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Odlarglädje och ett
sant entreprenörskap!
På Tågerups Trädgård känner vi odlingsglädje
genom hela kroppen. Vår värld består utav
blommor i färg och form och vi kombinerar vår
kärlek till att odla med att ständigt utvecklas och
utmana oss själva. Inom vårt familjeföretag sätter
vi kvalitet och kompetens högst, och det är just vår
erfarenhet som är grunden till vår höga kvalitet och
leveranssäkerhet.
Att odla blommor är ett gediget hantverk och en
livsstil. För att hålla den höga och jämna standard
som våra kunder önskar så krävs det precision och
kunskap, vilket vi känner att vårt företag verkligen
erbjuder.
Tågerups Trädgård är en stor och etablerad aktör
i branschen, med runt 20 heltidsanställda och
35-40 säsongsanställda. Vi är mycket stolta över
våra fantastiskt duktiga medarbetare, som är vår
viktigaste resurs. Det är också tack vare vår personal
som vi faktiskt kan unna oss några veckors semester
varje år, även om vi aldrig riktigt släpper tankarna på
blommor och vad nästa steg för företaget är!
Vi säljer våra produkter till gardencenter, grossister
och dagligvaruhandeln.
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Mattias och Annika Svegin,
AB Tågerups Trädgård

2022 Vårt nya växthusbygge står klart i
Löddeköpinge och vi har flyttat huvuddelar
av vår produktion i Malmö till Löddeköpinge.
Företaget består nu av växthus i Saxtorp
och Löddeköpinge, totalt drygt 50 000
kvadratmeter Odlingen består av krukväxter
och ekologiska KRAV-märkta kryddor.

Vi utmanar oss själva
när vi tar över Lödde
Handelsträdgård, en odling
som i huvudsak består av
ekologiska kryddväxter.
En ny och spännande tid
ligger framför oss.
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Vi utökar produktionen så
pass mycket att vi växer
ur befintliga växthus och
måste hyra fler växthus i
Malmö.

Under 2006 läggs
också allt mer fokus på
miljöfrågor inom företaget
och vi väljer att sätta in en
värmepump på 1 000 kW.
Detta för att få ett jämnare
klimat i växthusen, men vi
kan också sluta att värma
upp växthusen med olja.
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Nu har alla växthus byggts
om till moderna hus med
rullbord, bevattning och
belysning. Produktionen på
1 000 000 växter är enbart
krukväxter. (Den sista
tomatplantan odlades
1998).
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Den 1 augusti tar Sten-Ove
Svegin över odlingarna
på Tågerup och skapar
AB Tågerups Trädgård.
Företaget består då av
21 000 kvadratmeter
växthus i trä och
produktionen består av
tomat- och gurka.
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Mattias och Annika Svegin
tar över företaget. Vi satsar
på utveckling och ökad
produktion och lägger
stor vikt i att bibehålla
”familjekänslan”, hög
kvalitet och kompetens
inom företaget.
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Vårproduktionen
– vår högsäsong
Under vårmånaderna är det högtryck på
Tågerups Trädgård. Då erbjuder vi ett stort
sortiment av utplanteringsväxter i olika
färger och storlekar. Margeriter, pelargoner
och amplar är bara några exempel på
uppskattade produkter.
På Tågerups Trädgård har vi ett nära
samarbete med våra kunder när det gäller
produktval. Med vår erfarenhet, kompetens
och flexibilitet i ryggen producerar vi det som
våra kunder vill ha. Genom god planering,
en effektiv produktionslinje och duktiga
medarbetare kan vi också producera stora
volymer till hög kvalitet.

CM Teknik är stolt leverantör av automatik för
• Klimatstyrning • Energihantering • Bevattning • Belysning

CM Teknik AB
Landskrona
+46 418 213 00
www.cmteknik.se
post@cmteknik.se
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Satsning på
KRAV-odlade
kryddor
2021 tog vi över Lödde Handelsträdgård,
där det under lång tid bedrivits odling av
KRAV-odlade kryddväxter. Att vara KRAVodlare innebär att man endast använder
naturlig gödsel och att allt växtskydd sker
med biologiska medel.
Vi ser med stor tillförsikt fram mot ett nytt
odlingsben, där vår tradition av att ställa
höga krav på noggrannhet kommer vara en
framgångsfaktor. Vi odlar ett brett sortiment
av kryddor som alla är KRAV-certifierade.
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Vi analyserar din jord och dina växter.
Vi ger dig gödslingsråd.
Vi har näringen.

