina května byla mnohem chladnější než obvykle, zejména v západním a středním Rumunsku. V důsledku toho se v těchto regionech zpomalil 

vývoj plodin. Po 20. květnu převažovaly nadprůměrné teploty a plodiny dokázaly vývoj dohnat. Vyskytlo se několik horkých dnů (1-4) a Tmax> 30 ° C, a 

to především v západních a jižních oblastech. Dešťové srážky byly značné. Ve většině krajů překročily úhrny srážek průměr o 25-150 mm, přičemž obsah 

půdní vlhkosti byl udržován na příznivě vysoké úrovni. Bylo zajištěno optimální zásobování vodou pro obilí ve fázi plnění zrna. Nicméně, v některých 

oblastech Macroregiunea Patru a Sud-Est, se srážky pohybovaly kolem průměru. Kvůli suchu z předešlého období tak nedošlo k optimálnímu zásobování 

plodin vodou. Reprodukční fáze zimních plodin, která je klíčová pro tvorbu výnosů, nebyla díky téměř průměrným tepelným podmínkám zkrácena. Podle 

našich modelů se množství biomasy blíží průměru. V jihovýchodní části země zůstává podprůměrné kvůli omezené dodávce vody. Satelitní snímky tuto 

negativní anomálii potvrzují. Nevýhodou bohatých srážek je zvýšený tlak škůdců a potenciální snížení kvality obilí. Prognóza výnosů pro zimní plodiny se 

blíží pětiletému průměru. Vývoj a růst letních plodin je odpovídající. Současný obsah vlhkosti v půdě představuje slibný začátek tohoto léta. 

 

Řecko 
Data nejsou dostupná. 

 

Slovensko 
Po nezvykle chladné anomálii počasí v květnu, kdy průměrné teploty klesly o nejméně 2 °C (regionálně více než 3 °C) pod dlouhodobý průměr, následoval 

teplý začátek června. Anomálie chladného počasí byla doprovázena bohatými srážkami. Květnové srážkové úhrny překročily na západním Slovensku 

dlouhodobý průměr o více než 100%. Východ Slovenska zaznamenal anomálie srážek až o 80% nad dlouhodobým průměrem. Anomálie v chladného 

květnového počasí způsobila zpoždění vývoje letních plodin. Zimní plodiny jsou v důsledku předchozích teplých povětrnostních podmínek stále v pokročilém 

vývojovém stádiu. Nedávné srážky zlepšily prognózy výnosů pšenice. 

 

Slovinsko 
Květen byl podstatně chladnější než obvykle. Ve srovnání s dlouhodobým průměrem byly teplotní anomálie až o 3 ° C nižší. V nejvýznamnějších 

zemědělských oblastech překročily srážkové úhrny během zájmového období 150 mm. Vysoký počet deštivých dnů v květnu vyústil v  podprůměrnou 

globální úroveň radiace. Během první červnové dekády se teploty zvýšily na nadprůměrné. Během stejného období se téměř nevyskytovaly srážky. Studená 

a mokrá květnová anomálie počasí způsobila v mnoha zemědělských oblastech zpoždění setí a špatné podmínky pro pěstování letních plodin.  Zimní plodiny 

byly ovlivněny zvýšeným tlakem chorob a lokálně také zamokřením. Prognózy výnosů pro zimní plodiny byly proto mírně revidovány směrem dolů. Teplé 

a suché červnové počasí obecně zlepšilo polní podmínky, zejména pro letní plodiny. Vzhledem k tomu, že je příliš brzy hodnotit dopady (negativní i pozitivní) 

mokrých podmínek na letní plodiny, naše prognóza výnosů zůstává v souladu s dlouhodobým trendem. 

 

Srbsko 
Data nejsou dostupná. 

 

Švýcarsko 
Data nejsou dostupná. 

 

Turecko 
Data nejsou dostupná. 

 

Ukrajina 
Zájmové období přineslo západní oblasti dvojnásobek průměrného množství deště. Globální záření bylo o 10-20% podprůměrné. Teploty převážně zůstaly 

nad sezónními hodnotami. Bohatý déšť a nízké záření na západě zvýšily tlak chorob a snížily fotosyntetickou aktivitu. Z tohoto důvodu se očekává mírný 

pokles výnosů pro zimní obiloviny. Dešťové srážky částečně zpozdily letní výsev. Nejvíce zasažena je sója. Setí kukuřice bylo opožděno v menší míře. 

Nadprůměrné teploty nejsou pro zimní plodiny příznivé a pravděpodobně povedou ke snížení hmotnosti zrna. Teploty se v současné době v celé zemi 

zvyšují na 25 °C, což bude mít dopad zejména na poslední zasetou pšenici. Na jihu začíná sklizeň zimních obilovin. Nedávné hojné srážky ji však o několik 

dní zpozdí (např. v Khersons'ka). Brzy zaseté letní plodiny jsou v dobrém stavu a těží z bohatých srážek. Zpožděné setí sóji a kukuřice na zrno může 

ovlivnit výnos později v sezóně. Zvyšuje se pravděpodobnost, že tyto plodiny budou vystaveny vysokým teplotám nebo nízké půdní vlhkosti. Prognóza 

výnosu zimních obilovin je vzhledem k podmínkám pozorovaným během zájmového období mírně pod rekordně vysokou hodnotou. Výnos letních plodin 

zatím odpovídá trendu. 
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