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De maand september was zeer warm met een uiterst nat einde. 

Hoewel september eerder fris begon en eindigde, lagen de temperaturen in Ukkel het grootste deel 

van de maand boven de normale waarden. De 14de en de 15de werden zelfs temperaturen boven 

30°C geregistreerd, twee tropische dagen (maximumtemperatuur minstens 30°C). Op 15 september 

steeg de temperatuur te Ukkel tot 34,3°C, dit was meteen de laatste  dag dat de grens van 30°C 

bereikt werd. Tot en met 22 september viel er nagenoeg geen neerslag van betekenis. De derde 

decade van september was daarentegen de natste sinds het begin van de waarnemingen. Veruit de 

meeste neerslag viel op de 26ste. Tenslotte was september zeer zonnig, zelfs net iets zonniger dan 

augustus. (Bron: KMI Ukkel) 

 

De zaai van de wintergerst kon slechts in enkele regio’s starten tijdens het derde weekend en de 

vierde week van september, net vóór de regens, waarna de zaai hierdoor stil gelegd werd. Doch op 

de meeste plaatsen in het land was er van zaai nog geen sprake. 

 

Oktober was een zeer sombere maand. 

Sinds het begin van de waarnemingen in 1887, was oktober 2020 de tweede somberste oktober. 

Vooral de tweede en derde decade vielen op door hun lage zonneschijnduur. 

De temperaturen lagen de eerste 19 dagen van de maand meestal onder de normalen. Vanaf de 20ste 

kenden we echter een warm einde van de maand. Finaal was oktober zeer gemiddeld op vlak van 

temperatuur.  

Oktober was ook een regenachtige maand. (Bron: KMI Ukkel) 

 

De regen onderbrak heel regelmatig de zaai. Zo was het de eerste acht dagen van oktober niet 

mogelijk om te zaaien. Pas het tweede weekend van oktober kon er opnieuw wintergerst gezaaid 

worden. Vervolgens kwam er andermaal regen. Rond het derde weekend kon er tijdelijk terug 

gezaaid worden. Er werd zowel wintergerst als wintertarwe gezaaid. Waar het kon werd er volop 

gezaaid. Daarna kwam er weer regelmatig regen vanaf 20 oktober, met de grootste hoeveelheid op 

25 oktober. Het werd alsmaar natter weliswaar met grote regionale verschillen. De regens in oktober 

lieten bijgevolg geen te vroege zaai van de wintertarwe toe. Ook de oogst van de voorvrucht (onder 

andere aardappelen) ondervond vertraging door de regen. 

 

November was een zeer warme, zeer zonnige en droge maand. 

Het grootste deel van de maand lagen de temperaturen boven de normalen. Het warme einde van 

oktober zette zich voort. Op 2 november steeg de maximumtemperatuur op verschillende plaatsen 

zelfs tot boven 20°C. Hierop volgden vier dagen met een temperatuurval, waarna de temperaturen 

terug boven de normaalwaarden stegen. Vanaf 27 november daalden de temperaturen. De maand 

eindigde met twee vorstdagen (minimum lager dan 0°C), meteen de eerste van het najaar. De 

neerslaghoeveelheid lag overal ver onder de normalen en viel op slechts elf dagen, met de meeste 

neerslag op de vijftiende en de laatste dag van de maand. November eindigde als de vijfde zonnigste 

novembermaand. (Bron: KMI Ukkel) 

Tussen de regendagen door werd er naargelang de regio volop wintertarwe gezaaid, vaak direct na 

ploegen. 

 

De herfst (september, oktober en november) was zeer warm.  

De temperaturen lagen ruim boven de gemiddelde waarden. In de herfst werden normale neerslag-

hoeveelheden geregistreerd en was het iets zonniger dan gemiddeld. (Bron: KMI Ukkel) 

 

December was warm met een nat einde. 

Vooral de tweede decade (11-20 december) was zeer warm met een gemiddelde temperatuur van 

8,1°C. Vooral de hoge minimumtemperaturen vielen op. Met 3,7°C was dit de vijfde hoogste 

 

 
1 Inagro vzw, afdeling Akkerbouw, Rumbeke-Beitem 

2 Bodemkundige Dienst van België vzw, Leuven-Heverlee 

3 Universiteit Gent, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep plant en gewas, Gent 



Landbouwcentrum Granen Vlaanderen – Granen Oogst 2021 

gemiddelde minimumtemperatuur voor een decembermaand. Er werden slechts vier vorstdagen 

geregistreerd en voor het derde jaar op rij geen enkele winterse dag (maximum lager dan 0°C). De 

laatste decade (21-31 december) was nat, er viel meer neerslag dan de eerste twee decades samen. 

