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Belgie  
Období od 1. června do 10. července bylo charakterizováno převážně teplejším počasím s pozitivní teplotní anomálií 1 až 2°C. Poslední červnový týden byl 

mimořádně teplý, první polovina července byla naopak v porovnání s průměrem chladnější. 5. červen 2019 byl v porovnání s historickými záznamy 

nejteplejší.  Srážky spadly před 20. červnem a během posledních dní zájmového období. Srážkové úhrny se pohybovaly od 40 mm nad dlouhodobým 

průměrem v severozápadních částech země až po 40 mm pod dlouhodobým průměrem ve východních částech země. Červnové vlny veder nezpůsobily 

vážné poškození plodin. V západních částech země byly negativní účinky zmírněny přiměřeným přísunem vody a vyváženy pozitivními účinky velmi 

příznivých povětrnostních podmínek, které předcházely tomuto období. Teploty ve východních částech země hraničících s Německem byly vyšší a srážky 

byly nižší, což způsobilo vyčerpání půdní vody. Pšenice a ječmen jarní v těchto oblastech byly negativně ovlivněny během fáze  plnění zrna. Cukrová řepa 

a brambory - již zaostávající - byly negativně ovlivněny během počáteční fáze tvorby výnosu. Prognóza výnosu pšenice a ječmene zůstává nad pětiletým 

průměrem. Obsah půdní vlhkosti u letních plodin je obecně podprůměrný. V několika oblastech byla zavedena opatření k užívání vody. K udržení potenciálu 

výnosů v nejvíce postižených regionech by bylo třeba nadprůměrných srážek a mírných teplot. Výhled na příští týden však předpovídá opět suché a horké 

počasí. Prognózy výnosu pro brambory, cukrovou řepu a kukuřici byly proto revidovány směrem dolů. Stále jsou blízko pětiletému průměru, ale s velkou 

mírou nejistoty.. 

 

Bělorusko 
Červen byl výrazně teplejší než obvykle (4°C nad dlouhodobým průměrem), zatímco srážky byly podprůměrné. Kombinace vysokých teplot a malých 

srážkových úhrnů vedla k neustálému snižování hladiny vody v půdě. Na začátku července teploty klesaly a zůstaly až do konce zájmového období 

podprůměrné. Ačkoli srážky byly na začátku července stále podprůměrné, částečně ve většině regionů doplnily půdní vodu. Záření bylo po celé zájmové 

období nadprůměrné. Suché a velmi teplé červnové počasí mělo negativní dopad na vývoj jarních a zimních obilovin (během fáze plnění zrna). Zimní a 

jarní obilniny jsou však stále v dobrém stavu. Nebyly pozorovány žádné negativní anomálie. Červnové počasí vedlo k pokročilému vývoji kukuřice na zrno 

a ke zvýšení akumulace biomasy. Prognóza výnosu pšenice a ječmene odpovídá pětiletému průměru, zatímco očekávaný výnos kukuřice na zrno je ve 

srovnání s předchozím měsícem mírně zvýšený díky příznivému vývoji biomasy a nedávno zlepšeným podmínkám vlhkosti půdy. 

 

Bosna a Hercegovina 
Data nejsou dostupná. 

 

Bulharsko  
Během zájmového období vykazovaly průměrné denní teploty mírné výkyvy, které téměř trvale překračovaly dlouhodobý průměr o 1 až 2°C. Pouze týden 

před polovinou července byl chladnější. Počet horkých dnů (Tmax> 30°C) byl ve východním Bulharsku a v některých oblastech severozápadu (např. 

Severozapaden) o 5 až 15 dní vyšší než obvykle. Větší počet teplých dnů pravděpodobně neměl významný negativní dopad na produkci plodin. Extrémně 

vysoké teploty (Tmax> 35°C) se nevyskytovaly často a rostliny netrpěly deficitem půdní vlhkosti. Srážky byly  po celém zemi rovnoměrně rozloženy a byly 

bohaté s kumulovanými srážkami dosahujícími 60 až 160 mm (např. V jižních oblastech Yuzhen Tsentralen). Pouze na severovýchodě země (např. 

Severoiztochen) napadl normální srážkový úhrn (40 až 55 mm). Pokud jde o zimní plodiny, simulace modelu naznačují pokračující nadprůměrnou akumulaci 

biomasy (zejména v jihovýchodních oblastech, jako je Jugoiztochen), a to díky dostatečnému zásobování vodou během období kvetení a plnění zrna. 

