
Maal saime aru, et 
intensiivpõllumajanduse järjepidev 
mürgitamine on elusa looduse ära 

kurnanud. Siis otsustasimegi hakata ise 
maad ökoloogiliselt harima ja omale 

tervislikku toitu kasvatama. Tänaseks on 
hobipõllumajandus kasvanud väikeseks 
tootmistaluks, mis tunnustati mahedaks 

aastal 1999. 

Tervitused Saaremaalt, Koplimäe 
talust. 1996. aastal põgenesime 

linna müra ja saaste eest vaiksele ja 
rohelisele Saaremaale, et meie 

lapsed saaksid mõnusas maakodus 
tervislikult üles kasvada. 



Põllult korjatud kividega moodustasime talu 
ümber paiknevatesse I maailmasõja 

aegsetesse kaitsekraavidesse varjulise ja 
huvitava teeraja. 

Hetkel on meie külvikorras tatar-
mesikas-spelta ja punane ristik. Seega 
on pool põllumaast üle talve ja ka suvel 
kaetud liblikõieliste heintaimedega ning 
seob kõik see aeg õhust lämmastikku 
ja salvestab selle mulda. Lisaks sellele 

väetab mulda sügisel sisse haritav 
haljasmass. 



Alates 2006. aastast oleme avatud mahe talu, 
kostitame külastajaid ja võõrustame 

vabatahtlikke üle maailma. Kõigile huvilistele 
tutvustame talu ja selgitame loodussõbraliku 

majandamise põhimõtteid. Samuti teeme 
mahetoorainete kasutamise ning hooajaliste 

küpsetiste ja juuretiseleiva valmistamise 
õpitubasid lastele ja täiskasvanutele. 

Viljatule paepealsele istutasime metsa, kus 
nüüd, 10 aastat hiljem kasvab hulgaliselt 

maitsvaid söögiseeni. 
Puude lõikuse jäägid peenestame hakkeks ja 

samuti pressime vilja puhastamise ja 
töötlemise jäägid graanuliteks ning kasutame 

kütteks. 



Põldude vahel hoiame roheriba, kus 
putukad ja linnud saavad segamatult 
pesitseda. Viimastel aastatel oleme 

märganud taimede, putukate, lindude ja 
loomade liigirikkuse kasvu. 

Kuna kliima on tõesti muutunud ja iga aasta üllatab meid uuel moel, 
püüame elada ja toimetada loodusega kooskõlas. Uurime kõiki uusi 

tehnoloogiaid ja täiendame oma seadmeid. Sellest aastast rõõmustab 
meid oma päikeseelektrijaamast saadav roheline energia, mis lisaks 

kulude vähendamisele väärindab ka meie mahetoodangut. 



Kliimasõbralik elulaad ja töö mida teeme, pakub meile rõõmu ja rahulolu.  
Looduse armastuse oleme edasi andnud ka oma lastele. 
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