
Kādu malku izvēlēties? Uz šo jautājumu viennozīmīgas atbildes nav. 
Lai malka labi degtu, tai ir jābūt labi izžuvušai. Speciālisti saka, ka malkai jāsildās saulītē un jābauda vējš vismaz pusgadu pirms kurināšanas.  
Sīks lietutiņš un pat sniedziņš patiešām izkaltušu koksni tā īsti samitrināt nespēj, tomēr vēlams kravu pēc iespējas ātrāk nogādāt šķūnītī, kur 
mitrums netiek klāt, un pirms mešanas kurtuvē dienas kūrumu vismaz dienu paplītē vai aizkrāsnē pažāvēt. 
Jāņem vērā arī siltumatdeves koeficientu. 
Jau folklorā sastopamies ar jēdzienu "stipra malka". Un zināma patiesība šajā jēdzienā ir. Cilvēki parasti kurina krāsnis, ņemot vērā savu pieredzi, 
cik malkas kurtuvē jāliek. Ja, visu mūžu kurinot krāsni ar alkšņiem un nepadomājot par sekām, tikpat daudz ozolu šķilu kurtuvē ieliek, tad krāsns 
var sasprāgt, jo ozolam ir lielāks blīvums un līdz ar to arī lielāka siltumatdeve (lēni iekuras, bet kad tas noticis...). Tāpēc jāievēro, cik daudz kādas 
malkas kurtuvē likt. 
Latvijā izplatītākie koki pēc to koksnes siltumatdeves koeficienta ( koeficients 10 atbilst koksnei, kas sadegot izdala visvairāk siltuma ):  

Ozols   10 

 Skābardis  9,6 

 Osis  9,2 

 Kļava  8,75 

 Bērzs  8,33 

 Melnalksnis  7,1 

 Alksnis  6,25 

 Egle, priede  6,2 

 Apse   5,0 

 Liepa   4,2 

 Papele   3,5 

 
 Jāņem vērā, ka dedzinot skujkoku malku rodas daudz dzirksteļu. Daži iesaka pamīšus bērzu un alksni, jo bērzs degot izdala daudz siltuma, bet 
reizē arī veido daudz kvēpu, savukārt alksnis izdala mazāk siltuma, toties lieliski sadedzina kvēpus.  

Bērzs  
Izplatītākais malkas veids ir bērza malka. Malkas sagatavošanu uzsāk vasaras vidū. Izžāvē un glabā sausā telpā. Bērza malku viegli aizdedzināt un 
tā deg ar ilgu, vienmērīgu liesmu un nedzirksteļo.  
Alksnis  
Alkšņa malka ar savu sarkanīgo nokrāsu atšķiras no citas malkas. Malka degot dod lielu karstumu un gandrīz nedūmo. Alkšņa malka ātri izžūst un 
pat pēc trīs gadiem saglabājas specifiskais aromāts. 
Apse  
Apses malku ir grūti iekurināt. Iesaka iekurināt ar citu malku un pēc tam pieliekt apses malku. Ta pietiekoši ilgi deg un ilgi turās karstums. 
Sadegot malkai, iztīrās dūmvads.  

Priede  

Ir diezgan izplatīta. Priedes malka sadegot dod lielāku karstumu par egles malku. Kurinot pirti ar šo malku jāuzmanās, jo degšanas procesā sprēgā 
dzirksteles.  

 


