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C3              vs               C4 

• Produk awal reduksi CO2 
(fiksasi CO2) adalah asam 
3-fosfogliserat atau PGA 

• Terdiri atas sekumpulan 
reaksi kimia yang 
berlangsung di dalam 
stoma kloroplas yang 
tidak membutuhkan 
energi dari cahaya 
matahari secara langsung 

• Produkawalreduksi CO2 
(fiksasi C02) adalah asam 
oksaloasetat, malat, dan 
aspartat  (hasilnya berupa 
asam berkarbon C4).  

• Reaksinya berlangsung di 
mesofil daun, yang 
terlebih dahulu bereksi 
dengan H20 membentuk 
HC03 dengan bantuan 
enzim karbonik an 
hidrase 



C3              vs               C4 

• Sumber energi yang 
diperlukan berasal dari fase 
terang fotosistesis 

• Memerlukan energi 
sebanyak 3 ATP 

• PGA yang dihasilkan dapat 
digunakan sebagai bahan 
membangun komponen 
struktural sel, untuk 
pemeliharaan sel dan 
disimpan dalam bentuk pat i 

• Memiliki sel seludang di 
samping mesofil 

• Tiap molekul C02 yang 
difiksasi memerlukan 2 ATP. 

• Tana C4 juga mengalami 
siklus calvin seperti pada 
tanaman C3 dengan 
bantuan enzim rubisko 

 



C3 C4 

Lebih adaptif pada kondisi 

kandungan CO2 atmosfer tinggi 

adaptif di daerah panas dan 

kering 

Enzim yang menyatukan CO2 

dengan RuBP, juga dapat 

mengikat O2 pada saat yang 

bersamaan untuk proses 

fotorespirasi 

CO2 diikat oleh PEP yang 

tidak dapat mengikat O2 

sehingga tidak terjadi kompetisi 

antara CO2 dan O2 

Karbon dioxida masuk ke siklus 

calvin secara langsung. 

Tidak mengikat karbon dioksida 

secara langsung 

Disebut tumbuhan C3 karena 

senyawa awal yang terbentuk 

berkarbon 3 (fosfogliserat) 

Sel seludang pembuluh 

berkembang dengan baik dan 

banyak mengandung kloroplas 

Sebagian besar tumbuhan tinggi 

masuk ke dalam kelompok 

tumbuhan C3 

Fotosintesis terjadi di dalam sel 

mesofil dan sel seludang 

pembuluh 

Apabila stomata menutup akibat 

stress terjadi peningkatan 

fotorespirasipengikatan O2 oleh 

enzim Rubisco 

Pengikatan CO2di udara melalui 

lintasan C4 di sel mesofil dan 

reduksi karbon melalui siklus 

Calvin (siklus C3) di dalam sel 

seludang pembuluh 





Gelap  



 Hatch-Slack             Calvin Benson 



Dhandhang gula 

• Ilir ilir tadure sumilir 
• Kanca tani tani kang 

pada makaryo 
• Sinawang lejar ing 

galih 
• Parine lemu lemu 
• Katon subur 

nyenengke ati 
• Kalis ing sambikala 
• Iku panuwunku 
• Wit sihing Gusti 

kawula 
• Kanca tani yekti saka 

guru nagri 
• Uga kudanging bangsa 

 
 

Mijil    Dolanan 

• Ilir ilir 

• Tandure sumilir 

• Ijo royo royo 

• Ingsun sengguh 
anyaran penganten 

• Bocah angon 
penekno balimbing 

• Ginawe masuhi 

• Dodot ira iku 

• Ilir ilir – lir ilir 
• Tandure wus sumilir 
• Tak Ijo royo royo 
• Tak sengguh 

penganten anyar  
• Bocah angon2 

penekno blimbing 
kuwi 

• Lunyu-lunyu 
penekno kanggo 
mbasuh dodot ira.  

• Dodot ira-dodot ira 
kumitir bedah ing 
pinggir.  

• Kanggo sebo 
mengko sore,  

• mumpung padhang 
rembulane  

• mumpung jembar 
kalangane 