Pšenice ozimá se zvládla zotavit ze špatných podmínek panujících na začátku sezóny. Prognózy výnosu jsou vyšší, než se očekávalo. Červnové srážky však 

mohly negativně ovlivnit kvalitu zrna. Započala sklizeň, kterou ale časté a značné srážky v červenci zpomalily, zejména v jižním Bulharsku. Vývoj biomasy 

kukuřice a slunečnice těžil z dobrého zásobování vodou (např. V severních oblastech Severen Tsentralen). V důsledku toho se zvýšila prognóza výnosu 

letních plodin. 

 

Černá Hora 
Data nejsou dostupná. 

 

Česká republika 
Červen byl mimořádně teplý. Průměrné teploty překročily dlouhodobý průměr nejméně o 3°C, na některých místech dokonce o více než 5°C. První 

červencový týden byl také nezvykle teplý. Poté se teploty snížily na podprůměrnou úroveň. Maximální teploty obvykle dosáhly 32 až 36°C (v nejteplejších 

dnech zájmového období na některých místech dokonce 39°C). Anomálie horkého počasí byla doprovázena podprůměrnými srážkami (většinou 30-50% 

pod dlouhodobým průměrem). Pouze v menších oblastech podél rakousko-českých hranic spadlo téměř průměrné množství srážek. Teplé počasí nepříznivě 

zkrátilo období plnění zrna. Prognóza výnosu pšenice zůstává nad loňskou úrovní, ale pod pětiletým průměrem. Horké počasí také negativně ovlivnilo 

akumulaci biomasy a velikost plochy listů u plodin, které méně snášejí teplo (brambory, cukrová řepa). Vysoké teploty jako takové příznivě urychlovaly 

dříve zpožděný fenologický vývoj kukuřice. Výrazný deficit půdní vlhkosti, který započal v červnu, však omezil růst. Nedostatek vody pravděpodobně sníží 

výnosový potenciál kukuřice, která je v současné době kolem citlivého stádia kvetení. Současná prognóza výnosu kukuřice na zrno se blíží nebo je pod 

pětiletým průměrem. Pokud budou nepříznivé povětrnostní podmínky pokračovat, lze ji dále revidovat směrem dolů. 

 

Dánsko 

Červnové teploty byly nadprůměrné. V první polovině července pak mírně poklesly. Velikosti srážkových úhrnů se ve většině regionů blížily průměru. 

Plodiny těžily z dostatečné půdní vlhkosti. Ve srovnání s průměrným rokem je fenologický vývoj plodin již od února v 10 denním předstihu. Zimní obiloviny 

jsou ve stadiu plnění zrna. Sklizeň by měla začít na začátku srpna. Zimní plodiny a ječmen jarní jsou v dobrém stavu. Prognóza výnosů stále předpovídá 

rekordní úroveň, a to i přes to, že v porovnání s minulým měsícem kvůli vysokým teplotám během vývojové fáze plnění zrna poklesla. Letní plodiny jsou 

také v dobrém stavu. V současné době prognózy výnosu zůstávají blízko průměru. Určujícím faktorem budou povětrnostní podmínky následujících týdnů, 

zejména s ohledem na úroveň půdní vlhkosti. 

 

Francie 
V poslední červnové dekádě byly zaznamenány vlny veder, které ve většině regionů provázely maximální teploty nad 35°C. Kumulativní srážky odpovídaly 

dlouhodobému průměru. Většina deště však přišla již v první polovině června. Ve druhé polovině zájmového období nebyly pozorovány žádné významné 

srážky. Výjimkou bylo pár intenzivních srážek, které se vyskytly kolem 10. července na jihozápadě země. Hladiny podzemních vod na severu, východě i v 

centrálních částech země výrazně klesly. Ve srovnání s květnovými hodnotami jsou nyní podprůměrné. Byla zavedena opatření k omezení užívání vody 

