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Inžinierius melioratorius, technikos mokslų daktaras
Pradžios mokslus baigė Latvijoje. 1920-1924 m. mokėsi Dotnuvos žemės ūkio technikume Kultūrtechnikos skyriuje. 19301933 m. mokėsi Vienos aukštąją žemės kultūros mokykloje inžinieriaus melioratoriaus specialybės. Docentas (1948).
Technikos mokslų daktaras (1968).
1933-1944 m. dirbo Lietuvos žemės ūkio ministerijoje ir kartu dėstė Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje. 1935-1938
buvo Kėdainių aukštesniosios kultūrtechnikų mokyklos direktorius. 1938-1940 06 Žemės ūkio ministerijos Melioracijos
departamento direktorius. 1940 06-1941 06 dirbo Melioracijos valdybos prie žemės ūkio komisariato viršininku, vyresn.
inžinieriumiir kartu dėstė Aukštesn. Kultūrtechnikų mokykloje. 1941-1944 dirbo Vandens ūkio direkcijoje ir dėstė Kauno
universitete, vadovavo Melioracijos katedrai. 1944 07-1945 09 buvo išvykęs į Austriją pas savo šeimą. Grįžęs į Lietuvą
1945-1948 m. dėstė Kauno universitete. 1948 m. apgynė disertaciją ir gavo technikos mokslų kandidato laipsnį, tais metais
jam suteiktas ir docento vardas. 1948-1950 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos docentas. 1950-1959 m. Melioracijos
instituto direktorius, vėliau 1958-1961 m. šio instituto Agromelioracijos, 1961-1970 m. Kultūrtechnikos skyriaus vedėjas.
Pirmoji knyga „Dirvožemių melioracija“ išleista 1951 m. 1960 m. pasirodė „Melioracijos terminų žodynas“ lietuvių ir rusų
kalbomis, vėliau dar 3 knygos. Knygų ir žodynų bendraautorius, žurnalų apie melioraciją red. kolegijos narys. Paskelbė virš
60 mokslinių straipsnių įvairiuose moksliniuose ir mokslo populiarinimo žurnaluose bei tęstiniuose leidiniuose.
Bendradarbiavo spaudoje: „Kauno tiesa“, „Komunistas“, „Lietuvos dirva“, „Matinininkų ir kultūrtechnikų balsas“,
„Melioracija“, „Melioracijos instituto darbai“, „Mūsų gamta“, „Naujoji sodyba“, „Socialistinis žemės ūkis“, „Tiesa“,
„Valstiečių laikraštis“, „Žemės ūkis“, „Žemėtvarka ir melioracija“ ir kt.
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