Vi hjälper dig i odlingen med rätt insats i rätt tid.

042 - 29 20 05

www.lmiab.com

Box 700 251 07 Helsingborg
Långebergavägen 40 256 69 Helsingborg
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Blommor för de olika årstiderna
Ett år på Tågerups Trädgård går i tydliga cykler. Den största är våren
med utplanteringsväxter, som står för halva omsättningen. Därutöver
har vi stor produktion till höst, jul och påsk. Alla delar av året har sin
karaktär, men gemensamt för samtliga är att vi har de populära
produkterna för varje årstid (se diagram).
Självklart pågår planeringsarbetet av våra stora ytor året runt. Det är
ett pussel som kräver mycket god framförhållning, så att vi kan utnyttja
ytorna på ett optimalt sätt.

Total produktion
4.720.000
Samt fördelning
Vår 2.400.000
Höst 320.000 (bollkryss)
Julstjärnor 700.000
Kalanchoe, Begonia
& Pensee 750.000
Kryddor 550.000
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Gardiner i alle afskygninger
+45 639 800 46 | www.flexgardin.dk
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En hållbar produktion
Tågerups Trädgård har en anrik historia och en av de viktigaste förklaringarna till att
vi är där vi är idag är att vi alltid hängt med i utvecklingen. För att fortsätta göra det är
hållbarhet ett nyckelområde, som vi på flera sätt jobbar aktivt med.
Till exempel främjar vi det svenskodlade genom att använda ursprungsmärkningen ”Från
Sverige”, som hjälper konsumenterna att välja produkter som är odlade och producerade i
Sverige. Vi är också IP-certifierade och har en KRAV-certifierad kryddodling.
I samhället, och i vår bransch, råder en viktig plastdebatt. Vi tar dessa frågor på stort allvar
och har gått över till att använda returplast i allt vårt emballage.
Ny teknik bidrar till en energisnålare produktion. På Tågerups Trädgård har vi en modern
och datorstyrd klimatanläggning, där den stora fördelen är att vi bara använder den energi
vi behöver i växthusen. Vi har också smarta kruk- och etikettmaskiner, för en flexibel och
effektiv produktion. För att bidra till och att leva upp till miljökvalitetsmålen så har vi en
bra och viktig recirkulering på allt vårt returvatten från växthusen. Vi analyserar också vårt
vatten kontinuerligt för att säkerställa kvaliteten på utgående vatten och näring.
För oss på Tågerups Trädgård känns det naturligt att stå bakom FN:s Globala mål för
hållbar utveckling.

Välj Scanpeat`s blocktorv om
roten får bestämma.
Bengt på Tågerups Trädgård med
sin ”KRAV-märkta” kryddodling.

Scanpeat levererar substratet till Tågerups Trädgårds
kryddodling i Löddeköpinge.
Under många års tid har vi levererat och utvecklat substratet i samarbete med Bengt.
Självklart är det till KRAV-certiﬁerad odling.
Med Scanpeat får du en leverantör med högkvalitativt substrat för produktion av kryddor, prydnadsväxter, bär,
plantskola, perenner och skogsbrukplantskolor.
Kontakta oss säljare på Scanpeat så berättar vi mer om våra olika substrat.

Mats Kron | 070-984 74 97 | mats@scanpeat.com • Anders Håkansson | 070-984 74 99 | anders@scanpeat.com
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AB Tågerups Trädgård
Tågerupsvägen 115
261 93 Saxtorp

Kontakta oss

0418-45 08 80
www.tagerup.nu

• 19731 • www.jssverige.se

www.krydd.se
www.mastergron.se
www.blomsterframjandet.se
www.fransverige.se

Förädlare och
producent av
småplantor
WWW.BEEKENKAMP.NL

Er leverantör av
frö, sticklingar
och småplantor.
info@sweed.se

