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Gimimo data, vieta. Gimė 1933 m. spalio 30 d. Barcige
(Vokietija).
Aukštosios mokyklos ir doktorantūros studijos, stažuotės.
1954–1960 m. studijavo žemės ūkio mokslus Jenos Frydricho
Šilerio universitete. 1964 m. Jenoje apgynė daktaro disertaciją.
1970 m. jam suteiktas pedagoginis docento vardas. 1971 m.
Jenos universitete apgynė habilitacinį darbą.
Mokslinės veiklos kryptis. Biomedicinos mokslai (zootechnika).
1960 m. baigęs Jenos universitetą (žemės ūkio mokslai) dirbo universiteto Gyvūnų mitybos institute.
Nuo 1989 Hallės-Wittenbergo universiteto profesorius, Pašarininkystės ir gyvūnų mitybos katedros
vadovas, 1993–1994 buvo šio universiteto Žemės ūkio fakulteto dekanas, 1991–1999 universiteto
Gyvūnų mitybos instituto direktorius.
Nuo 1990 m. prof. H.Jerochas pradėjo mokslinį bendradarbiavimą su Lietuvos veterinarijos
akademija (LVA) ir Kauno technologijos universitetu (KTU) rapsų perdirbimo produktų pašarinės
vertės, jos kokybės pagerinimo klausimais. 1992 m. jam suteiktas Lietuvos veterinarijos akademijos
garbės daktaro vardas.
Prof. H. Jerochas aktyviai dalyvavo LVA organizuojant mokslines konferencijas pašarų kokybės
klausimais, buvo magistro, daktaro laipsnių ir daktaro habilitacijos darbų gynimo komitetų narys.
2000–2004 m. pagal Vokietijos akademinių mainų tarnybos programą, kaip kviestinis profesorius,
dirbo Lietuvos veterinarijos akademijoje ir Lietuvos žemės ūkio universitete (LŽŪU) – skaitė
paskaitas bakalaurams ir magistrantams pašarininkystės, gyvūnų mitybos, pašarų kokybės vadybos
klausimais, vedė praktinius užsiėmimus ir mokomąsias ekskursijas.
Prof. H. Jerocho iniciatyva 2001 m. LŽŪU pradėtos organizuoti tarptautinės mokslinės-praktinės
konferencijos aktualiais rapsų auginimo, perdirbimo ir panaudojimo klausimais
2000–2004 m. Lietuvos veterinarijos akademijos ir Lietuvos žemės ūkio universiteto, 2004–2005 m.
Pietų Bohemijos universiteto (Čekija) kviestinis profesorius.
Profesorius nenutraukė intensyvaus ir naudingo bendradarbiavimo su LVA bei LŽŪU ir pasibaigus
jo, kaip kviestinio profesoriaus, kadencijai. Jis vadovauja moksliniams darbams, organizuoja darbą
naujuose projektuose, rengia vadovėlius „Žemės ūkio gyvulių ir paukščių mitybos foziologinės
reikmės“, „Pašarinės žaliavos – tradicinės ir ekologinės“. Paskelbė virš 250 mokslinių straipsnių,
parašė virš 20 mokslo ir mokomųjų knygų.
Daugiau informacijos: http://www.lma.lt/uploads/Uzsienio_nariai_eng/Jeroch_Eng.pdf
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