De maandelijkse gemiddelde regionale neerslaghoeveelheden varieerden evenwel rond de normalen. 

Met minder zon dan normaal was december eerder somber. (Bron: KMI Ukkel) 

 

De maand januari was eerder nat en vooral heel somber. 

Januari was kouder dan gemiddeld. De eerste helft van de maand lagen de temperaturen onder de 

normalen, naar het einde van de maand toe wisselden koudere en warmere periodes elkaar af. Er 

werden tien vorstdagen geregistreerd en één winterse dag. De eerste decade (1-10 januari) viel er 

weinig neerslag. Tijdens de tweede decade (11-20 januari) daarentegen, viel er veel neerslag en 

vooral tijdens de derde decade (21-31 januari). In Ukkel bestond de neerslag gedurende 9 dagen 

geheel of gedeeltelijk uit sneeuw, in geheel het land was dit gedurende 27 dagen. Januari begon 

somber, maar naar het einde van de maand toe volgden er echter enkele net iets zonnigere dagen. 

(Bron: KMI Ukkel) 

 

Het KMI omschreef de maand februari als een maand van uitersten.  

Vanaf 7 februari kwam er een zeer koude periode met temperaturen die soms zeer ver onder de 

normalen lagen. Er waren namelijk 8 vorstdagen  en maar liefst 4 winterse dagen. Vanaf de 15de 

stegen de temperaturen zeer sterk. De derde decade was de warmste sinds 1892, met 4 dagen op 

rij een nieuw dagrecord voor de hoogste maximumtemperatuur (21-24 februari). 

Het begin van de maand was nat, met name de eerste 6 dagen. Daarna werd het een stuk droger. 

Bijna overal in het land lagen de maandelijkse gemiddelde neerslaghoeveelheden onder de normalen. 

De neerslag bestond gedurende 4 tot 7 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw in geheel het land. 

De grootste sneeuwdikte werd geregistreerd tussen 8 en 10 februari. De sneeuwbedekking van de 

wintergranen kwam voornamelijk toe aan het oostelijk gedeelte van het land. Na het somber begin 

tot 8 februari, was de maand zeer zonnig. (Bron: naar KMI Ukkel) 

 

De velden lagen er zeer nat bij. In bepaalde regio’s kwamen grote waterplekken voor op de velden 

met onvoldoende standdichtheid als gevolg. Plaatselijk moest soms heringezaaid worden. 

 

De winter (december, januari en februari) was wisselvallig.  

De hele winter kende afwisselend warmere en koudere perioden. Er viel meer neerslag dan gemiddeld 

en relatief veel sneeuw. Er was een normale zonneschijnduur. (Bron: KMI Ukkel)  

 

Uit de resultaten van de voorjaarsbemonsteringen bleek dat de stikstofbemestingsadviezen voor 

2021 gemiddeld op een iets hoger niveau lagen dan de voorgaande jaren. Dit was het gevolg van 

het neerslagoverschot de voorbije winter. De bovenste bodemlagen waren op veel percelen 

doorgaans armer gevolgd door een aangerijkte derde bodemlaag. Voor de fractionering tijdens het 

groeiseizoen was er doorgaans een hoge eerste fractie gevolgd door een lagere tweede fractie. Het 

niveau van de derde fractie werd sterk bepaald door de te verwachten stikstofmineralisatie. (Bron: 

Bodemkundige Dienst van België) 

 

De maand maart was een wisselvallige maand met een zeer warm staartje. 

De eerste drie dagen en de laatste drie dagen waren veel warmer dan gemiddeld. Toch lagen de 

temperaturen het grootste deel van de maand onder de respectievelijke normaalwaarden. Op 30 en 

31 maart werd echter het absolute record voor de hoogste maximumtemperatuur gemeten. Hierdoor 

was de gemiddelde temperatuur over heel de maand hoger dan gemiddeld. 

Maart was eerder droog en zeer zonnig. (Bron: KMI Ukkel) 

 

Begin maart werd waar het land toegankelijk was, wat zeker nog niet overal het geval was, begonnen 

met het toedienen van de eerste stikstoffractie. 

 

April 2021 was de koudste sinds 1986. 

