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Stofwisseling
In afbeelding 16 is de uitwisseling van CO 2 en van O 2 tussen celonderdelen van een
plantencel en de atmosfeer sterk vereenvoudigd weergegeven.
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Drie processen zijn:
1 donkerreacties van de fotosynthese;
2 lichtreacties van de fotosynthese;
3 voortgezette assimilatie.
Welke van deze processen wordt of welke worden in afbeelding 16 aangeduid met Y?
alleen 1
alleen 2
alleen 3
alleen 1 en 2
alleen 2 en 3
1, 2 en 3
Afbeelding 17 geeft een schema van de donkerreacties en de voortgezette assimilatie.
Daarin zijn vier fasen te onderscheiden. In afbeelding 17 zijn deze fasen aangegeven met de
Romeinse cijfers I, II, III en IV.
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Hieronder volgen in willekeurige volgorde de namen met bijbehorende omschrijvingen van
de fasen I, II, III en IV uit afbeelding 17:
• regeneratiefase: in deze fase wordt de C5 -verbinding aangemaakt die in de cel aanwezig is
voor de binding van CO 2 ;
• carboxylatiefase: deze fase bestaat uit een reactie waarbij CO 2 gebonden wordt aan een C 5 verbinding; daarbij wordt een C 3 -verbinding gevormd;
• product-synthesefase: in deze fase wordt een begin gemaakt met het omzetten van de
geproduceerde C 3 -verbinding in de eindproducten;
• reductiefase: deze fase bestaat uit een reactie waarbij door reductie een C-verbinding met
een lage energie-inhoud wordt omgezet in een C-verbinding met hoge energie-inhoud.
25  Zet de nummers van de fasen I, II, III en IV onder elkaar en vul voor iedere fase de
bijbehorende naam in.
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