(např. v některých částech Val de Loire, Pays de la Loire a severně od Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes a Limousin bylo zakázáno zavlažování). Vlny veder 

byly pozorovány na konci fáze plnění zrna měkké pšenice. Přispěly tak ke snížení výnosu. Kromě měkké pšenice ovlivnily vlny veder také triticale, ječmen 

jarní a žito. Ječmen ozimý již dosáhl stadia zrání, ovlivněn nebyl. Horku odolala i pšenice tvrdá, která je během fáze plnění zrna méně citlivá na vysoké 

teploty. Prognózy výnosů pro zimní plodiny byly revidovány směrem dolů. Stále však zůstávají nad loňskou úrovní a pětiletým průměrem. Letní plodiny 

jsou v současné době v dobrém stavu. Tlak chorob na brambory a cukrovou řepu je nízký. Dešťový deficit a vyčerpání půdní vody, které se zhoršilo vlivem 

vln veder, začíná mít dopad na nezavlažované plodiny. Data z dálkového průzkumu země vykazují ve srovnání s průměrem vznikající negativní anomálii. 

Během následujících 10 dnů se neočekává žádný déšť. Sezónní tříměsíční předpověď počasí naznačuje negativní anomálii srážek, což povede k suchu. 

Předpovědi výnosu letních plodin, cukrové řepy a kukuřice na zrno byly revidovány směrem dolů. Nyní jsou pod pětiletým průměrem. 

 

Chorvatsko 

Období mezi 1. červnem a 7. červencem bylo, s průměrnými teplotami mezi 3 a 4°C nad dlouhodobým průměrem, v porovnání s historickými záznamy 

jedním z nejteplejších. V nejteplejších dnech, koncem června a začátkem července, dosáhly maximální teploty v zemědělských ob lastech 33 až 37°C. 

Nejdelší vlna veder (po sobě jdoucí dny s Tmax> 30°C) trvala 5 až 7 dní. Denní teploty v druhé červencové dekádě poklesly pod sezónní hodnoty. Po 

hojných květnových deštích byly první dvě červnové dekády mnohem sušší než obvykle, zatímco ve vnitrozemských oblastech Chorvatska napadly téměř 

průměrné srážky. Od té doby se množství srážkových úhrnů zvýšilo. Ve většině částí Chorvatska byl zaznamenán přebytek deště. Sklizeň pšenice ozimé 



se blíží konci. Očekávané výnosy přesahují loňskou úroveň. Přílišné vlhko však mohlo snížit kvalitu zrna. Vysoké teploty urychlily dříve zpožděný 

vegetativní vývoj letních plodin, který je nyní mírně pokročilý. Obsah půdní vlhkosti pro kukuřici, která je ve fázi kvetení, je příznivě vysoký. Současné 

mírné teploty jsou pro opylení prospěšné. Obecný stav a akumulace biomasy kukuřice na zrno se od začátku června výrazně zlepšila. Prognóza výnosu 

kukuřice na zrno byla proto revidována směrem nahoru, ale zůstává pod úrovní loňské rekordní úrovně. 

Itálie 
Červen byl horký a suchý. Průměrné teploty v hlavních zemědělských oblastech byly o 2 až 4 °C nad dlouhodobým průměrem, zatímco srážky byly vzácné. 

22. června dorazila silná vlna veder, která trvala po celém poloostrově až do konce měsíce. Teploty dosahovaly k 38°C. V porovnání s historickými záznamy 

to byl jeden z nejteplejších konců června (3. v Lombardii, 5. v Emilii Romagna, 2. v Benátsku). V červnu bylo na území hlavních zemědělských oblastí o 10 

až 15 horkých dnů (Tmax> 3°C) více než v průměrném roce. Červenec byl charakterizován mírnějšími teplotami, i když i ty se často pohybovaly nad 

dlouhodobým průměrem. Červencové srážky v oblasti Apeninského poloostrovu u Jadranského moře byly hojné.  Červnové suché a horké počasí urychlilo 

zrání ozimů, v polovině měsíce začaly žně. Na sever země přišla vlna veder ve velmi pozdním stádiu fáze plnění zrna, takže nebyl ohrožen vysoký výnosový 

potenciál. Na konci června byla zahájena sklizeň. Letní plodiny v severních regionech těžily z vysokých teplot, ale stále zaostávají za běžným rokem. 

Celková akumulace biomasy je stále jasně pod průměrem. Další dva týdny budou pro velikost výnosů rozhodující. Nedostatek srážek v červnu měl nepříznivý 

vliv na slunečnice pěstované ve střední části Itálie. Červencové deště částečně doplnily půdní vlhkost, což by mohlo trošku zlepšit negativní prognózy 

výnosu. 

