Depois com um prego ou outro equipamento
faça dois furos no gargalo da garrafa. Estes
furos vão liberar a água para encher o
bebedouro, deixando o volume no nível.

Coloque um parafuso na parte de cima do
bebedouro para facilitar a sua instalação no
galinheiro. Para encher basta desenroscar a
tampa., e colocar o mesmo na altura do dorso
das aves.

Atarraxe o parafuso do fundo da garrafa à
tampa.
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CONTEXTUALIZAÇÃO

VANTAGENS DO USO

A necessidade de atender a demanda de
água para as aves com qualidade é
imperiosa para se ter um bom manejo na
busca de uma boa produção.

Água armazenada para posterior
disponibilização no próprio bebedouro.

A qualidade da água pode ser alterada com
facilidade a partir até da maneira como ela é
disponibilizada para as aves. Um
bebedouro sujo, mal localizado e que não
permita o acesso as aves a uma água de
boa qualidade, é um dos grandes
problemas enfrentados por muitos
criadores.

Ser automático;

No comércio existem muitos bebedouros
que atendem a estas necessidades, porém
na sua maioria são caros, não permitindo
que todos os criadores tenham acesso. E
muitas vezes a dimensão deste bebedouros
foram projetados para uma grande
quantidade de animais, inviabilizando sua
compra para uma criação de um número
bem menor., como as domésticas.

Fácil de fazer;

De fácil manutenção;
Facilita a medicação das aves.

DETALHES DA CONSTRUÇÃO
Pegue uma garrafa de coca cola tire o
rótulo, lave-a bem, depois marque o local
para fazer o corte , retirando parte do fundo
garrafa. Observe que existe uma marca ou
friso bem próximo do fundo da garrafa, corte
justamente nesta marca.

Este bebedouro automático de garrafa pet
vem atender a esta demanda. É um
bebedouro fácil de fazer, não gera custo
além de ajudar a limpar o meio ambiente,
diminuindo a poluição com as garrafas pet.
Junte duas garrafas de preferência de coca
cola de 2, 2,5 ou até de 3 litros. Todos estes
volumes permitem ótimos bebedouro,
porém com volume de reserva diferenciado.

Depois de retirado o fundo da garrafa,
pegue um parafuso e rosque-o na parte do
fundo da garrafa que foi cortado. Este
parafuso vai ser conectado a tampa da
garrafa.

