Календар цвітіння
Квітень
Вабить око надзвичайне розмаїття ранньовесняних багаторічників: підсніжників (Galanthus
nivalis), білоцвітів (Leucojum vernum), чемерників (Helleborus), рясту (Corydalis), первоцвіту (Primula), анемон (Anemona), крокусів (Crocus), горицвіту (Adonis vernalis), сон-трави
(Pulsatilla) та ін. Рясно цвітуть кущі форзиції (Forsythia). Своїм розкішним вбранням дивує
магнолія верболиста (Magnolia salicifolia). Зацвітають численні кущі рододендрона сіхотинського (Rhododendron sihotense). Захоплює багряна палітра тюльпанів (Tulipa).

Травень
Квітують рододендрони (Rhododendron), одна з найбільших колекцій в Україні, візитна картка ботанічного саду. Особливо гарні у цей період бузки (Syringa), що своїми фіолетовими,
блакитними, білими китицями наповнюють весняне повітря тонким ароматом. Оригінальністю квітів вабить екзотичне тюльпанове дерево (Liriodendron tulipiferum). Зацвітають кущі
деревовидної півонії (Paeonia suffruticosa).

Червень
Появою різнобарвних та оригінальних за формою квітів вітають початок літа у саду півники
(Iris). Декоративними у цей час є більшість трав’яних багаторічних рослин природної флори, а
саме: ясинець білий (Dictamnus albus), сонцецвіт (Helianthus), ковили (Stipa), вероніки
(Veronica). Найбільш привабливо у цьому місяці виглядає експозиція водних рослин: зацвітають чарівно-загадкові «русалкові квіти» - латаття (Nymphaea). Розгортаються запашні квітки
жасмину садового (Philadelphus). Цвіте прекрасна павловнія пухнаста (Paulownia tomentosa) та екзотична катальпа бігнонієвидна (Catalpa bignonioides).

Липень
Окрасою липня є різнокольорові лілійники (Hemerocallis) та романтичні троянди (Rosa). Неймовірною веселкою кольорів з безліччю відтінків, розмаїттям форм і чарівністю квіток зустрічають нас декоративні багаторічники: юкки (Jucca), астильби (Astilbe), гвоздики
(Dianthus). Увагу привертають кущі таволг (Spiraea): цвітіння у них масове і тривале. Пухнастими суцвіттями вкривається перукове дерево (Cotinus coggygria). Ароматом своїх небесносиніх квіток вабить лаванда (Lavandula). Особливо атракційними у цей період є експозиції
ужиткових та лікарських рослин.

Серпень
Теплий серпень тішить нас «сонячними» жовтогарячими квітками кореопсисів (Coreopsis),
жовтозілля (Senecio), сильфію (Silphium), язичника (Ligularia). Пора цвітіння вишуканих
гортензій (Hydrangea) та вродливих гібіскусів (Hibiscus).

Вересень
Восени у саду володарюють «переселенці» з далекої Мексики - жоржини (Dahlia) та далекосхідні гості - хризантеми (Chrysanthemum), що прикрашають сад майже до першого снігу, з
останніх сил зберігаючи пам’ять про літо, що вже минуло. Надзвичайно гарні у вересні тиси
(Taxus): на їхніх пагонах серед темно-зеленої хвої з’являються яскраво - червоні
«шишкоягоди». Звучить сумна мелодія шелесту декоративних трав: міскантів (Miscánthus),
проса (Panicum), бамбуків (Bambusa). Барвисті плоди кизилу (Cornus), піраканти
(Pyracantha), кизильників (Cotoneaster) довершують осінній краєвид.