 

Litva 
V červnu převládaly teplé povětrnostní podmínky. Maximální teploty vyšší než 31°C vrcholily na konci druhé červnové dekády v období fenofáze kvetení 

obilovin. Od začátku července jsou teploty o 2 až 5°C pod dlouhodobým průměrem. Během června byly srážky obecně podprůměrné. Srážky na začátku 

července pravděpodobně dorazily příliš pozdě na to, aby se předešlo negativním dopadům předchozích teplých a suchých podmínek na výnos. Na konci 

června byla většina obilnin v raném stádiu plnění zrna. V důsledku neobvyklé nízké půdní vlhkosti během kvetení a plnění zrna byly prognózy výnosu 

revidovány směrem dolů. Očekávaný výnos je pod pětiletým průměrem. 

 

Lucembursko 
Data nejsou dostupná. 

 

Maďarsko 
Květen byl neobvykle chladný. V červnu začaly převládat nadprůměrné teploty, které následně začátkem července opět klesly pod hodnoty dlouhodobého 

průměru. Červen 2019, s pozitivní teplotní anomálií 2 až 4°C, byl nejteplejším červnem od roku 1979. Krátké vlny veder se vyskytly přibližně v polovině 

června, koncem června a začátkem července, přičemž maximální teploty dosáhly 32 až 36°C. Počet horkých dnů (Tmax> 30°C) překročil průměr o 5 až 

15 dní. Celkové úhrny srážek většinou dosáhly nebo překročily průměr, čímž zmírnily negativní účinky vysokých teplot. Vlny vedra vedly ke zkrácení doby 

plnění zrna u ozimých obilovin. Mírné negativní účinky na tvorbu výnosu byly vyváženy pozitivními účinky přiměřeného přísunu vody. Proto byla prognóza 

výnosů pro zimní obiloviny revidována směrem nahoru. Nevýhodou teplých a vlhkých červnových podmínek je zvýšený tlak chorob s negativním dopadem 

na kvalitu zrna. Koncem června se snížil počet srážkových úhrnů, což následně umožnilo začátek sklizně. Vlny vedra byly nepříznivé pro jarní plodiny, které 

jsou méně odolné vůči teplu. Předpokládá se ztráta výnosů u ječmene jarního. Negativně byl ovlivněn i růst cukrové řepy a brambor. Stále existuje potenciál 

pro jejich zotavení. Kukuřice a slunečnice profitovaly z nadprůměrných teplot, které způsobily zrychlení vegetativního vývoje. Kvetení letních plodin začalo 

na začátku července při mírných teplotách a dostatečné půdní vlhkosti. Prognóza výnosu se zvýšila. Snímky dálkového průzkumu země také potvrzují 

velkou fotosyntetickou aktivitu. 

 

Moldávie 
Data nejsou dostupná. 

 

Německo 
V červnu zasáhly území Německa neobvyklé intenzivní vlny veder doprovázené nadprůměrnými teplotami. Počátkem července teploty výrazně poklesly. 

Následovalo období chladného počasí, které vykazovalo negativní teplotní anomálie. Zájmové období provázel deficit srážek, který se v druhé polovině 

června v Rheinland Pfalz a Nordrhein-Westfalen ještě zvýšil. Podle předpovědi počasí se letní podmínky, které budou doprovázené vysokými teplotami a 

absencí dešťových srážek, obnoví. Ječmen ozimý uzrál. Jeho sklizeň je s uspokojivou úrovní výnosu téměř dokončena. Pokročilý vývoj se díky podmínkám 

v květnu a v první polovině června očekává i u ostatních zimních obilovin. Na některých místech již začala časná sklizeň. Jinde bude probíhat, v porovnání 

s průměrným rokem, přibližně o 2 týdny dříve.  Očekává se, že výnos řepky bude nižší.  Rovněž prognóza výnosu ječmene jarního byla snížena, protože 

má oproti zimním plodinám méně rozvinutý kořenový systém. Kromě toho byl ječmen jarní v průběhu vln veder na rozdíl od zimních plodin ve stádiu plnění 

zrna, a proto byl náchylnější k poškození. Kukuřice do značné míry negativním účinkům červnových vln veder unikla, protože byla ve stádiu kvetení. Půdní 

vlhkost se považuje za kritickou. Předpovědi počasí ukazují zvýšení teploty a nedostatek srážek, což situaci ještě zhorší. Prognóza výnosu kukuřice byla 

značně snížena, stejně jako u brambor a cukrové řepy. 

