
Mannelijke of Vrouwelijke Wietplant?

Intro
Een grote vraag bij veel kwekers die nog niet zoveel 
ervaring hebben, is het een mannelijke of vrouwelijke 
cannabis plant? Hieronder wat uitleg over hoe je er achter komt of je plant een mannetje of 
vrouwtje is.

Van welk geslacht komt de wiet af? 
De vrouwelijke marihuana plant bevat de 
sensemilla, of de zogenaamde wiet. Je moet het 
dus hebben van de vrouwelijke wiet planten. Als 
deze niet bevrucht zijn door de mannelijke wiet 
plant, dan mag je het sensemilla noemen. En 
krijgt de plant de bloemen die we na drogen willen 
roken.

Dit is een vrouwelijke plant.

Hoe herken je een vrouwelijke plant?
De vrouwelijke plant kun je aan vele dingen herkennen. Een 
vrouwelijke wiet plant ziet er gezond uit en heeft veel 
vertakkingen.

Dezelfde vrouwelijke plant als boven, maar dan 2 weken 
verder.

Blad-oksels
Maar de beste manier om er achter te komen of je een 
mannetje of vrouwtje hebt is om te kijken naar de blad-
oksels. De foto die je hieronder ziet is een vrouwtje te 
herkennen aan een haartje dat uit het bolletje komt.

Haartjes
Waar je ook aan kunt herkennen of het een vrouwtje is, 
is in het begin van de bloei. Bij een vrouwtje zullen dan 
overal haartjes aan de uit einde's van de vertakkingen 
komen. Waar vervolgens de toppen komen zoals je ziet 
hiernaast op de foto.

Een mooie top van een white widow.



Hoe kan je een mannetje herkennen?
De mannelijke planten kun je meestal snel herkennen 
aan dat ze er niet echt gezond uitzien, en alleen maar 
in de hoogte groeien en dus niet veel vertakkingen 
hebben. Ook ziet het mannetje er niet zo vol en vet uit. 
De mannelijke wiet plant heeft vaak niet zoveel 
bladeren als een vrouwtje.

Rechts is een wiet plant van de mannelijke soort.

Bolletjes
De beste en duidelijkste manier om een man te 
herkennen kun je zien als hij in bloei staat. Je ziet dan 
overal balletjes verschijnen, bij de vrouw zouden hier 
de toppen of bloemen komen, maar bij het mannetje 
worden het allemaal bolletjes.

Onder een foto van dichtbij van een mannelijke wiet 
plant.

Waarom het mannetje vernietigen?
Als je je wiet kweekt om het op te roken of 
om op een andere manier zelf te gebruiken 
dan kan ik echt aanraden om de mannetjes 
als je ze eenmaal herkent hebt meteen te 
vernietigen om de bevruchting met de 
vrouwelijke bloemen te voorkomen.

Want als een vrouwelijke top bestoven word 
krijg je geen wiet van je vrouwelijke plant, 
maar zaadjes. Dus vernietigen die 
mannetjes!!

Je kunt ook verschillende wiet soorten met elkaar kruisen, door bijvoorbeeld een 
mannelijke Northern light te pakken en daarmee een vrouwelijke white widow te bestuiven. 
Zo kun je je eigen zaadjes en uiteindelijk planten maken. Maar voor de hobby kweker die 
beginnend bezig is, is dit af te raden omdat dit vrij moeilijk is.