De eerste dag van de maand was meteen de warmste dag én de enige lentedag (maximum 

temperatuur minstens 20°C). De rest van de maand lagen de temperaturen, op enkele dagen na, 

onder de normalen. Zowel de gemiddelde temperatuur, de gemiddelde minimumtemperatuur als de 

gemiddelde maximumtemperatuur waren ongeveer 3° à 4° lager dan de normaalwaarden voor de 

periode 1991-2020.  
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Begin april trok er een sneeuwzone over het land, gevolgd door een periode van koude nachten met 

her en der vorst aan de grond. Er werden te Ukkel zelfs 6 vorstdagen geregistreerd, namelijk op 6, 

7, 8, 11, 12 en 13 april! 

April was eerder droog. Het overgrote deel van de neerslag viel tijdens de eerste 12 dagen. Gezien 

over heel het land bestond de neerslag gedurende 8 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw. Toch 

was april een zonnige maand. (Bron: naar KMI Ukkel) 

 

Tijdens deze koude maand werd de groei van de wintergranen fors geremd, de groei vorderde 

langzaam. Als gevolg van de (zeer) koude temperaturen waren er op de wintergerst fysiologische 

vlekken waarneembaar op de bladeren en bladgedeelten van uitschuivende bladeren die in die koude 

periode ontwikkeld waren.  

Vooral tijdens de tweede helft van april deed de droogte zich voelen in de velden. 

 

Mei was een koude, natte en eerder sombere maand. 

Op enkele dagen na lagen de temperaturen de hele maand onder de normalen. De 9de was met     

25,6°C te Ukkel de enige zomerdag (maximumtemperatuur minstens 25°C). Er waren slechts 4 

lentedagen (maximumtemperatuur minstens 20°C), namelijk de 10de en de laatste drie dagen van 

de maand met temperaturen die boven de normalen lagen. De neerslaghoeveelheden lagen overal 

in het land boven de normalen. Het overgrote deel viel tijdens de tweede decade (11-20 mei). (Bron: 

KMI Ukkel) 

 

Naar het einde van de eerste week van mei kwam de wintergerst in het laatste blad- tot 

baardenstadium.  

 

De lente (maart, april en mei) was koud.  

Er werden voornamelijk lage temperaturen geregistreerd. Natte en droge periodes wisselden elkaar 

af en de zonneschijnduur was normaal. (Bron: KMI Ukkel)  

 

Juni was een zeer warme en natte maand. 

Het was een zeer warme maand vooral door de tweede decade (11-20 juni), waar een nieuw record 

opgetekend werd voor zowel de gemiddelde temperatuur als voor de gemiddelde minimum- en 

maximumtemperatuur. Er werden maar liefst 23 lentedagen (maximumtemperatuur minstens 20°C) 

geregistreerd. Juni was nat, meer dan de helft van de neerslag viel tijdens de derde decade (21-30 

juni). De zonneschijnduur was normaal. (Bron: KMI Ukkel) 

 

Tegen het einde van het eerste weekend van juni kwam de vroegst gezaaide wintertarwe algemeen 

in aar, voor de latere zaai was dit in de loop van de tweede week van juni. Rondom het tweede 

weekend van juni begon de wintergerst te vergelen als gevolg van de plots hoge temperaturen. De 

regionaal felle onweders tijdens de laatste week van juni veroorzaakten legering in de wintergerst. 

 

De maand juli was een sombere maand met een nieuw neerslagrecord. 

De temperaturen lagen voor het grootste deel van de maand onder de normalen. Er werden slechts 

3 zomerdagen geregistreerd, geen enkele tropische dag(maximumtemperatuur minstens 30°C) maar 

24 lentedagen. 

Er werd een nieuw neerslagrecord genoteerd dat het vorige ruim verbrak. Het overgrote deel viel 

tijdens de tweede decade (11-20 juli). Midden juli zorgde langdurige en hevige regenval in de 

oostelijke helft van het land voor zware overstromingen. Vooral de provincies Luik, Namen en 

Luxemburg werden zeer zwaar getroffen. Enkel het westen van het land ontsnapte hieraan. (Bron: 

KMI Ukkel) 

 

De regens veroorzaakten verdere legering in de wintergerst en nu ook in de wintertarwe. Met de 

zonnige dagen vanaf half juli startte de oogst van de wintergerst. 

De oogst van de wintertarwe kon in bepaalde regio’s starten tijdens de laatste week van juli, doch 

dit was van korte duur. 

 

Augustus was een koude en sombere maand.  

In Ukkel werden slechts 17 lentedagen en 2 zomerdagen geregistreerd en geen enkele tropische 

dag. Er viel opnieuw veel neerslag, ongeveer de helft viel tijdens de eerste decade (1-10 augustus). 

(Bron: KMI Ukkel) 
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Regelmatige regens hebben tot aanzienlijke vertragingen en onderbrekingen van de oogst van de 

wintertarwe geleid. Naarmate de regen en de wind aanhielden kwam er steeds meer legering voor. 