 

Nizozemsko 
Období od 1. června do 10. července bylo charakterizováno převážně teplejším počasím s pozitivní teplotní anomálií 1 až 2°C. Poslední červnový týden byl 

mimořádně teplý, první polovina července byla naopak v porovnání s průměrem chladnější. 5. červen 2019 byl v porovnání s historickými záznamy 

nejteplejší.  Srážky spadly před 20. červnem a během posledních dní zájmového období. Srážkové úhrny se pohybovaly od 40 mm nad dlouhodobým 

průměrem v severozápadních částech země až po 40 mm pod dlouhodobým průměrem ve východních částech země. Červnové vlny veder nezpůsobily 

vážné poškození plodin. V západních částech země byly negativní účinky zmírněny přiměřeným přísunem vody a vyváženy pozitivními účinky velmi 

příznivých povětrnostních podmínek, které předcházely tomuto období. Teploty ve východních částech země hraničících s Německem byly vyšší a srážky 

byly nižší, což způsobilo vyčerpání půdní vody. Pšenice a ječmen jarní v těchto oblastech byly negativně ovlivněny během fáze plnění zrna. Cukrová řepa 

a brambory - již zaostávající - byly negativně ovlivněny během počáteční fáze tvorby výnosu. Prognóza výnosu pšenice a ječmene zůstává nad pětiletým 

průměrem. Obsah půdní vlhkosti u letních plodin je obecně podprůměrný. V několika oblastech byla zavedena opatření k omezení užívání vody. K udržení 

potenciálu výnosů v nejvíce postižených regionech by bylo třeba nadprůměrných srážek a mírných teplot. Výhled na příští týden však předpovídá opět 

suché a horké počasí. Prognózy výnosu pro brambory, cukrovou řepu a kukuřici byly proto revidovány směrem dolů. Stále jsou blízko pětiletému průměru, 

ale s velkou mírou nejistoty. 

 

Polsko 
Červnové teploty byly v porovnání s dlouhodobým průměrem mimořádně vysoké (+5°C), zatímco srážky byly výrazně nižší než obvykle. Rekordně vysoké 

teploty byly pozorovány během vlny horka na konci června. Nadprůměrné teploty v kombinaci s podprůměrnými srážkami vedly ke zhoršení stavu půdní 

vody, zejména na písčitých půdách ve středních a západních oblastech. Začátek července byl mnohem mírnější s podprůměrnými teplotami. Srážky ale 

zůstaly i nadále vzácné, a to většinou ve formě intenzivních místních krátkodobých událostí, které významně neobnovily hladinu půdní vody. Výjimkou byly 

regiony Pomorskie a Worminsko-Mozurskie, kde byla zaznamenána nadprůměrná srážka. Zrychlený vývoj (během plnění zrna) pšenice ozimé, ječmene 

jarního a řepky v důsledku vysokých teplot v kombinaci s omezeným přísunem vody vedl k nižšímu výnosu zrna a snížení celkové prognózy výnosu. 

Kukuřice na zrno v období nepříznivě suchých podmínek kvetla, což může vést, pokud se nedostaví srážky, ke snížení potenciálních výnosů. Probíhá sklizeň 

řepky ozimé a ječmene ozimého, která začala velmi časně. Tato sklizeň je lokálně přerušena srážkovými událostmi. Sklizeň dalších zimních a jarních 

obilovin by měla začít v porovnání s průměrným rokem přibližně o 2 týdny dříve. V případě cukrové řepy dopady červnové vlny vedra podpořily nepříznivé 

podmínky ze začátku sezóny (včetně silného tlaku škůdců). Většina polí je však v současné době v dobrém stavu. Výnosy cukrové  řepy závisí na 

meteorologických podmínkách v červenci a srpnu. Brzká sklizeň brambor již začala. Prognózy výnosu pro ječmen jarní, pšenici měkkou, řepku a brambory 

byly revidovány směrem dolů. Prognóza výnosu cukrové řepy je pod pěti letým průměrem. Vývoj kukuřice na zrno je silně podmíněn tolik potřebným 

deštěm, kterého bude podle předpovědí v příštích týdnech nedostatek. 

