
Rootstock TS-100
Highlights:

Higher
early yield

Secure
 taste & colour

Protection

 Less
labour

 
High vigor & earliness

Excellent rusticity
Vegetative / generative balance

Broad resistances
 
 
 



2021
Production 
Scion: cocktail

2020 
Production 
Scion: cocktail +2% 

Suitable for high tech greenhouse , adapt to all soil types, long -very
long cycles, efficient use of nutrients and water.

Strenghts 

Less labour: It is generative and not vegetative,
therefore produces fewer shoots.

TS 100

Resistances HR : ToMV:0-2/ Ff: A-E / Fol: 0,1/ Forl          IR : Ma/Mi/Mj/On

Seed info

Cultivation 

Interspecific  hybrid  rootstock, particularly suited to long growing cycles with
elevated vigor.  Earlier fruit harvest, vegetative / generative balance,  wide
adaptable and very expanded root system.  Broad resistances. 

GSPP, hig germination, high uniformity, pelleted and  non pelleted seeds.

Rootstock TS-100

Trials results

Check 1TS 100

2019 
Production 
Scion: medium size ToV

No change: Maintain  flavor, color and size of the grafted  
variety. 

Earliness: Higher yield during the first initial 20-22 weeks
of production. 

+9% =% 

-4% 

TS 100

=% -4% 

+3% =% 

Trials were  conducted in  The Netherlands

Check 1 Check 2

Check 1 Check 2



2021
Productie
Bovenstam: 
standaard cocktail

2020 
Productie
Bovenstam:
standaard cocktail

+2% 

Geschikt voor hightech kas (gestookte teelt), aan te passen aan alle
substraat- en grondsoorten, lange en zeer lange teeltduur. Efficiënt in
gebruik van water en meststoffen.
.

Sterke punten 

Lagere arbeidsbehoefte: Door uitgebalanceerd gewas
minder zijscheuten tijdens de teelt.

TS 100

Resistenties HR : ToMV:0-2/ Ff: A-E / Fol: 0,1/ Forl          IR : Ma/Mi/Mj/On

Zaden info

Teelt

Interspecifieke onderstam, met name geschikt voor een lange teelt waarbij
hoge groeikracht gewenst is. Vroege productie, breed inzetbaar en uitgebreid
wortelgestel. Royaal resistentie pakket.

GSPP, GSPP, hoge kiemkracht en hoge uniformiteit. Gepilleerde en niet-
gepilleerde zaden beschikbaar.
.

Rootstock TS-100

Resultaten van proeven

TS 100

2019 
Productie
Bovenstam:
standaard
middelgroot ToV

Geen verandering: Behoud van smaak, kleur en
vruchtgewicht bij gekozen cultuurras.

Vroegheid: Hogere productietijdens de eerste 20-22
weken van de teelt.

+9% =% 

-4% 

TS 100

=% -4% 

+3% =% 

Proeven werden uitgevoerd in Nederland
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For more information please visit
www.totamseeds.nl  
and contact us at info@totamseeds.nl

Kijk voor meer informatie op 
www.totamseeds.nl 
en contact met ons op via info@totamseeds.nl

Seeds available under GSPP certification  /  Zaden beschikbaar onder GSPP-certificering

Liability: 
Totam Seeds’ descriptions, illustrations, growing advices and any other information in
whatever form for example on expiry, sowing, planting and harvesting dates are based
as precisely as possible on experiences in trials and in practice. However, Totam Seeds
does not accept in any case liability for damages resulting from the use of such
descriptions, illustrations, growing advices and information. The buyer/user itself is
responsible for proper storage of the seeds and will be deemed to determine whether
the products and growing advices are suitable to be used for the intended cultivations
and under the local conditions.

Aansprakelijkheid:
De beschrijvingen, afbeeldingen, teeltadviezen en alle andere informatie in welke vorm
dan ook van Totam Seeds bijvoorbeeld over houdbaarheidsdatum, zaai-, plant- en
oogstdata zijn zo nauwkeurig mogelijk gebaseerd op ervaringen in proeven en in de
praktijk. Totam Seeds aanvaardt echter in geen geval aansprakelijkheid voor schade
die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke beschrijvingen, afbeeldingen,
teeltadviezen en informatie. De koper/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een
goede bewaring van de zaden en wordt geacht te bepalen of de producten en
teeltadviezen geschikt zijn voor de beoogde teelten en onder de plaatselijke
omstandigheden.