Op heel wat plaatsen in het land werd eind augustus en zelfs begin september nog wintertarwe 

geoogst. 

 

De zomer (juni, juli en augustus) was de natste ooit met in juli een neerslagrecord. Juni was zeer 

warm, maar daarna keerde het tij. In juli en augustus lagen de temperaturen voor het grootste deel 

onder de normalen. De zomer was ook zeer somber. Deze begon nochtans zeer zonnig, de eerste 

twintig dagen van juni scheen de zon zeer uitbundig. Daarna verdween de zon echter. De derde 

decade van juni zorgde voor een absoluut somberrecord. De trend was gezet, juli en augustus waren 

twee sombere maanden. (Bron: KMI Ukkel) 

 

Gesteld kan worden dat de weersomstandigheden de oogst in 2021 sterk hebben beïnvloed. De 

opbrengsten waren gemiddeld laag te noemen, met grote regionale verschillen. Maar het was vooral 

de kwaliteit die leed. De aanhoudende regens van juni tot augustus, de sterke wind en bijgevolg ook 

de legering, hebben bijgedragen aan lage hectolitergewichten en een ondermaats valgetal van 

Hagberg. (Bron: persbericht FEGRA 6 september 2021 “Graanoogst 2021”) 

 

 

 

Bladluisdruk wintergranen LCG-waarnemingsnetwerk najaar 2020-voorjaar 2021 

Het najaar 2020 startte net zoals de vorige drie najaren al met een belangrijke tot zeer hoge 

aantastingsgraad van bladluizen, en noodzaakte tot alertheid gedurende het ganse najaar: 

-26-27 oktober 2020: reeds belangrijke tot zeer hoge bladluisaantasting bij de vroegste zaai 

-3-4 november 2020: belangrijke bladluisaantastingen 

-9-10 november 2020: verdere uitbreiding van belangrijke bladluisaantasting 

-16-17 november 2020: bladluisaantasting gemiddeld stabiel, doch lokaal nog verdere uitbreiding 

-23-24 november 2020: bladluisdruk vermindert stilaan 

-3 december 2020: zelfs bij zaai eerste week november (wintertarwe, stadium eerste blad) nog 

steeds bladluizen aanwezig na nachtvorst van 29 op 30 november 

Bij de waarnemingen in het voorjaar 2021 uitgevoerd in de week van 22 maart bleken er zowel in 

de wintergerst als in de wintertarwe nagenoeg geen bladluizen aanwezig te zijn.  

 

Ziekte- en insectendruk wintertarwe LCG-waarnemingsnetwerk april-juni 2021 

Rond half april kwamen er kleine haardjes gele roest voor te Koksijde in de kustpolder en te 

Zwevegem (Sint-Denijs) in zuid-West-Vlaanderen, doch enkel bij de gevoeligste rassen. Op de 

overige waarnemingsvelden van het LCG bleef de aantasting bij de meeste percelen voorlopig 

beperkt. Op basis van de wekelijkse LCG-waarnemingen uitgevoerd in Vlaanderen, nam de gele roest 

toe naar eind april en vooral naar de tweede week van mei en dit op de gevoeligste rassen. 

Vervolgens kwam er een sterke uitbreiding vooral naar eind mei, waarna er nog verdere uitbreiding 

werd vastgesteld. Naast verschillen in rasgevoeligheid waren er tevens grote verschillen in gele 

roestdruk naargelang de regio én het perceel. Het was belangrijk om de gevoeligste rassen goed op 

te volgen. 

 

De regelmatige regens, voor bepaalde regio’s vanaf de laatste dagen van april, en voorts in mei 

waren bevorderlijk voor de uitbreiding van bladvlekkenziekte, dit bleek ook uit de LCG-

waarnemingen. De uitbreiding van bladvlekkenziekte was vooral waarneembaar vanaf eind mei. 

 

In het LCG-waarnemingsnetwerk werd bruine roest bij de waarnemingen op 31 mei-1 juni voor het 

eerst waargenomen, zij het beperkt. De week erop (7-8 juni) nam de bruine roest verdere uitbreiding 

met reeds overschrijding van de behandelingsdrempel op 2 van de 25 opgevolgde waarnemings-

percelen. 

 

Bladluizen en graanhaantjes werden in het LCG-netwerk tot en met de waarnemingen van 14-15 

juni globaal genomen weinig waargenomen. 

 

 

https://fegra.be/Flexpage/DownloadFile?id=18625&revisionID=0