 



Rakousko 
Červen byl mimořádně teplý. Průměrné teploty překročily dlouhodobý průměr nejméně o 3°C, na některých místech dokonce o více než 5°C. První 

červencový týden byl také nezvykle teplý. Poté se teploty snížily na podprůměrnou úroveň. Maximální teploty obvykle dosáhly 32 až 36°C (v nejteplejších 

dnech zájmového období na některých místech dokonce 39°C). Anomálie horkého počasí byla doprovázena podprůměrnými srážkami (většinou 30-50% 

pod dlouhodobým průměrem). Pouze v menších oblastech podél rakousko-českých hranic spadlo téměř průměrné množství srážek. Teplé počasí nepříznivě 

zkrátilo období plnění zrna. Prognóza výnosu pšenice zůstává nad loňskou úrovní, ale pod pětiletým průměrem. Horké počasí také negativně ovlivnilo 

akumulaci biomasy a velikost plochy listů u plodin, které méně snášejí teplo (brambory, cukrová řepa). Vysoké teploty jako takové příznivě urychlovaly 

dříve zpožděný fenologický vývoj kukuřice. Výrazný deficit půdní vlhkosti, který započal v červnu, však omezil růst. Nedostatek vody pravděpodobně sníží 

výnosový potenciál kukuřice, která je v současné době kolem citlivého stádia kvetení. Současná prognóza výnosu kukuřice na zrno se blíží nebo je pod 

pětiletým průměrem. Pokud budou nepříznivé povětrnostní podmínky pokračovat, lze ji dále revidovat směrem dolů. 

 

Rumunsko 
od 1. června do 15. července zažilo Rumunsko v porovnání s normálem mírně teplejší počasí (+0,5 až +2,5°C). Teplé období začalo 10. června a trvalo s 

krátkými přestávkami až do 8. července. Nejvýrazněji byly postiženy jihovýchodní oblasti, kde teploty v nejteplejších dnech dosáhly 36 až 38°C. Počet 

horkých dnů (Tmax> 30°C) za toto 28denní období přesáhl dlouhodobý průměr o 6 až 17 dní podél jižních, západních a východních hranic. Začátkem 

června a v polovině července byly naměřeny průměrné až podprůměrné teploty. Srážky byly během sledovaného období hojné. Srážkové úhrny dosáhly 

ve většině Rumunska 70 až 210 mm. Největší srážkové úhrny, ve srovnání se sezónním průměrem o 50 až 120 mm více, napadly na jihu a ve středních 

oblastech (např. V Sud-Muntenia). Červnové vlny veder negativně ovlivnily jarní plodiny (zejména ječmen jarní, který byl v raném stadiu plnění zrna). 

Zimní a letní plodiny byly méně ovlivněny díky méně citlivým fenologickým fázím. Příznivý obsah vlhkosti v půdě usnadnil akumulaci biomasy a zrna zimních 

obilovin. Od poloviny června započaly sklizňové práce. Průběh sklizně brzdil častý a místně významný déšť, který pravděpodobně sníží kvalitu zrna. Díky 

dostatečné půdní vlhkosti byla prognóza výnosů pro zimní obiloviny mírně upravena směrem nahoru. Prognóza výnosu řepky olejky zůstává pesimistická, 

protože se úplně nezotavila z obtížné první části vegetačního období. U letních plodin je půdní vlhkost dostačující nebo nadprůměrná (např. V Nord-Est). 

Výjimkou jsou některé menší deficity v severozápadních a jihovýchodních oblastech. Během kvetení měly plodiny dostatečný přísun vody. Akumulace 

biomasy výrazně překročila průměr, zejména v případě kukuřice. Proto byla prognóza výnosu revidována nahoru. 

 

Řecko 
Data nejsou dostupná. 

 

Slovensko 
Červen byl mimořádně teplý. Průměrné teploty překročily dlouhodobý průměr nejméně o 3°C, na některých místech dokonce o více než 5°C. První 

červencový týden byl také nezvykle teplý. Poté se teploty snížily na podprůměrnou úroveň. Maximální teploty obvykle dosáhly 32 až 36°C (v nejteplejších 

dnech zájmového období na některých místech dokonce 39°C). Anomálie horkého počasí byla doprovázena podprůměrnými srážkami (většinou 30-50% 

pod dlouhodobým průměrem). Pouze v menších oblastech podél slovensko -maďarských hranic spadlo téměř průměrné množství srážek. Teplé počasí 

nepříznivě zkrátilo období plnění zrna. Horké počasí také negativně ovlivnilo akumulaci biomasy a velikost plochy listů u plodin, které méně snášejí teplo 

(brambory, cukrová řepa). Vysoké teploty jako takové příznivě urychlovaly dříve zpožděný fenologický vývoj kukuřice. Výrazný deficit půdní vlhkosti, který 

započal v červnu, však omezil růst. Nedostatek vody pravděpodobně sníží výnosový potenciál kukuřice, která je v současné době  kolem citlivého stádia 

kvetení. Současná prognóza výnosu kukuřice na zrno se blíží nebo je pod pětiletým průměrem. Pokud budou nepříznivé povětrnostní podmínky pokračovat, 

lze ji dále revidovat směrem dolů. 

 

Slovinsko 
Období mezi 1. červnem a 7. červencem bylo, s průměrnými teplotami mezi 3 a 4°C nad dlouhodobým průměrem, v porovnání s historickými záznamy 

jedním z nejteplejších. V nejteplejších dnech, koncem června a začátkem července, dosáhly maximální teploty v zemědělských oblastech 33 až 37°C. 

Nejdelší vlna veder (po sobě jdoucí dny s Tmax> 30°C) trvala 5 až 7 dní. Denní teploty v druhé červencové dekádě poklesly pod sezónní hodnoty. Po 

hojných květnových deštích byly první dvě červnové dekády mnohem sušší než obvykle. Od té doby se množství srážkových úhrnů zvýšilo. Ve většině částí 

východního Slovinska byl zaznamenán přebytek deště. Sklizeň pšenice ozimé se blíží konci. Očekávané výnosy přesahují loňskou úroveň. Přílišné vlhko 

však mohlo snížit kvalitu zrna. Vysoké teploty urychlily dříve zpožděný vegetativní vývoj letních plodin, který je nyní mírně pokročilý. Obsah půdní vlhkosti 

pro kukuřici, která je ve fázi kvetení, je průměrný. Současné mírné teploty jsou pro opylení prospěšné. Obecný stav a akumulace biomasy kukuřice na zrno 

se od začátku června výrazně zlepšila. Prognóza výnosu kukuřice na zrno byla proto revidována směrem nahoru, ale zůstává pod úrovní loňské rekordní 

úrovně. 

 

Srbsko 
Data nejsou dostupná. 

 

Švýcarsko 
Data nejsou dostupná. 

 

Turecko 
Data nejsou dostupná. 

 

Ukrajina 
Červnové teploty se pohybovaly kolem 4°C nad dlouhodobým průměrem. Teploty v červenci oscilovaly kolem průměru. Srážky byly nerovnoměrně rozloženy 

a většina z nich přišla během bouřek. Krupobití lokálně poškodilo některá pole. Na západní Ukrajině byly na začátku června hlášeny lokální povodně. 

Celkové množství kumulativních srážek se blíží průměru na většině západní, jižní a východní Ukrajiny, zatímco na severu byl zaznamenán dešťový deficit, 

v porovnání s průměrem přibližně 40% (Zhytomyrs'ka, Kyyivs'ka, Cherkas'ka, Cherbihivs'ka, Sums 'ka, Kharkivs'ka, Donets'ka a Luhans'ka). Vysoké 

červnové teploty se časově shodovaly s plněním zrna pšenice. Dopadem je snížená hmotnost zrna a výnosu. Prognózy výnosů pšenice a ječmene byly 

oproti prognóze z minulého měsíce revidovány dolů. Sklizeň ozimých obilovin probíhá za dobrých podmínek. Je sklizeno 50% pšenice a 60% ječmene. Letní 

plodiny jsou v dobrém stavu. Deficit deště přispěl ke snížení úrovně vlhkosti půdy, ale plodiny mají vody stále ještě dostatek, kapacita černozemí pro 

vyrovnávání deficitu je dobrá. Prognóza výnosu kukuřice na zrno byla revidována směrem nahoru, ale stále je pod úrovní loňského roku. 
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